Układ napędowy
Silnik spalinowy CAT C27
Typ silnika
Moc znamionowa
Znamionowa prędkość obrotowa

CAT C 27
708 kW
1800 obr/min

Obroty biegu jałowego
Ilość i układ cylindrów
Stopień sprężania
Zużycie paliwa na biegu jałowym

600 obr/min
V 12
18,0: 1
4,5 l/h

Jednostkowe zużycie paliwa
Pojemność silnika spalinowego
Średnica cylindra / skok tłoka
Masa

198g/kW*h
137 mm/152 mm
2400

Zespół prądnic synchronicznych
11. Prądnica główna
Typ (producent)
Moc znamionowa

Gh400M4K Emit
630KVA (380V/957,2A)

Obroty znamionowe

1800 OBR/MIN

Częstotliwość znamionowa

60 HZ

Napięcie wzbudzenia/prąd

68V/53A

12. Prądnica pomocnicza
Typ (producent)
Moc znamionowa

Ghp315 S4K Emit
63KVA (400V/91A)

Obroty znamionowe

1800 OBR/MIN

Częstotliwość znamionowa

90 HZ

Napięcie wzbudzenia/prąd

41,4V/28,2A

Sprzęgło CM 8000

Prądnica główna połączona jest bezpośrednio z wałem korbowym silnika C27 za pomocą
sprzęgła elastycznego typu CM8000. Całośd zmontowana jest na ramie podsilnikowej.
Prądnica pomocnicza zamontowana nad prądnicą główną za pomocą śrub rzymskich,
którymi jednocześnie regulowany jest naciąg pasków klinowych. Napęd prądnicy
pomocniczej realizowany jest przekładnią pasową z wału prądnicy głównej.

Zabudowa agregatu na pojeździe

Kompletny zespół napędowy na ramie podsilnikowej
montowany jest na ostoi lokomotywy za pośrednictwem
8 szt. amortyzatorów metalowo-gumowych

Układy i urządzenia w obrębie agregatu prądotwórczego

• Chłodnice: wodna, powietrza doładowanego,
paliwa
• Turbosprężarki
• Filtry paliwa
• Filtry powietrza
• Odpowietrznik skrzyni korbowej
• Rozrusznik
• Alternator

Układ chłodzenia silnika spalinowego:
Układ chłodzenia silnika spalinowego na zmodernizowanej lokomotywie 6Dg składa się z
chłodnicy, zabudowanej na ramie podsilnikowej, wentylatora wraz z napędem z wału korbowego
silnika (przekładnią pasową), kolektorów i pompy wodnej (silnik posiada własną pompę wodną).
1 – Głowice cylindrowe
2 – Termostat
3 – Zbiornik wyrównawczy
4 – Rura bocznikowa
5 – Chłodnica
6 – Blok cylindrów
7 – Chłodnica oleju
9 – Pompa wodna
10 – Wylot z silnika do chłodnicy
11 – Wlot do silnika z chłodnicy

Układ chłodzenia cd.
Zespół chłodnic: wodna i powietrzna

Zamontowany zespół na pojeździe

Układ chłodzenia silnika spalinowego na zmodernizowanych lokomotywach składa się z
chłodnicy, wentylatora napędzanego z wału korbowego silnika (przekładnią pasową),
kolektorów i pompy wodnej. Chłodnica usytuowana jest poprzecznie w stosunku do przedziału
maszynowego. Układ chłodzenia napełniony jest płynem niezamarzającym. Konstrukcja
chłodnicy (radiatora) podzielona jest na trzy sekcje: środkową do chłodzenia czynnika
chłodzącego silnik spalinowy i dwie skrajne sekcje do chłodzenia powietrza doładowania. W
układzie chłodzenia silnika spalinowego znajduje się termostat (zabudowany na silniku), który
automatycznie przełącza wewnętrzny obieg chłodzenia silnika na zewnętrzny z wykorzystaniem
chłodnicy.

Schemat układu paliwowego
Silnik spalinowy C27 posiada własną pompę paliwową. Zespół filtrów paliwowych –
wstępnego i dokładnego oczyszczania, zabudowany jest na silniku C27. Filtr
wstępnego oczyszczania wyposażony jest w separator wody. W układzie filtrów
paliwa zastosowano dodatkowy filtr Preine 420 z elektrycznym podgrzewaczem
oleju napędowego.
Objaśnienia:
1 – Zbiornik główny paliwa
2 – Zbiornik dodatkowy paliwa
3 – Podgrzewacz płynu chłodniczego
4 – Pompa paliwowa na silniku
spalinowym C27
5 – Króciec odprowadzania nadmiaru
paliwa z silnika C27–9/16”–18
6,17 – Trójniki
7 – Zawór kulowy odcinający paliwo 3/4"
8,9,10 – Kurki i zawory istniejące na
lokomotywie
11 – Zawór kulowy odcinający paliwo 1/2"
12 – Zawór zwrotny 1/2"
13,14,15 – Złączki elastyczne
16 – Dodatkowy filtr paliwa Preline 420
18 – Kryza z rurką paliwową i kolankiem
(w istniejącym gnieździe zbiornika
głównego)

Układ filtrów paliwowych
• Wstępny filtr paliwa z
separatorem wody (z
funkcją automatycznego
podgrzewania przy niskich
temperaturach
• Filtry dokładnego
oczyszczania paliwa
• Ręczna pompa paliwa
• Chłodniczka paliwa – obieg
powietrza wymuszony
przez wentylator główny

Układ filtrów powietrza
Stelaż filtrów

Filtry powietrza zamontowane na silniku

•

Powietrze do spalania w silniku
spalinowym C27 oczyszczane jest w
dwóch bocznych filtrach powietrza z
podwójnymi wkładami papierowymi.
Oczyszczone powietrze kierowane jest
do 2-ch sprężarek (na silniku C27
zainstalowane są 2 turbosprężarki)
skąd przepływa przewodami do 2-ch
sekcji chłodzenia powietrza
doładowania w chłodnicy. Po
schłodzeniu powietrze dostarczane
jest do cylindrów silnika spalinowego.

Układ wydechowy
•

W skład układu wydechowego
wchodzą: dwie turbosprężarki,
kolektor zbiorczy spalin z
kompensatorem, tłumik wylotu
spalin oraz komin. Kolektory spalin
montowane są do turbosprężarek
za pomocą stalowych opasek
zaciskowych. Tłumik wylotu spalin
zamontowany jest pod dachem
przedziału maszynowego nad
zespołem prądnic
synchronicznych.

Odpowietrzenie skrzyni korbowej
•

Silnik spalinowy C27 wyposażony
jest w zamknięty układ wentylacji
skrzyni korbowej
i odsysania wyziewów oleju przez
układ ssący silnika. Wydobywające
się ze skrzyni gazy są filtrowane w
filtrze – separatorze typu CCV8000 i
kierowane z powrotem do procesu
spalania przez układ ssący silnika.
Wyziewy przepływające przez filtr
są oczyszczane z cząstek oleju,
które ściekają na dno obudowy
filtra, skąd spływają z powrotem do
skrzyni korbowej.

Maszyny elektryczne
Rozrusznik 24 V

Alternator CAT
Napięcie - 24V DC
Prąd ładowania - 150 A

Obsługa agregatu

•
•

Sprawdzenie stanu oleju
silnikowego
Sprawdzenie stanu płynu
chłodniczego

