
10.1.2. 
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Робота транспорту 

 

Вид і назва локомотива визначаються будовою і принциповою дією його силового пристрою, що 
перетворює енергію палива в механічну роботу обертання коліс. 

Тепловоз 

Тепловоз – це локомотив, силовим пристроєм якого є двигун внутрішнього згоряння (дизельний 
двигун). Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) являють собою теплові машини, в яких хімічна 
енергія палива перетворюється в теплову, а потім в механічну роботу. 

В дизелях паливо запалюється за рахунок теплоти стиснення. Для того, щоб отримати достатньо 
високу температуру, необхідну для запалювання пального, потрібно довести повітря при 
стисненні до 2,5-4 МПа. Основною перевагою використання в дизелях відносно високих тисків є 
те, що це підвищує термічний ККД двигуна, чим зменшує витрати пального на одиницю 
виконуваної роботи. Високий тиск досягається шляхом стискання тільки повітря, а не паливної 
суміші повітря і парів пального, яка б запалювалася передчасно у період стискання. 

Вприскування пального в сильно стиснене і нагріте повітря відбувається в період невеликої 
частини циклу, починаючись незадовго до кінця такту стиснення. Оскільки пальне вприскується в 
дуже нагріте повітря, що знаходиться під сильним тиском, і при цьому добре розпилюється, то 
йому не потрібна висока леткість, яку повинно мати пальне для карбюраторних двигунів. Пальне 
для дизелів дешевше, ніж для карбюраторних двигунів. Відсутність карбюратора і запального 
пристрою спрощує конструкцію дизеля. 

 



 388

 

У порівнянні з іншими двигунами ДВЗ мають ряд переваг, що стимулюють їх удосконалення і 
впровадження в народне господарство: високий коефіцієнт корисної дії, компактність, легкість 
пуску, автономність роботи та багато іншого. Розглянемо кілька типів двигунів для пояснення 
принципу їх дії. На мал. 10.1.2 подано конструкцію дизеля 6ЧН21/21. Такі двигуни називаються 
рядними. На мал. 10.1.3 зображено V-подібний тепловозний дизель 12ЧН26/26 з причіпним 
шатуном.  

Основними складовими ДВЗ є кривошипно-шатунний механізм та циліндро-поршньова група.  

На мал. 10.1.4. зображена схема роботи чотиритактного дизеля. 
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Тактом називають шлях, який проходить поршень з одного крайнього положення в інше. 
Сукупність тактів називається циклом. В 4-тактних двигунах цикл виконується за 2 оберти 
колінчатого вала або за 4 ходи поршня. 

1 такт – впуск або всмоктування. Заповнення робочої порожнини циліндра паливною сумішшю 
чи повітрям. 

2 такт – стиснення. Повітря або горюча суміш стискається поршнем при його русі. Клапани чи 
вікна закриті. 

3 такт – робочий хід. При згорянні палива утворюються гази, температура в ци-ліндрі росте, гази 
розширюються, рухаючи поршень. Наприкінці робочого ходу тиск газів на поршень зменшується. 

4 такт – випуск. 

  

ДВЗ класифікуються:  

  

•         за сумішоутворенням з внутрішнім паливоутворенням та зовнішнім; 

•         родом робочого циклу: карбюраторні та газові двигуни, компресорні дизелі, 
безкомпресорні дизелі; 

•         способом заповнення робочого циліндра: з наддуванням, без наддування; 

•         частотою обертання колінчатого вала: малообертні 100-500 об/хв, середньообертні – 500-
1000 об/хв, високообертні >1000 об/хв. 

 За середньою швидкістю поршня дизелі діляться:  

•          на тихохідні – 4-6 м/с; 

•          середньохідні – 6-9 м/с; 

•          швидкохідні – 9-13 м/с; 

•          підвищеної швидкохідності – понад 13 м/с [2; 7].  

Перевезення вантажів промислових підпри-ємств виконується в основному тепловозами, при-
чому їх конструктивні особливості повинні повніс-тю відповідати режимам і умовам маневреної 
праці. Умови праці маневрово-промислових локо-мотивів та технічні вимоги до них дуже відріз-
няються від магістральних локомотивів. 
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Магістральні і промислові тепловози широко використовують для перевезень на підприємствах 
міністерств чорної метелургії, вугільної, хімічної, енергетичної промисловостей та ін. В 
металургійній промисловості залізничний транспорт виконує 90% усіх перевезень. Тепловози на 
підприємствах переміщують потяги на невеликі відстані. В Україні по залізницях на відстань 5-10 
км переміщується до 40 млн. т вантажів за рік. Тепловози виконують перевезення рідкого металу 
від доменного цеху до міксерів, транспортування сталерозливних потягів, перевезення шлаку 
тощо. Масові норми потягів також дуже відрізняються, від 5000 т при вивізній роботі і до 100 т 
при розстановці вагонів по фронтах завантаження й розвантаження. 

Внутрізаводські шляхи мають уклон до 20%. Для шляхів технологічних перевезень введені 
значно більші обмеження крутизни уклонів (рідкого чавуну – до 5%, рідкого шлаку – до 4%, 
гарячих зливків – 4%). Заводські шляхи, як правило, мають багато кривих малого радіуса (40 м). 
При вивізній роботі швидкість потяга допускається до 40-50 км/год [7]. 

Електровоз 

У міжміському сполученні тепловози відіграють лише другу роль, перше місце займає 
електровоз. Це пояснюється тим, що електрична тяга забезпечує найбільш високу пропускну та 
провізну здатність. 

На електропоїздах встановлюють тягові двигуни постійного струму з живленням від пульсуючого 
струму, живлячись через перетворювач від контактної мережі напругою 25000 В. 

Тягові двигуни електровоза, як і всі двигуни постійного струму, мають такі основні частини: 
статор з полюсами, якір, щіткотримач, щітки та підшипникові щити. 

Конструктивні відмінності тягового двигуна від інших електричних машин постійного струму 
передбачені умовами їх роботи. Розміри тягового двигуна передбачені габаритним окресленням 
локомотива. Двигуни піддаються важким навантаженням та перевантаженням: трясінню, ударам, 
значним коливанням температури, від –40 до +50°С, великим коливанням напруги у контактній 
мережі [4; 5]. 

Електрична тяга має ряд переваг над іншими видами тяги. Електровози та електропотяги є 
тяговими засобами з більш високими техніко-економічними показниками. Не несуть на собі 
джерел енергії, мають меншу масу на одиницю потужності. Можуть розвивати швидкість понад 
200 км/год та вести значно важчий поїзд, ніж такий самий за масою тепловоз. 

ККД загальний електровоза – 30%, тоді як тепловоза не перебільшує 20%, а паровоза – 3-5%. 

Недоліками електричної тяги є необхідність спорудження відносно дорогих пристроїв 
електропостачання, а також неавтономність електрорухомого складу та залежність від 
електропостачання. 

 

 

 


