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1. Przedmiot instrukcji
Niniejsze opracowanie obejmuje opis czynności koniecznych do wykonania przed
uruchomieniem, w czasie pracy i po zakończeniu pracy zmodernizowanej lokomotywy 6Dg
i 6Dg/A (SM42-12xx).

2. Przepisy bezpieczeństwa
Każdy pracownik zatrudniony przy obsłudze lokomotywy manewrowej typu 6Dg
i 6Dg/A musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.
Przed uruchomieniem lokomotywy należy upewnić się, że personel obsługujący
lokomotywę zapoznał się z ze skróconą instrukcją obsługi i uruchamiania lokomotyw 6Dg
i 6Dg/A.
Wszelkie prace wykonywane przy urządzeniach elektrycznych znajdujących się
w lokomotywie

mogą

specjalistyczny lub

by

przez

wykonywane

jedynie

przez

wykwalifikowany

osoby poinstruowane, pod kierunkiem

oraz

personel
nadzorem

wykwalifikowanych elektryków, zgodnie z zasadami wykonywania prac elektrotechnicznych.
Personel lokomotywy nie może obsługiwać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
elementów obsługi operatorskiej opisanych w niniejszej instrukcji. Niedozwolone jest
zwłaszcza otwieranie jakichkolwiek szafek wysokiego napięcia.
Techniczne wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak gaśnice, apteczki itp. Muszą być
zawsze kompletne i gotowe do użycia.
Jeżeli wymagają tego przepisy służbowe, to konieczne jest sprawdzenie wszystkich
kamizelek sygnałowych, chorągiewek, jak również pozostałych sygnałów ostrzegawczych
i oznaczeń miejsc niebezpiecznych.
Braki oraz usterki, naruszające bezpieczeństwo eksploatacji lokomotywy należy
bezzwłocznie zgłosić do punktu naprawczego. Ponowne włączenie lokomotywy do użytku
dozwolone jest tylko po uzyskania wyraźnego zezwolenia – w przypadku braku zezwolenia
należy bezzwłocznie oddać lokomotywę do naprawy.
Drobne usterki nie wpływające istotnie na bezpieczeństwo oraz poprawność eksploatacji
należy w razie potrzeby usunąć we własnym zakresie.
UWAGA: W przypadku konieczności badania zaworu bezpieczeństwa, zawór należy
zdemontować i przeprowadzić sprawdzenie poprawności jego działania na stanowisku
pomiarowym.

3

Zabronione jest ingerowanie w pracę sprężarki – jest ona sterowana komputerowo.
Każda ingerencja w system sterowania lokomotywy może doprowadzić do jego
uszkodzenia.
Począwszy od lokomotywy nr 1204, lokomotywa może być prowadzona jako jednoosobowa.
3. Czynności przed uruchomieniem silnika
Zwrócić uwagę na: wycieki oleju lub płynu chłodzącego.
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w układzie chłodzenia.
Sprawdzić poziom oleju silnikowego
Sprawdzić wskaźnik zabrudzenia na filtrze powietrza
Sprawdzić i oczyścić filtr wstępny powietrza do silnika
Oczyścić, skontrolować połączenia śrubowe.
Sprawdzić osprzęt napędzany
Skontrolować przewody gumowe układu chłodzenia pod względem pęknięć
i poluzowanych opasek zaciskowych.
Skontrolować alternator oraz paski napędowe pod względem pęknięć, pogorszenia
jakości, zerwań i innych uszkodzeń.
Skontrolować czy połączenia i przewody instalacji elektrycznej nie są poluzowane,
zużyte, postrzępione.
Sprawdzić system zasilania paliwem. Spuścić wodę z odwadniaczy. Otworzyć zawór
zasilania paliwem.
Wszystkie zawory na przewodzie powrotnym paliwa muszą być otwarte przed
i w czasie pracy silnika, aby zapobiec wysokiemu ciśnieniu paliwa. Wysokie ciśnienie
może spowodować rozerwanie obudowy filtra lub inne uszkodzenia.
Jeżeli silnik nie pracował przez kilka tygodni, to paliwo mogło spłynąć z układu
paliwa, powietrze mogło przedostać się do obudowy filtra. Również podczas wymiany
filtrów paliwa powietrze może pozostać w obudowie filtra. W takich przypadkach
należy zalać układ paliwowy. Informacje o zalewaniu układu paliwa podane są
w DTR lokomotywy - Tom 2, w instrukcji obsługi i konserwacji Silnika spalinowego
C27 w punkcie pt. „Układ paliwa - Zalewanie”
Przeprowadzić ogólną inspekcję silnika i lokomotywy
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Uruchamianie w niskich temperaturach:
Uwaga:
Jeżeli temperatura silnika spadnie poniżej 5º C, należy zastosować wstępne
podgrzanie płynu chłodniczego agregatem WEBASTO (patrz: zdjęcie na str. 5)

Należy załączyć
przełącznik
zasilania webasto
na pozycję 1

Następnie załączyć
webasto postępując
zgodnie z instrukcją
zamieszczoną w Tom
2 zał. 5 DTR

Istnieje możliwość uruchomienia silnika bez podgrzewania, lub przy pomocy eteru, lecz ze
względu na jego trwałość i żywotność, zaleca się wykorzystanie agregatu WEBASTO
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Należy także pamiętać, aby w przedziale tablicy pneumatycznej, przed uruchomieniem
lokomotywy spuścić wodę z odwadniaczy (odwadniacze pokazano na zdjęciu poniżej).

odwadniacze

Tablica pneumatyczna
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3.1. Opis układu sterowania hamulcami i rozrządem sprężonego powietrza 45ZL84
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3.2. Schemat połączeń pneumatycznych lokomotyw 6Dg i 6Dg/A
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PULPIT A

PULPIT B

Schemat połączeń pneumatycznych

7l
20,8 l

800 l

9
130 l

4. Rozmieszczenie urządzeń w kabinie maszynisty
4.1. Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów sterowniczych

Panel 1
WSHP – wyłączone SHP
WRS – wyłączony radiostop
SNP – szybkie napełnianie powietrzem (zwiększony przepływ powietrza w przewodzie
głównym)
WZ – wyłączone zasilanie (tablicy pneumatycznej)
WHZ – wyłączony hamulec zespolony

Panel 2
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Panel 3

Panel 4
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Panel 5
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4.2. Rozmieszczenie elementów na tablicy NN
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5. Obsługa lokomotywy
5.1. Włączenie napięć w lokomotywie i uruchomienie lokomotywy:
Załączyć główny wyłącznik (WIS), znajdujący się w przedziale sprężarki.
Załączyć wyłączniki samoczynne znajdujące się w przedziale SN/NN

Wyłączniki
samoczynne
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Przejść do kabiny
Przekręcić kluczyk stacyjki. Świecenie diody znajdującej się obok stacyjki oznacza, że
załączony jest wyłącznik główny

3) przekręcić kluczyk stacyjki

4)
Należy
także
pamiętać o przełączeniu
przełącznika
biegu
jałowego na pozycję 1

5)
Załączyć
wszystkie
wyłączniki samoczynne na
drzwiach szafy niskiego
napięcia oraz za drzwiami
tej szafy
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5.2. Wybór pulpitu sterowniczego

6. Ustawić nastawnik układu hamulcowego
na pozycję „1”, pamiętając o tym, aby na
drugim pulpicie ten przełącznik ustawić na
pozycję „0”

7. Aktywacja
(wybór)
pulpitu
odbywa się przez naciśnięcie
przycisku aktywacja pulpitu
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8. Następnie zaświecą się
lampki sygnalizacyjne SHP,
CA

9. Należy nacisnąć
przycisk kasowanie
CA/SHP

Po wykonaniu czynności opisanych powyżej, aby uruchomić silnik, należy wcisnąć
przycisk START znajdujący się w prawym górnym rogu na drzwiach szafy nn.
Uwaga: Silnik po zastartowaniu osiągnie obroty biegu jałowego. Zapalenie się lampki
oznacza prawidłowe ładowanie akumulatorów.
Uwagi: Nie należy długo trzymać wciśniętego przycisku START w czasie rozruchu silnika.
System automatycznie ustala właściwą dawkę paliwa niezbędną do rozruchu silnika.
Jeżeli silnik nie uruchomi się w ciągu 30 sekund, należy wcisnąć przycisk STOP, następnie
odczekać 2 minuty dla ostudzenia się rozrusznika i ponownie przystąpić do rozruchu silnika.
Pozostawić silnik na obrotach biegu jałowego przez około 3 minuty aż temperatura płynu
chłodzącego zacznie wzrastać.
Ciśnienie oleju powinno wzrosnąć w czasie 15 sekund po uruchomieniu silnika. Nie
należy podnosić obrotów silnika przed osiągnięciem przez olej właściwego ciśnienia. Jeżeli
jednak ciśnienie oleju nie osiągnie właściwej wartości w czasie 15 sekund po uruchomieniu
silnika należy zatrzymać silnik i sprawdzić przyczynę tej usterki.

17

5.3. Nastawnik jazdy, hamulec zespolony
Ustawienie momentu
Zwiększanie mocy
Utrzymanie zadanej mocy
Zmniejszanie zadanej mocy
Zrzucanie obciążenia
Odluźnianie
Utrzymanie stopnia hamowania
Zwiększanie stopnia hamowania

Hamulec dodatkowy
Uwaga:
Zrzucenie obciążenia następuje w przypadku osiągnięcia następujących ciśnień:
w przewodzie głównym 3,6 MPa,
w cylindrze hamulcowym 1,2 MPa.
Hamulec zespolony

Hamowanie pełne
Hamowanie nagłe

1 stopień hamowania
Jazda
Zwiększanie stopnia hamowania

Luzowanie
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5.4. Tempomat
Na lokomotywach typu 6Dg i 6Dg/A został zabudowany tempomat, który umożliwia
jazdę lokomotywy ze stałą zadaną prędkością. Prędkości, które można zadać są następujące:
3, 5, 10, 15, 20.…….90 km/h (prędkość od 5 km/h do 90 km/h można zadawać co 5 km/h).
Tempomat załączamy ustawiając przełącznik na pozycję „1”, wówczas na środkowej części
wyświetlacza diagnostycznego PIXY pojawia się napis TEMPOMAT, a w prawym dolnym
rogu wyświetlacza w miejscu Nastawnik [%] wyświetla się Zadana prędkość [km/h].
Zadaną prędkość lokomotywy ustawia się przy pomocy nastawnika momentu.
Tempomat wyłączamy ustawiając przełącznik na pozycję „0”
Zwiększenie
zadanej
prędkości

Po załączeniu
tempomatu napis
Nastawnik [%]
zamienia się na
Zadana
prędkość [km/h]

Tempomat wyłączony

Zmniejszenie
zadanej
prędkości

Tempomat załączony

Informacja o
załączonym tempomacie

Zadana prędkość [km/h]

5.5. Zatrzymanie pracy silnika spalinowego
W celu zatrzymania silnika należy zawsze używać poniżej wyszczególnionych zasad:
Zdjąć obciążenie z silnika, jeżeli jest to możliwe, obniżyć prędkość obrotową do
niskich obrotów biegu jałowego.
Podnieść obroty silnika do połowy wartości obrotów maksymalnych na czas około
trzy do pięciu minut dla schłodzenia się silnika. Następnie ponownie obniżyć jego
prędkość obrotową do niskich obrotów biegu jałowego
Po takim cyklu należy przycisnąć przycisk STOP na tablicy elektrycznej NN
Należy pamiętać, aby wyłączyć wszystkie napięcia na lokomotywie: (tj. wyłączniki
samoczynne na drzwiach i za drzwiami szafy NN w kabinie, a także główny wyłącznik (WIS)
oraz wyłączniki samoczynne znajdujące się w szafie SN.
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6. Wyświetlacz diagnostyczny PIXY
Wyświetlacz służy do komunikacji pomiędzy maszynistą a komputerem pokładowym
lokomotywy. Wyświetlacz informuje maszynistę o ogólnym stanie lokomotywy, jej
regulatora i występujących awariach.
Na wyświetlaczu mamy możliwość:
podglądu (wyświetlenie) występujących awarii,
wyświetlania zdjęć informacyjnych pomagających obsłudze,
wyświetlenia ważnych parametrów procesowych,
ukazania parametrów eksploatacyjnych.
Informacje ukazujące się na wyświetlaczu, przeznaczone dla maszynisty są
wyświetlane w taki sposób by zapewnić bezpieczeństwo i komfort jazdy.

20
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1. Wyświetlacz włączony/wyłączony
2. Zmiana języka
3. Nieaktywny
4. Kasowanie aktywnego błędu
5. Nieaktywny
6. Nieaktywny
7. Nieaktywny
8. Jasność ekranu
9. Przełączanie trybów: maszynisty/serwisowy
10. Nieaktywny
11. Zmiana wartości w „górę”
12. Zmiana wartości w „dół”
13. Klawisz ENTER
14. Podgląd parametrów lokomotywy sterowanej
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6.1. Obsługa wyświetlacza
Stany robocze określane są za pomocą kolorów, gdzie kolor czerwony oznacza usterkę
o ważności A (bardzo ważna), kolor żółty oznacza usterkę o ważności B (usterka
umiarkowana), kolor zielony (działanie / komponenty aktywne lub też wskazówki dotyczące
obsługi.
Gdy urządzenie jest uruchamiane, prąd jest kierowany do komponentów. Wszystkie
diody z przodu szybko zaświecają się. Dawany jest krótki sygnał dźwiękowy.
Temperatura wewnętrzna INC jest ciągle monitorowana przez mikrokontroler. Specjalna
funkcja zarządzania temperaturą chroni jednostkę przed przegrzaniem (gromadzeniem ciepła).
Rozróżniamy tutaj 3 poziomy temperatur.
Typ

Temperatura
wewnętrzna

Poziom ostrzegawczy

60 70ºC

Poziom TFT OFF

70 85ºC

Poziom INC OFF

> 85ºC

Reakcja
Podświetlenie przygasa do ½ wartości.
Czerwona dioda powoli mruga (ok. ½ Hz)
Wszystkie inne funkcje są operatywne.
Czerwona dioda szybko mruga (ok. 1Hz)
Wszystkie trzy diody mrugają i emitowany jest
powtarzający się sygnał dźwiękowy. Po 60 sek
wszystkie funkcje blokują się za wyjątkiem
mikrokontrolera.

Kontrola jasności wyświetlacza i podświetlenia klawiszy
Podświetlenie definiuje jasność wyświetlacza, którą można dostosować wg 255 ustawień.
Dodatkowo klawisze przednie mogą być podświetlone. Podświetlenie może być dostosowane
zgodnie z dwoma różnymi trybami: np. kontrola automatyczna lub manualna.
Kontrola manualna jasności wyświetlacza
Podświetlenie może być ustawione na konkretną wartość poprzez parametry
mikrokontrolera. Wartość ta może być zmieniana podczas operacji, w ten sposób pozwalając
wyświetlaczowi na wygaszenie po stronie oprogramowania.
Kontrola automatyczna jasności wyświetlacza
Dla kontroli podświetlenia wartości mierzone przez czujnik zintegrowany w panelu
przednim są stosowane dla jasności otoczenia.
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Wewnętrzna temperatura / wilgotność
w trakcie pracy
Temperatura / wilgotność w trakcie
przechowywania
Chłodzenie
Wstrząsy
Wibracje w trakcie transportu i
przechowywania
Wibracje w trakcie pracy
Maksymalna wysokość pracy
Klasa ochrony IP

-25ºC…+70ºC / < 95%wilgotności
względnej przez maks. 30 dni przy brak
kondensacji (1)
-30ºC…+70ºC / < 95% wilgotności
względnej przy braku kondensacji
Bierne, swobodna cyrkulacja powietrza
50 m/s2 RMS, pół – sinusoidalne
7.9 m/s2 RMS, wszystkie 3 osie
1 m/s2 RMS, wszystkie 3 osie
1,200 mnpm
Przód IP65, pozostała obudowa: IP32

Wyświetlacz
Typ

LCD z matrycą color active matrix

Przekątna
Rozdzielczość
Kontrast
Jasność
Paleta kolorów
Kąt spoglądania poziomo
Kąt spoglądania pionowo
Podświetlenie (liczba żarówek)

10,4 cala (26cm)
640 x 480 pikseli (VGA)
1 : 300 (najlepszy kąt spoglądania)
350 cd / m2
262 144
±70º
-70º / + 40º
2

6.2. Wyświetlacz diagnostyczny – przykładowe informacje
Wyświetlacz – panel dolny – porównanie
Tryb maszynisty

Tryb serwisowy
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Wyświetlacz – panel sterowania

Wyświetlacz – panel obwodu trakcyjnego
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Wyświetlacz – panel silnika Diesla

Wyświetlacz – panel hamulców i powietrza
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Wyświetlacz – panel błędów

Błąd – przykład

Informacja
o wystąpieniu błędu
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Skasowanie błędu

Przegląd błędów

Szczegółowy opis wyświetlacza znajduje się w DTR opracowanym przez producenta,
będącym załącznikiem do Dokumentacji Techniczno Ruchowej 6Dg i 6Dg/A.
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7. Radiotelefon pociągowy „Koliber”
Radiotelefon pociągowy „Koliber” jest urządzeniem nowoczesnym, specjalnie
zaprojektowanym dla potrzeb PKP, służącym do komunikacji radiowej w sieci pociągowej
funkcjonującej w Polskich Kolejach Państwowych.

Rys. [panel radia]
(1) Klawisz alarmu
(2) Klawiatura funkcyjna
(2a) Klawisz załączania/potwierdzania, akceptacji
(2b) Klawisz wyłączania/anulowania
(3) Klawiatura alfanumeryczna
(4) Diody sygnalizacyjne:
(4a) 3 kolorowa
kolor zielony ->stand-by,
kolor czerwony -> nadawanie,
kolor żółty -> odbiór,
(4b) kolor zgodny z podświetleniem
klawiatury sygnalizacja wywołania operatora sygnałem
selektywnym,
(4c) niebieska migająca gdy otrzymano telegram/SMS
(5) Podświetlany ekran LCD
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7.1. Obsługa radiotelefonu Koliber
Obsługa radiotelefonu odbywa się za pomocą klawiatury zlokalizowanej na panelu
manipulatora.

Wszystkie

aktualnie

aktywne

nastawy

i

funkcje

są

potwierdzane

i identyfikowane na ekranie.

Widok ekranu manipulatora wraz z aktywnymi znakami, symbolami i opisami.
Górne pole ekranu.
W lewym górnym rogu wyświetlany jest numer identyfikacyjny użytkownika (tu dla
przykładu z rys. powyżej ID: 47602), wprowadzany przy włączeniu radiotelefonu.
Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego może być programowo wyłączone - w tym
przypadku numer identyfikujący nie jest wyświetlany.

Ikony i symbole (kolejno od lewej):
ID - numer identyfikacji użytkownika (w przypadku odbioru ID nadawcy wyświetlany
numer reprezentuje ID abonenta odbieranego; po około 8 sek. od zakończeniu
korespondencji ID wyświetla ponownie numer użytkownika),
Alarm - zgłoszenie lub wykrycie sygnału alarmowego radio-stop,
On-hook / Off-hook . Podniesienie /odłożenie mikrofonu,
Nadawanie (błyskawica w górę ) / odbiór (błyskawica w dół ),
Zaadresowanie radiotelefonu . symbol pustego głośnika - radiotelefon jest „otwarty”
i słuchać wszystkie transmisje przeprowadzana na aktywnym kanale radiowym; ikona
ta może by zaciemniona wskazuje to na wyłączenie, blokada szumów,
Wykrycie Zewu 1 . kwadrat z numerem 1,
Wyłączony nasłuch na grupie 3 - kwadrat z numerem na ciemnym tle,
Informacja o poprawnym odbiorze sygnał u lokalizacji satelitarnej GPS.
W prawym górnym rogu wyświetlany jest bieżący czas. Jeżeli jest uaktywniona opcja
wyświetlania daty to będzie ona pokazana poniżej informacji o czasie.
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Centralne pole ekranu.
W centralnej części jest wyświetlany:
Numer podstawowy kanału pracy radiotelefonu,
Tekst . nazwa kanału podstawowego.

Dolne pole ekranu.
Kontekstowe menu odpowiadające aktualnie aktywnym funkcjom przypisanym
do klawiszy znajdujących się bezpośrednio pod ekranem. Opcje uaktywnione są zaznaczone
negatywem (białe litery na ciemnym tle). Obraz wyświetlacza przedstawiony na rys. powyżej
prezentuje menu główne, gdzie:
ZEW 1 wysłanie Zewu nr 1,
ZEW 3 wysłanie Zewu nr 3,
NASŁUCH włączenie/wyłączenie nas uchu na grupach 1 lub 3 lub opcji nasłuchu 2 –
kanałowego, SZUM włączenie/wyłączenie blokady szumów, MENU otwarcie menu
dodatkowego.
7.2. Włączenie radiotelefonu do pracy.
Krok 1.
Radiotelefon włączamy do pracy poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez około
2 sekundy zielonego klawisza funkcyjnego (poz.2a na rys. [panel radia]) załączania
i potwierdzania.
Krok 2.
Po włączeniu zaświeci się wyświetlacz radiotelefonu, wszystkie klawisze klawiatury,
a następnie po przeprowadzeniu automatycznego wewnętrznego testu urządzenia wyświetlacz
ustawi się w tryb pracy normalnej sygnalizując gotowość radiotelefonu do pracy.

Procedura uruchomienia radiotelefonu została zakończona. Dioda sygnalizacyjna świeci na
zielono (stand-by).
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Jeżeli po przeprowadzeniu powyższej procedury nastąpi wyłączenie zasilania, to przy
ponownym pojawieniu się zasilania radiotelefon włączy się automatycznie na te nastawy,
jakie były ostatnio aktywne.
Aby przeprowadzić procedurę pełnego wyłączenia radiotelefonu należy przez około
3 sekundy przycisnąć klawisz z czerwonym krzyżykiem (poz. 2b na rys [panel radia]). Pojawi
się zapytanie, czy na pewno chcemy radiotelefon wyłączyć i po potwierdzeniu przyciskiem
2a radiotelefon zostanie wyłączony. Aby ponownie włączyć radiotelefon należy powtórzyć
procedurę opisaną powyżej (krok 1).
7.3. Użytkowanie radiotelefonu
Nadawanie
Należy zdjąć mikrofon z zaczepu i mówi do mikrofonu po naciśnięciu przycisku PTT.
Podczas nadawania na ekranie wyświetlacza pojawia się ikona nadawania . Dodatkowo dioda
sygnalizuj ca nadawanie (poz.4 na rys. [panel radia]) świeci się na czerwono podczas
wciśniętego klawisza PTT.
Jeżeli przed nadawaniem procedura wymaga wysłania tonu grupy (1 lub 3), przed
naciśnięciem klawisza PTT należy nacisnąć klawisz funkcyjny odpowiadający numerowi
Zew-u, który chcemy nadać. Po wysłaniu tonu możemy, wciskając PTT, rozpocząć
nadawanie komunikatów głosowych. Wysyłanie ZEW-u jest słyszalne w głośniku
manipulatora i potwierdzane poprzez odwrotne podświetlenie pola opisującego klawisz
ZEWu (białe litery na ciemnym tle).
Odbiór
W przypadku wołania transmisja audio jest słyszana w głośniku manipulatora. Odbiór
transmisji odbywa się bez ingerencji operatora. Podczas odbioru świeci się na żółto
zewnętrzna dioda sygnalizacyjna, a na ekranie wyświetlacza pojawia się ikona odbioru.

Odbiór któregokolwiek Zew-u jest potwierdzany pojawieniem się odpowiedniej ikony na
wyświetlaczu: „1” „3”.
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7.4. Wysyłanie alarmu
Sygnał Radio-Stop (ALARM) wysyłamy poprzez naciśnięcie czerwonego dużego
klawisza (1) z liter A. Przypadkowe (krótkie) wciśnięcie klawisza nie powoduje wysłania
sygnałów Radio-Stop.
Dopiero przytrzymanie klawisza przez zdefiniowany programowo czas (aktualnie
2 sekundy) powoduje uruchomienie alarmu. Po tym fakcie na wyświetlaczu pojawi się ikona
alarmu potwierdzająca jego prawidłowe wysłanie. Ponadto będzie migało podświetlenie

klawisza ALARM.
Alarm wyłączamy poprzez ponowne naciśnięcie klawisza. Przy zdekodowaniu sygnału
ALARM równie będzie widoczna ikona alarmu i będzie pracować o podświetlenie przycisku
z tym, że częstotliwość migania będzie dwukrotnie większa.
Test Radio-Stopu
Sposób pierwszy:
W celu przeprowadzenia testu Radio-Stopu należy:
wybrać kanał nr 10,
wysłać sygnał ZEW 3,
wysłać sygnał ZEW 1,
wyłączyć radiotelefon,
odczekać kilkanaście sekund i ponownie załączyć radiotelefon do pracy.
Sposób drugi:
Klawiszem RADSTOP uaktywniamy funkcję testowania sygnału Radio-Stop.
Uwaga: testowanie odbywać się w trybie pełnym i może być przeprowadzane efektywnie
tylko w zasięgu działania przystawek testujących zgodnych z odnośnymi przepisami PKP.
Kolejne ekrany podpowiadają postępowanie operatora w celu przeprowadzenia poprawnego
testu sygnału Radio-Stop.

Po uruchomieniu procedury testowania radiotelefon przechodzi samoczynnie na kanał
RADSTOP i po przyciśnięciu przycisku ALARM nadawana jest trzykrotnie sekwencja
alarmu. Następnie radiotelefon przechodzi w stan nas uchu i w przypadku wykrycia
potwierdzenia sygnalizuje ten fakt.
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7.5. Wyłączanie radiotelefonu
Aby przeprowadzić procedurę pełnego wyłączenia radiotelefonu należy przez około
3 sekundy przycisnąć klawisz z czerwonym krzyżykiem (poz. 2b na rys. [panel radia]).
Pojawi się zapytanie, czy na pewno chcemy radiotelefon wyłączy i po potwierdzeniu
przyciskiem 2a radiotelefon zostanie wyłączony.
Opis na podstawie {DTR „Koliber”}. Pełny opis radiotelefonu „Koliber” zamieszczono
w DTR opracowanej przez producenta urządzenia, będącej załącznikiem do Dokumentacji
Techniczno Ruchowej lokomotywy.
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8. Elektroniczne urządzenie do pomiaru prędkości i rejestracji danych
jazdy typu Hasler TELOC 15xx
Prędkościomierz elektroniczny typu TELOC 15xx to urządzenie elektroniczne przeznaczone
do pomiarów, wyświetlania i zapisu prędkości i przebiegu pojazdu szynowego.
Prędkościomierz umożliwia także rejestrację sygnałów dwustanowych (binarnych), takich
jak: syrena, kierunek jazdy, zadziałanie hamulca i sygnały transmitowane przez pojazd
trakcyjny oraz analogowych (ciśnienie w przewodzie głównym pojazdu). Funkcja
rejestrowanych sygnałów może być wykorzystana do różnych funkcji kontrolnych, takich jak
czuwak czy monitorowanie prędkości. Rejestrator zdarzeń typu TELOC spełnia następujące
funkcje:
monitorowanie, rejestracja i wskazania prędkości,
monitorowanie, rejestracja i wskazania przejechanej drogi,
monitorowanie i rejestracja wybranych danych dotyczących pociągu (ciśnienie
w przewodzie głównym (hamulcowym), zadziałanie SHP, numer pociągu, numer
maszynisty, godzina uruchomienia, itp.),
system czuwaka aktywnego,
kierunek jazdy.
Prędkościomierz może sterować lub wpływać na funkcję innych urządzeń pojazdu szynowego
za pośrednictwem wyjść tzn. zestyków przekaźników wyjściowych lub łączników
półprzewodnikowych, które mogą być zależne od czasu, prędkości, przebiegu itp. Za
pośrednictwem

komunikacji

szeregowej

typu

CAN

umożliwia

komunikację,

tzn.

przekazywanie lub odbiór różnych informacji z komputerem pokładowym lub innymi
urządzeniami pojazdu szynowego. Rejestracja rzeczywistej dynamiki jazdy pojazdu
szynowego realizowana jest w pamięci półprzewodnikowej typu FLASH. Określone
konfiguracje jednostki elektroniki umożliwiają oprócz rejestracji w pamięci FLASH także
rejestrację na kartę PCMCIA ew. do pamięci tzw. „czarnej skrzynki“. Zarejestrowane dane
można transmitować do komputera PC.
Prędkościomierz elektroniczny składa się z następujących komponentów:
Jednostka komunikacyjna i wskaźnikowa: RJI1xx
Jednostka elektroniki
RJE1xx
Czujnik obrotów
GEL2710.x (LTV1x, LTV20.x)
Skrzynka zaciskowa RJS10, RJS20 (LTS10, LTS20)
Odbiornik informacji czasu DCF01
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System TELOC:

1. Jednostka centralna
A. Wyposażenie pokładowe (wejście):
2. Generator impulsów
3. Cyfrowe/analogowe sygnały wejściowe
4. Informacja o czasie i położeniu pojazdu GPS
B. Wyposażenie pokładowe (wyjście):
5. Wskaźniki prędkości
6. Cyfrowe wyjścia przekaźnikowe
7. Wyjścia impulsowe
C. Laptop z oprogramowaniem serwisowym Hasler MultiReg-SG i analizującym TELOC
EVA
D. Wyposażenie opcjonalne:
8. WiFi
9. Wewnętrzny lub zewnętrzny terminal maszynisty
10. Pamięć danych odporna na wstrząsy i ogień (CPM)
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Prędkościomierz elektroniczny służy do rejestracji i zapisywania:
numeru produkcyjnego prędkościomierza
statystycznego numeru ewidencyjnego pojazdu
lokomotywowni macierzystej pojazdu
średnicy kół zestawu kołowego pojazdu
numeru ewidencyjnego i macierzystej lokomotywowni maszynisty
numeru, masy i długości pociągu
reżimu hamowania i procent hamowania
czasu i daty
przebiegu pojazdu
rzeczywistej prędkości pojazdu
ciśnienia w przewodzie głównym
dwustanowych (binarnych)sygnałów
informacji o usterkach i informacji o stanach przyrządu
informacji serwisowych dla diagnostyki
do wyświetlania:
rzeczywistej, zadanej (preselekcjonowanej) i maksymalnej (konstrukcyjnej) prędkości
pojazdu szynowego
rzeczywistego czasu, daty
przebiegu absolutnego i względnego
zapisywanych danych statystycznych
komunikatów systemu dla maszynisty
podstawowych danych diagnostycznych
usterek i awarii
zapełnienia pamięci
danych serwisowych
wskazania przyśpieszenia i zwalniania
do generowania sygnałów wyjściowych:
zależnych od przebiegu pojazdu, prędkości lub czasu
Panel prędkościomierza
W kabinie maszynisty, na obydwu pulpitach zainstalowane są panele prędkościomierza –
jednostki komunikacyjne i wskaźnikowe RJI. Jednostka RJI pokazuje (wyświetla):
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Na wyświetlaczu pseudoanalogowym trwale:
rzeczywistą prędkość pojazdu
zadaną z tempomatu (preselekcjonowaną) (żółte diody) i maksymalną (konstrukcyjną)
prędkość pojazdu szynowego
Na wyświetlaczu alfanumerycznym LED trwale:
rzeczywistą prędkość pojazdu
Na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD można, naciśnięciem odpowiedniego przycisku
wyświetlić:
rzeczywisty czas
datę
przebieg względny i absolutny
komunikaty systemu dla maszynisty
komunikaty usterek, jeżeli świeci jedna z LED usterki
poziomu świecenia LED i podświetlenia
Maszynista komunikuje z prędkościomierzem za pośrednictwem klawiatury i wyświetlacza
alfanumerycznego jednostki komunikacyjnej i wskaźnikowej RJI. Poprzez wybór konkretnej
funkcji zapisywania danych obsługa przekazuje do systemu wymagane dane statystyczne
i ewidencyjne, zapisywać trzeba tylko te dane, które należy aktualizować w pamięci zestawu.
Dane te można zapisywać tylko podczas postoju pojazdu. Zapisywanie danych zakańczamy
naciśnięciem odpowiedniego przycisku lub następuje to automatycznie w trakcie rozruchu
pojazdu. Prędkościomierz przechodzi do swego podstawowego reżimu i zawartość
wewnętrznej pamięci jest aktualizowana. Po włączeniu zasilania prędkościomierz znajduje się
w reżimie podstawowym i sam nastawia wyświetlanie czasu.
Dane opisujące dynamikę jazdy i dane statystyczne są zapisywane do pamięci FLASH tzn.
kiedy dane te nie są przepisane z pamięci do komputera stanowiska kontrolnego (tzw. odczyt
danych) przed wykorzystaniem całej pojemności pamięci (min. 87,5%) najstarsze dane
zostaną nadpisane nowymi i tym sposobem nieodwracalnie utracone. Do czasu przekroczenia
zastrzeżonej pojemności w pamięci dane są zapisane trwale i można je powtórnie
transmitować na stanowisko kontrolne (np w wypadku błędu pracownika wykonującego
analizę jazdy).
8.1. Błędy
Na panelu prędkościomierza umieszczone są diody informujące o stanie pracy
prędkościomierza:
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Żółta

sygnalizacyjna

dioda

LED

„USTERKA“

sygnalizuje

mniej

ważny błąd

prędkościomierza (np „Usterka zegara“).
Żółta sygnalizacyjna dioda LED „PAMIĘĆ“ sygnalizuje zapełnienie pamięci.
Czerwona sygnalizacyjna dioda LED sygnalizuje poważną usterkę prędkościomierza, która
doprowadza do zatrzymania eksploatacji prędkościomierza.
W przypadku występowania błędu, należy sprawdzić, co wyświetla panel diod LED statusu,
który znajduje się na przedniej płycie systemu TELOC.

Panel diod LED
statusu

W przypadku usterek ten panel jest pierwszym źródłem informacji o ich źródle i przyczynie.

Diody LED statusu
Uwaga: jeśli wskazywana jest usterka:
Nie wolno wyłączać urządzenia aż do momentu pobrania zarejestrowanych danych
(danych podróży, pliku diagnostyki, a także zawartości pamięci STM/LTM/ERR i pliku
nagłówka) do modułu obsługi.
Pobrane dane należy wysłać do firmy HaslerRail.
Przy najbliższej okazji należy odczytać plik błędów w systemie TELOC1500 używając
modułu obsługi i podjąć odpowiednie kroki.
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LED

+5V

+/-12V

RUN

REC

INFO

USER
1+2

Zachowanie się przy włączonym
Środki zaradcze
urządzeniu
Wewnętrzne napięcie zasilania +5 V działa
prawidłowo. Jeżeli dioda ta jest zgaszona,
Świeci na należy upewnić się, że system TELOC1500
zielono
jest prawidłowo podłączony do akumulatora
pojazdu, w przeciwnym wypadku wymienić
płytę POSUx.
Wewnętrzne napięcie zasilania ±12 V działa
Świeci na
prawidłowo. Jeśli dioda ta jest zgaszona, patrz
zielono
wskazówki dla diody +5 V.
Oprogramowanie systemu TELOC1500
działa prawidłowo i możliwa jest
komunikacja z modułem obsługi. Częstość
Miga na
migania diody odpowiada obciążeniu modułu
zielono
TELOC 1500.
Ważne: dioda miga nawet wtedy, gdy nie
załadowano pliku konfiguracyjnego lub
załadowano nieprawidłowy.
W oprogramowaniu systemu został wykryty
błąd. TELOC 1500 musi zostać wymieniony.
Wyłączona
Prosimy o kontakt z lokalnym centrum
serwisowym lub firmą HaslerRail.
Świeci na Funkcja rejestracji TELOC 1500 działa
zielono
prawidłowo.
Odczytaj komunikat
Prosty alarm – w systemie został wykryty
o błędzie, wyeliminuj
Miga na
niezbyt poważny błąd. Dane z jazdy są nadal
usterkę i usuń
zielono
zapisywane, pojazd może być nadal
komunikat o błędzie
eksploatowany.
z modułu obsługi.
Groźny alarm – w systemie został wykryty
poważny błąd. Rejestracja została
Odczytaj komunikat
zatrzymana. TELOC 1500 musi zostać
o błędzie, wyeliminuj
Wyłączona wymieniony.
usterkę i usuń
Uwaga: System TELOC®1500 komunikuje
komunikat o błędzie
się z modułem obsługi lub załadowano
z modułu obsługi.
domyślną konfigurację
Jeżeli dioda „REC” miga lub jest zgaszona
Odczytaj komunikat
i jednocześnie zaświeca się dioda „EXT”,
o błędzie, wyeliminuj
Świeci na
wskazuje to na awarię urządzenia
usterkę i usuń
czerwono
peryferyjnego. Źródło błędu znajduje się poza komunikat o błędzie
modułem TELOC 1500.
z modułu obsługi.
Te dwie diody są zarezerwowane do
zindywidualizowanych rozwiązań i mogą być
Świeci na wykorzystane do przekazywania specjalnych
żółto
informacji. W tym celu, odpowiednia
konfiguracja powinna zostać wprowadzona
do konfiguracji modułu.
Status
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8.2. Pobieranie danych za pomocą pamięci USB
Moduł TELOC 1500 posiada złącze USB, umożliwiające m.in. pobieranie danych z pamięci
wewnętrznej modułu za pomocą pamięci USB.
Po włożeniu pamięci USB do złącza transfer danych rozpoczyna się automatycznie.
Status transferu można monitorować za pomocą panelu diod LED, obserwując diody LED
7 i 8 (USR 1 /2).
Wyświetlane są następujące informacje:
Wykrycie pamięci USB
Status transferu
Koniec transferu
Brak dostatecznej ilości pamięci.

Diody LED statusu

Wykryto pamięć
USB
LED7
(USR 1)
LED8
(USR 2)

Włączona
Wyłączona

Transfer danych
Zamiennie z
diodą USR 2
Zamiennie z
diodą USR 1

Transfer
zakończony

Brak
dostatecznej
ilości pamięci

Wyłączona

Włączona

Włączona

Włączona

9. Warunki badania zaworu bezpieczeństwa
W przypadku konieczności badania zaworu bezpieczeństwa, zawór należy zdemontować
i przeprowadzić sprawdzenie poprawności jego działania na stanowisku pomiarowym.
Zabronione jest ingerowanie w pracę sprężarki – jest ona sterowana komputerowo. Każda
ingerencja w system sterowania lokomotywy może doprowadzić do jego uszkodzenia.
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10. Instalacja sanitarna
Lokomotywa wyposażona jest w zbiornik wody instalacji sanitarnej. Zbiornik instalacji
sanitarnej posiada dwa zawory: wlewu wody oraz odpowietrzający.

Procedura napełniania wodą instalacji sanitarnej:
1. Do zaworu wlewu wody podłączyć przewód, którym doprowadzana jest woda
z zewnętrznego zbiornika.
2. Otworzyć zawór wlewu wody.
3. Otworzyć zawór odpowietrzający.
4. Napełnić zbiornik.
Po zakończeniu napełniania:
1. Zamknąć zawór odpowietrzający.
2. Zamknąć zawór wlewu wody.
3. Odłączyć przewód, którym doprowadzana jest woda z zewnętrznego zbiornika.
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