(skrypt)

STEROWANIE
SPALINOWYMI POJAZDAMI TRAKCYJNYMI

ZAGADNIENIA WYBRANE
DO WYKORZYSTANIA W PROCESIE SZKOLENIA
NA STANOWISKO:

MASZYNISTA I POMOCNIKA MASZYNISTY
SPALINOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

opracował inż. Stanisław Mrozek
Toruń 2009r.

Sterowanie spalinowymi pojazdami trakcyjnymi

2

Notatka informacyjna
Skrypt zawiera podstawowe wiadomości o zasadach działania sterowania spalinowych pojazdów trakcyjnych.
Omówiono sterowanie lokomotyw spalinowych na przykładzie lokomotyw typu M62 i TEM2, które w dużej ilości są
eksploatowane przez prywatnych przewoźników kolejowych wykonujących przewozy towarowe.
Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy kursów specjalności maszynista i pomocnik maszynisty spalinowych pojazdów
trakcyjnych.
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Sterowanie spalinowymi pojazdami trakcyjnymi.

Zależnie od rodzaju pojazdu, a zwłaszcza od rodzaju przekładni, czynności sterownicze obejmują włączanie
i wyłączanie sprzęgła głównego, zmianę biegów w skrzyni biegów, zmianę napełniania silnika spalinowego,
tzn. zmianę wielkości dopływu paliwa do cylindrów silnika, zmianę kierunku jazdy oraz wszelkie pozostałe czynności
potrzebne do właściwego funkcjonowania pojazdu.
Czynności sterownicze wykonuje maszynista za pomocą urządzeń zwanych nastawnikami.
Ruch nastawnika przenoszony jest przez urządzenia sterownicze na właściwy zespół i powoduje odpowiednią reakcję
tego zespołu.
Zależnie od sposobu, w jaki ruch nastawnika przenoszony jest na zespół sterowany, rozróżnia się następujące rodzaje
sterowania:
 sterowanie mechaniczne,
 sterowanie mechaniczno-pneumatyczne,
 sterowanie pneumatyczne,
 sterowanie elektropneumatyczne,
 sterowanie elektryczne,
 sterowanie hydrauliczne.
W spalinowych pojazdach trakcyjnych z przekładnią mechaniczną, hydrauliczną i hydrauliczno-mechaniczną
stosowane jest sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne.
W spalinowych pojazdach trakcyjnych z przekładnią elektryczną stosowane jest sterowanie elektryczne.
1) Sterowanie mechaniczne.
W sterowaniu mechanicznym ruch dźwigni nastawnika przenoszony jest na zespoły sterowane za pośrednictwem
układu dźwigni, łańcuchów, kół łańcuchowych i linek stalowych.
Tego typu sterowanie stosuje się bardzo rzadko i tylko w pojazdach z przekładnią mechaniczną o małej mocy
i prostej konstrukcji.
2) Sterowanie mechaniczno-pneumatyczne.
W sterowaniu mechaniczno-pneumatycznym część zespołów nastawiana jest za pośrednictwem dźwigni,
łańcuchów i linek, a część za pomocą sprężonego powietrza. W ten sposób usuwa się w pewnym stopniu
niedogodności sterowania mechanicznego.
3) Sterowanie pneumatyczne.
W sterowaniu pneumatycznym ruch nastawnika jazdy przekazywany jest na zespoły sterowane za pomocą
sprężonego powietrza.
Bezpośrednio przy zespołach sterowanych umieszczone są cylindry powietrzne. Tłoki tych cylindrów połączone są
za pośrednictwem dźwigni z elementami sterowanymi zespołów.
Nastawniki jazdy, umieszczone na stanowisku sterowniczym, stanowią powietrzne zawory rozdzielcze i połączone
są przewodami powietrznymi z jednej strony ze zbiornikiem sprężonego powietrza, a z drugiej strony z cylindrami
powietrznymi przy zespołach sterowanych.
Maszynista, ustawiając w odpowiednie położenie dźwignię nastawnika, łączy zbiornik sprężonego powietrza
z właściwym cylindrem powietrznym. Dopływające ze zbiornika powietrze działa na tłok cylindra i powoduje
odpowiednie przesunięcie tłoka. Ruch ten przenosi się za pośrednictwem dźwigni na elementy sterowane zespołów
i powoduje odpowiednią reakcję zespołów.
Sprężone powietrze do sterowania pobierane jest ze zbiornika pomocniczego o ciśnieniu zredukowanym
do 0,4÷0,5MPa.
Do zasadniczych wad sterowania pneumatycznego należy dość skomplikowany i rozbudowany układ przewodów
powietrznych, znaczne zapotrzebowanie na sprężone powietrze oraz duża zależność przebiegu przełączania
od wprawy i doświadczenia maszynisty.
System sterowania pneumatycznego nie nadaje się również do sterowania wielokrotnego.
4) Sterowanie elektropneumatyczne.
Sterowanie elektropneumatyczne stosowane jest w pojazdach z przekładnią mechaniczną, hydrauliczną
i hydrauliczno-machaniczną.
W systemie tym na stanowisku sterowniczym znajduje się nastawnik elektryczny, połączony przewodami
elektrycznymi z zaworami elektropneumatycznymi, które umieszczone są w bliskości cylindrów powietrznych
działających bezpośrednio na zespoły sterowane.
Zawory elektropneumatyczne połączone są z kolei za pomocą przewodów powietrznych ze zbiornikiem
sprężonego powietrza i z cylindrami powietrznymi.
5) Sterowanie elektryczne.
Sterowanie elektryczne stosowane jest w spalinowych pojazdach trakcyjnych z przekładnią elektryczną.
Regulowanie prędkości jazdy i siły pociągowej odbywa się przez zmianę napięcia na zaciskach prądnicy oraz przez
zmianę prędkości obrotowej silnika spalinowego.
Regulacja napięcia na zaciskach prądnicy może się odbywać:
 przez zmianę wielkości natężenia prądu płynącego przez uzwojenie wzbudzenia prądnicy,
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 przez zmianę liczby obrotów prądnicy, a ponieważ prądnica sprzęgnięta jest bezpośrednio z silnikiem
spalinowym – przez zmianę liczby obrotów silnika spalinowego.
Regulacja siły pociągowej ogranicza się tylko do oddziaływania na obroty silnika spalinowego. Dalsze procesy
sterowania przebiegają automatycznie w sposób elektryczny, przez zmianę prądu wzbudzenia prądnicy.
Obroty silnika powinny zawsze odpowiadać potrzebnej w danej chwili mocy.
Zadanie to spełnia sterowanie wykonane w ten sposób, że gdy obroty silnika spadają poniżej obrotów
nastawionych nastawnikiem jazdy, następuje włączenie dodatkowych oporów w obwód wzbudzenia prądnicy
i zmniejszenie obciążenia prądnicy. Natomiast gdy obroty silnika rosną ponad nastawioną wielkość, obciążenie
prądnicy zostaje zwiększone przez zmniejszenie oporów w obwodzie wzbudzenia prądnicy.
Na przykład, przy wjeździe na wzniesienie następuje spadek prędkości obrotowej silników trakcyjnych,
co powoduje wzrost prądu pobieranego z prądnicy i spadek napięcia na jej zaciskach oraz wzrost momentu
hamującego. Powoduje to zmniejszenie prędkości obrotowej silnika spalinowego.
W każdym systemie regulowanie prędkości jazdy i siły pociągowej odbywa się przez zmianę wzbudzenia
prądnicy i pracy silnika spalinowego.
6) Sterowanie hydrauliczne.
W sterowaniu hydraulicznym przenoszenie ruchu nastawnika jazdy na zespoły sterowane dokonywane jest
za pomocą ciśnienia cieczy, najczęściej oleju. W układzie sterowania hydraulicznego muszą się znajdować
specjalne pompy przetłaczające ciecz i wytwarzające odpowiednie ciśnienie.

II. Układy współpracy urządzeń elektrycznych.
Wszystkie aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne pojazdów szynowych są włączone w odpowiednie obwody
elektryczne.
Do najważniejszych obwodów elektrycznych należą:
 obwód główny, w skład którego wchodzą aparaty i urządzenia elektryczne,
 obwody sterowania,
 obwody pomocnicze,
 obwody sygnalizacyjne, w skład którego wchodzą aparaty i urządzenia służące do kontroli pracy
najważniejszych zespołów oraz sygnalizujące wszystkie nieprawidłowości w pracy pojazdu.
W zależności od wartości napięcia w obwodach, dzielą się one na obwody wysokiego napięcia (wn) i obwody niskiego
napięcia (nn).
Do obwodów wysokiego napięcia należą obwody, w których różnica potencjałów między biegunami źródła zasilania
a ziemią jest wyższa niż 250V. Do obwodów wysokiego napięcia zalicza się obwody główne oraz niektóre obwody
pomocnicze.
Obwody są odwzorowane za pomocą schematów elektrycznych, w których poszczególne aparaty i urządzenia
przedstawione są za pomocą ujednoliconych symboli graficznych oraz oznaczeń literowych lub cyfrowych.
Pod względem sposobu wykonania i przeznaczenia schematy można podzielić na:
 schematy blokowe,
 schematy ideowe,
 schematy montażowe.
Schematy blokowe pokazują wzajemne powiązania i współzależności poszczególnych elementów składowych lub grup
elementów.
1-silnik spalinowy,
2-prądnica główna,
3-silniki trakcyjne,
4-nastawnik jazdy,
5-urządzenia regulacyjne
Schematy ideowe przedstawiają możliwie prosto połączenia elektryczne między poszczególnymi elementami
składowymi obwodów elektrycznych i umożliwiają dokładne i szczegółowe prześledzenie pracy tych obwodów.
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1-silnik spalinowy,
2-prądnica główna,
3-silniki trakcyjne,
4-nastawnik jazdy,
5-urządzenia regulacyjne

Schematy montażowe przedstawiają miejsca i sposób rozmieszczenia elementów składowych obwodów elektrycznych
w konkretnych pojazdach oraz sposób prowadzenia i ułożenia przewodów, ich typy i przekroje.

1-silnik spalinowy, 2-prądnica główna, 3-silniki trakcyjne, 4-nastawnik jazdy, 5-urządzenia regulacyjne

III. Sterowanie lokomotywą typu M62 (ST44).
1. Instalacja elektryczna.
Przewody instalacji elektrycznej łączą między sobą poszczególne aparaty i urządzenia oraz odpowiednie zaciski
na listwach zaciskowych. Listwy te są umieszczone w różnych miejscach lokomotywy i mają własną numerację.
Przy zaciskach listwowych następuje również zmiana numeracji przewodów.
 Listwy w kabinie maszynisty A są oznaczone jako: 11, 12, 13, 14 i maja po 20 zacisków.
 Listwy w kabinie maszynisty B są oznaczone jako: 21, 22, 23, 24 i maja po 20 zacisków.
Pierwsza cyfra: 1 – oznacza kabinę A, 2 – oznacza kabinę B.
 Listwy w przedziale aparatów elektrycznych (za kabiną A) są oznaczone jako:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 1, 2, 3, 4, 5, 6 mają po 20 zacisków;
 7, 8 mają po 16 zacisków.
 Listwy zaciskowe przy silniku spalinowym są oznaczone jako: 1D, 2D i mają po 20 zacisków.
Każdy zacisk zaznaczony na schemacie elektrycznym ma swoje oznaczenie złożone z dwóch członów:
 pierwszy człon (przed ukośną kreską) oznacza numer listwy zaciskowej;
 drugi człon (za ukośną kreską) oznacza numer zacisku na danej listwie;
przykład:
12/9-10
oznacza, że jest to listwa zaciskowa w kabinie A jako druga oraz zaciski 9 i 10 mające ten sam potencjał (czyli
ze sobą połączone)
1/13-20
oznacza, że jest to listwa zaciskowa pierwsza w przedziale aparatów elektrycznych oraz zaciski od 13 do 20
połączone razem i mające ten sam potencjał elektryczny
2D/3
oznacza, że jest to listwa zaciskowa przy silniku spalinowym jako druga oraz zacisk 3.
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2. Obwód główny.
W skład obwodu głównego wchodzą: prądnica główna G, styczniki P1÷P6, silniki trakcyjne 1÷6, nawrotnik PR,
styczniki bocznikowania Wsz1 i Wsz2, rezystory bocznikowania Ssz1÷Ssz6, przekaźniki przeciwpoślizgowe
RB1÷RB3, bocznik amperomierza 104.
Prądnica główna jest przeznaczona do przetwarzania energii mechanicznej silnika spalinowego na energię elektryczną.
Ponadto prądnica jest wykorzystywana jako rozrusznik silnika spalinowego.
Jest to maszyna prądu stałego o wzbudzeniu obcym.

Uzwojenie wzbudzenia obcego I-K jest zasilane przez wzbudnicę i wytwarza główny strumień magnetyczny.
Uzwojenie rozruchowe ER-FR jest zasilane z baterii akumulatorów tylko podczas rozruchu silnika spalinowego.
Uzwojenie komutacyjne G-H przeznaczone jest do poprawy warunków komutacji.
Wzbudnica, będąca częścią zespołu dwumaszynowego, służy do zasilania uzwojeń wzbudzenia obcego prądnicy
głównej, posiada dwa uzwojenia wzbudzenia obcego I1-K1 oraz I2-K2 zasilane przez układ regulacji mocy prądnicy
głównej.
Do obwodu głównego dołączone są transduktory: prądowy i napięciowy, sprzęgające układ regulacyjny wzbudzenia
prądnicy głównej z obwodem głównym oraz przekaźniki samoczynnego bocznikowania i przekaźnik
ziemnozwarciowy.
Po zamknięciu styczników P1÷P6 prąd przepływa z prądnicy głównej przez sześć równolegle połączonych silników
trakcyjnych.
Obwód prądu dla pierwszego silnika trakcyjnego jest następujący:
zacisk dodatni (A) prądnicy głównej G, przewód 502, zamknięty stycznik P1, p. 509, uzwojenie A-B wirnika,
uzwojenie komutacyjne G-H silnika, p. 517, styki nawrotnika PR, p. 530, p. 556, uzwojenie wzbudzenia E-F silnika,
p. 555, styki nawrotnika, p. 577, bocznik amperomierzy 104, ujemny biegun prądnicy (B).
W pozostałych silnikach obwód jest podobny.
Natężenie prądu pobieranego z prądnicy głównej przy ruszaniu osiąga wartość 6000A i w miarę wzrostu prędkości
maleje.
Przy natężeniu prądu 2450A pobieranego z prądnicy głównej (co odpowiada prędkości około 35,0km/h) przekaźnik
bocznikowania powoduje zamknięcie grupowego stycznika bocznikowania Wsz1, którego styki włączają równolegle do
uzwojeń wzbudzenia silników trakcyjnych rezystory Ssz1÷Ssz6, powodując osłabienie wzbudzenia o 40%.
Przy dalszym zmniejszeniu się natężenia prądu do wartości 2250A (przy prędkości około 50÷55km/h) zostaje
uruchomiony stycznik grupowy Wsz2, powodując osłabienie wzbudzenia o 63%.
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3.

Warunki wymagane do uruchomienia silnika spalinowego.
1) Odpowiedni poziom wody w zbiorniku wyrównawczym.
Pod dachem lokomotywy znajduje się zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia o pojemności 200 l
wyposażony w szkło wodowskazowe do kontroli poziomu wody. Ponadto w zbiorniku znajduje się pływakowe
urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym spadkiem poziomu wody.
W lokomotywach od numeru 843 na pulpitach w kabinach maszynisty znajduje się dodatkowo sygnalizacja
poziomu wody za pomocą lampek.
Uwaga! W razie konieczności uzupełnienia wody w układzie chłodzenia należy najpierw obniżyć jej
temperaturę do 40÷60°C.
2) Właściwe ustawienie kurków i zaworów instalacji układu paliwa, smarowania i chłodzenia wodnego.
3) Odpowietrzenie układu zasilania paliwem.
4) Właściwe położenie dźwigni awaryjnego zatrzymania silnika spalinowego i mechanizmu obracania wału
korbowego.
5) Temperatura oleju i wody powinna odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli:
Temperatura oleju
Temperatura wody chłodzącej
 15°C
 8°C
Temperaturę wody i oleju określić na podstawie wskazań termometrów elektrycznych w kabinie maszynisty.
Uwaga! Gdy temperatura wody w układzie wodnym jest mniejsza niż +8°C, to w okresach temperatury
otoczenia niższej od +8°C układ wodny należy napełnić wodą po jej uprzednim podgrzaniu
do temperatury 40÷60°C bezpośrednio przed uruchomieniem silnika.
Jeżeli temperatura wody w układzie, po jego napełnieniu, jest mniejsza od +15°C to wodę należy
zlać i ponownie napełnić układ wodą o temperaturze 40÷60°C.
Jest to konieczne do uzyskania temperatury oleju +15°C.

4.

Czynności wymagane do uruchomienia obwodów elektrycznych.

 Włączyć odłącznik baterii WB(w szafie z aparaturą elektryczną).
 Włączyć wyłącznik samoczynny „ROZRZĄD”.
 Włączyć wyłącznik rozrządu KZI lub KZII w kabinie, z której jest uruchamiana lokomotywa.


5.

Wyłączniki te stosowane w lokomotywach do numeru 597 są uruchamiane odejmowalnym pokrętłem
w położeniu „WYŁĄCZONE”.
W lokomotywach od nr 598 rolę tego wyłącznika spełniają styki nastawnika kierunkowego.
Ustawić nastawnik jazdy w pozycji „0”

Kolejność uruchamiania obwodów elektrycznych i urządzeń (przyjęta w niniejszym
opracowaniu).

 Zasilanie obwodów sterowania z baterii akumulatorów.
 Uruchomienie pompy paliwowej (w celu wytworzenia ciśnienia paliwa 0,15÷0,25MPa).











6.

Po uzyskaniu ciśnienia paliwa w granicach 0,15÷0,25MPa (wg wskazań manometrów) nacisnąć przycisk
impulsowy 19 „ROZRUCH SILNIKA I” (umieszczony po prawej stronie pulpitu w kabinie maszynisty).
Układ paliwowy.
Uruchomienie pomocniczej pompy oleju (w celu wytworzenia ciśnienia oleju 0,02÷0,03MPa).
Układ smarowania silnika spalinowego.
Układ sterowania rozruchem silnika spalinowego.
Układ ładowania baterii akumulatorów i regulacja napięcia prądnicy pomocniczej.
Instalacja sprężonego powietrza.
Działanie obwodów elektrycznych po napełnieniu sprężonym powietrzem przewodu głównego hamulca.
Układ regulacyjny silnika spalinowego.
Sterowanie żaluzjami i wentylatorem chłodnic.
Urządzenia i obwody zabezpieczające.

Aparaty zabezpieczające zastosowane w układach sterowania.
BD1,
zestyki blokad drzwi do przedziału z aparaturą uniemożliwiają załączenie wzbudzenia prądnicy
BD2
elektryczną
głównej przy otwartych drzwiach do przedziału
z aparaturą elektryczną
RU1
przekaźnik ciśnienia przewodu głównego wyłącza wzbudzenie prądnicy głównej
hamulca
–
sterowany
wyłącznikiem
ciśnieniowym RDW przewodu głównego

opracował inż. Stanisław Mrozek
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RU2
RU3
RU4

przekaźnik sterowania żaluzjami
przekaźnik załączający silnik pompy paliwa
przekaźnik zasila cewki stycznika KW

RU5

przekaźnik
ciśnienia
oleju
wstępnego
smarowania silnika spalinowego – sterowany
wyłącznikiem ciśnieniowym RDM3
przekaźnik nadciśnienia w skrzyni korbowej –
sterowany manometrem różnicowym KDM
ciśnienia w skrzyni korbowej
przekaźnik blokady 1 pozycji nastawnika jazdy

RU7

RU8

RU10
RU11

RDM1

przekaźnik pomocniczy systemu samoczynnej
regulacji mocy prądnicy głównej
przekaźnik ciśnienia oleju smarowania silnika
spalinowego
–
sterowany
wyłącznikiem
ciśnieniowym RDM1 oleju smarowania silnika.
wyłącznik ciśnieniowy smarowania silnika
spalinowego

RDM2

wyłącznik ciśnieniowy
spalinowego

RDM3

wyłącznik ciśnienia oleju wstępnego smarowania
silnika spalinowego

RDW

wyłącznik ciśnieniowy przewodu głównego

RUW

wyłącznik zabezpiecza przed zbyt niskim
poziomem wody lub jej brakiem w układzie
chłodzenia
przekaźnik czasowy sterowania silnikiem
elektrycznym
pomocniczej
pompy
oleju
(wstępnego smarowania)

RW1

smarowania

silnika

RW2

przekaźnik opóźniający

TRM

termostat oleju układu smarowania

TRW

termostat wody układu chłodzenia

KDM

manometr
korbowej.

ET

elektromagnes steruje zdalnym wyłączaniem
silnika spalinowego
elektrozawór przyspieszacza rozruchu
mikrowyłączniki termoregulatorów wentylatora
chłodnic.

WP7
WK1,
WK2

różnicowy

opracował inż. Stanisław Mrozek

ciśnienia

w

skrzyni

9

eliminuje wpływ wyłącznika ciśnieniowego
RDM2 na obwody sterowania do pozycji 11
steruje stycznikami rozruchowymi D1 i D2

wyłącza pompę paliwową

każde wyłączenie stycznika KW (wskutek
zadziałania zabezpieczeń) zmusza maszynistę
do cofnięcia nastawnika jazdy do pozycji
pierwszej

wyłącza zasilanie cewki elektromagnesu ET
(wyłącza silnik spalinowy) oraz wyłącza zasilanie
uzwojenia wzbudzenia prądnicy pomocniczej WG
steruje przekaźnikiem RU11
zamyka – 150kPa (dopuszczalny zakres zamykania
zestyków 140÷180kPa)
otwiera – 140kPa
od poz. 12 steruje stycznikiem wzbudzenia
prądnicy głównej
zamyka – 210kPa (dopuszczalny zakres ciśnień
zamykania zestyków 200÷240kPa).
otwiera – 200kPa
steruje przekaźnikiem RU5
zamyka – 20kPa(dopuszczalny zakres zamykania
zestyków 20÷30kPa)
otwiera – przy ciśnieniu mniejszym niż 20kPa
steruje przekaźnikiem RU1
zamyka – 0,3MPa
otwiera – 0,45÷0,5MPa
steruje przekaźnikiem RU5

posiada trzy zestyki: „a”, „b”, „c”.
 zestyki „a” (otwarte) miedzy przewodami
345–359 (zamykają się natychmiast)
 zestyki „b”(zamknięte) miedzy przewodami
359–360 (otwierają się po upływie 50÷60s)
 zestyki „c” (otwarte) miedzy przewodami
345–1140 (zamykają się po upływie 50÷60s)
przeznaczony jest do opóźnienia wyłączania
styczników liniowych po wyłączeniu wzbudzenia
wzbudnicy i prądnicy głównej
wyłącza wzbudzenie prądnicy głównej gdy
temperatura oleju osiągnie wartość 71÷75°C
wyłącza wzbudzenie prądnicy głównej gdy
temperatura wody osiągnie wartość 91÷95°C
steruje przekaźnikiem RU7
zamyka – 250÷300Pa (25÷30mm słupa wody)
nadciśnienia w skrzyni korbowej
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7.

zestyki mechanizmu
korbowego

do

obracania

wału

10

uniemożliwiają rozruch silnika spalinowego, gdy
jest włączony mechanizm obracania wału
korbowego – zabezpiecza to przed uszkodzeniem
wału korbowego silnika podczas rozruchu

Zasilanie obwodów sterowania z baterii akumulatorów.
Po włączeniu baterii akumulatorów wyłącznikiem WB (w szafie z aparaturą elektryczną) obwody nn będą zasilane
następująco:

8. Uruchomienie silnika elektrycznego pompy paliwa.
Włączyć wyłącznik samoczynny 45 „POMPA PALIWA” na tablicy w ścianie przedziału z aparatura elektryczną.
Silnik pompy paliwa uruchamia się po włączeniu wyłącznika samoczynnego 46 „POMPA PALIWA” umieszczonego
na tablicy w drzwiczkach pulpitu w kabinie maszynisty.
1) Układ sterowania silnikiem elektrycznym pompy paliwa TN (do nr 597).

 Obwód cewki przekaźnika RU3 załączającego silnik pompy paliwa:
zacisk 2/8–10, p. 348, cewka przekaźnika RU3, p. 350, zwarte styki bierne przekaźnika RU7, p. 349  3/8
 352  22/14  343, zwarte styki wyłącznika rozrządu KZII w kabinie B (rozrząd wyłączony), p. 342
 22/20  340  12/12  339, zwarte styki wyłącznika samoczynnego 46 (POMPA PALIWA)
umieszczonego na tablicy w drzwiczkach pulpitu w kabinie maszynisty, p. 338, zacisk 14/1–5, (–).
 Przekaźnik RU3 po zadziałaniu zamyka obwód silnika pompy paliwa TN:
zacisk 2/8–10, p. 249, zwarte styki wyłącznika samoczynnego 45 (POMPA PALIWA), p. 227, zwarte styki
przekaźnika RU3, p. 228  8/1  229, silnik TN, p. 230, zacisk N13 (–).
Uwaga! W obwodzie sterowania przekaźnika RU3 włączone są styki przekaźnika RU7, który zatrzymuje
(zabezpiecza) silnik spalinowy w przypadku wystąpienia nadciśnienia w skrzyni korbowej.
Zabezpieczenie to działa dopiero od pozycji 2 nastawnika jazdy.
opracował inż. Stanisław Mrozek

Sterowanie spalinowymi pojazdami trakcyjnymi

11

Przekaźnik RU7 (przekaźnik nadciśnienia w skrzyni korbowej) jest sterowany manometrem
różnicowym KDM ciśnienia w skrzyni korbowej.
Gdy ciśnienie w skrzyni korbowej osiągnie wartość 250÷300Pa (25÷30mm słupa wody) zadziała
KDM i załączy przekaźnik RU7, który przerwie pracę pompy paliwa.
2) Układ sterowania silnikiem elektrycznym pompy paliwa TN (od nr 598)

Sprawdzić na manometrach (na tablicy przyrządów w przedziale maszynowym), czy pompa paliwa pracuje
i wytwarza właściwe ciśnienie paliwa w granicach 150÷250kPa.
9. Układ paliwowy.
Po uruchomieniu silnik elektryczny napędza pompę paliwa, która zasysa paliwo ze zbiornika 14 (o pojemności 3900 l)
przez filtr wstępnego oczyszczania 18 i dalej tłoczy przez dwusekcyjny filtr dokładnego oczyszczania 1 do pompy
wtryskowej 2, która tłoczy paliwo pod ciśnieniem 0,15÷0,25MPa do wtryskiwaczy.

1–filtr dokładnego oczyszczania, 2–pompa wtryskowa, 3–zawór przelewowy, 4–zawór odpowietrzający,
5–manometr, 6–zawór bezpieczeństwa, 7–pompa paliwa, 8–podgrzewacz paliwa, 9–zawór odpowietrzający,
10–szkło kontrolne poziomu paliwa, 11–korek spustowy, 12–osadnik, 13–zawór spustowy osadu, 14–zbiornik
paliwa, 15–króciec wlewowy, 16–wskaźnik poziomu paliwa, 17– korek spustowy, 18–filtr wstępnego oczyszczania,
19–zawór odpowietrzający, 20– korek spustowy, 21– zawór odpowietrzający, 22–zawór zasilania awaryjnego
pompy wtryskowej, 23– manometr, 24–tłumik pulsacji paliwa, 25–odpieniacz
Wydajność pompy jest większa od maksymalnego zużycia, dlatego część nadmiernego paliwa (przelewowego) wraca
przez zawór przelewowy 3 podgrzewacz paliwa 8 do zbiornika 14.
W okresie letnim podgrzewacz paliwa wyłącza się przez zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gorącej wody
do podgrzewacza w układzie chłodzenia silnika.
Zawór przelewowy 3 wyregulowany na ciśnienie 100÷130kPa zastosowano dla utrzymania minimalnego ciśnienia
paliwa podawanego do pompy wtryskowej.
Na przewodzie tłocznym za pompą paliwa zastosowano zawór bezpieczeństwa 6, który przy wzroście ciśnienia paliwa
powyżej 250kPa odprowadza nadmiar paliwa przez podgrzewacz do zbiornika.
opracował inż. Stanisław Mrozek
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Ciśnienie paliwa o wartości 0,15÷0,25MPa przed filtrem dokładnego oczyszczania 1 jest wskazywane przez manometr
23, a ciśnienie paliwa o wartości 0,15÷0,25MPa na przewodzie przelewowym jest wskazywane przez manometr 5.
Manometry 5 i 23 są umieszczone na tablicy przyrządów w przedziale maszynowym.
Różnica wskazań manometrów 5 i 23 świadczy o zanieczyszczeniu filtru dokładnego oczyszczania 1. Ciśnienie paliwa
można wyregulować do wymaganej wartości za pomocą zaworu bezpieczeństwa 6. W przypadku trudności uzyskania
wymaganej wartości ciśnienia świadczy o zanieczyszczeniu filtrów 1 i 18.
Uszkodzenie pompy paliwa powinno spowodować wyłączenie silnika spalinowego, jednak w celu umożliwienia
awaryjnego doprowadzenia lokomotywy do najbliższej stacji zastosowano samoczynnie działający zawór zasilania
awaryjnego 22, który umożliwia pobór paliwa przez pompę wtryskową ze zbiornika. W tym przypadku moc osiągana
przez silnik wynosi około 30% mocy znamionowej. W lokomotywach od numeru 970 zaniechano stosowania
awaryjnego zasilania.
W układzie paliwa zastosowano zawory odpowietrzające: 4, 9, 19 i 21.
Paliwo przeciekowe z wtryskiwaczy ścieka przewodami do zbiornika, a zanieczyszczone paliwo z silnika jest
odprowadzane bezpośrednio na zewnątrz lokomotywy.
Zawór odpowietrzający 19 służy również do sprawdzenia szczelności połączeń przewodów odprowadzających
przecieki paliwa z wtryskiwaczy.
10. Uruchomienie silnika elektrycznego pomocniczej pompy oleju.
Po uzyskaniu właściwego ciśnienia paliwa należy nacisnąć przycisk impulsowy 19 „ROZRUCH SILNIKA I”,
umieszczony po prawej stronie pulpitu maszynisty. Następuje wtedy uruchomienie przekaźnika czasowego RW1
oraz silnika pomocniczej pompy oleju na okres 50÷60s.
Jeżeli w tym czasie ciśnienie oleju osiągnie wartość 20÷30kPa nastąpi samoczynne zamknięcie styczników
rozruchowych i uruchomienie silnika spalinowego.
Czas naciskania przycisku 19 „ROZRUCH SILNIKA” po zadziałaniu styczników rozruchowych nie może być
dłuższy niż 30s.
1) Układ sterowania silnikiem elektrycznym pomocniczej pompy oleju MN (od nr 231).

opracował inż. Stanisław Mrozek
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 Obwód przekaźnika RW1 (od nr 231):
(+) zacisk 12/9–10, p. 315, zwarte styki wyłącznika
samoczynnego 45 (ROZRZĄD), p. 304, zwarte styki
wyłącznika rozrządu KZI, p. 305  11/1  1046,
zwarte styki nastawnika jazdy KM (zamknięte
w pozycji „0”), p. 316, p. 354, przycisk impulsowy
19 „ROZRUCH SILNIKA I”, p. 317  13/1  318
 6/2  250, cewka przekaźnika czasowego RW1,
p. 149  150  148  145  144 (–).
Przekaźnik czasowy RW1 posiada trzy zestyki: „a”,
„b”, „c”.
 zestyki „a” (otwarte) miedzy przewodami
345–359 (zamykają się natychmiast)
 zestyki „b”(zamknięte) miedzy przewodami 359–
360 (otwierają się po upływie 50÷60s)
 zestyki „c” (otwarte) miedzy przewodami
345–1140 (zamykają się po upływie 50÷60s)
 Obwód cewki stycznika KMN pomocniczej pompy
oleju (od nr 231):
Po zadziałaniu przekaźnika RW1, natychmiast
zamyka się jego zestyk „a”, powodując zamknięcie
obwodu zasilania cewki stycznika KMN.
(+) zacisk 12/9–10, p. 315, zwarte styki wyłącznika
samoczynnego 45 (ROZRZĄD), p. 1047  4/1, 4/2
 1048  224  332, zamknięty zestyk RW1 „a”,
p. 359, zamknięty zestyk RW1 „b” (otworzy się
po upływie 50÷60s), p. 360, zamknięty zestyk
przekaźnika RU5, p. 333, cewka stycznika KMN,
p. 148  145  144  1/13÷20 (–).
Uwaga! Przekaźnik RU5 steruje stycznikami
rozruchowymi D1 i D2.
Przekaźnik
RU5
sterowany
jest
wyłącznikiem
ciśnieniowym
RDM3
w zależności od ciśnienia oleju w silniku
spalinowym.
Wyłącznik
ciśnieniowy
RDM3 zamyka swoje zestyki, gdy
ciśnienie oleju w silniku spalinowym
osiągnie wartość 20kPa (dopuszczalny
zakres zamykania zestyków 20÷30kPa).
RDM3 otwiera zestyki przy ciśnieniu
mniejszym niż 20kPa.

opracował inż. Stanisław Mrozek
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 Obwód silnika elektrycznego pomocniczej pompy oleju MN (jednakowy dla różnych partii lokomotyw):

(+) baterii akumulatorów BA, p. 405, odłącznik baterii
WB, p. 385, bezpiecznik topikowy 107 (125A), p. 388,
dwa równolegle połączone styki główne stycznika KMN,
p. 389, 390, silnik MN, p. 403  397  1/13÷20  404,
odłącznik baterii WB, p. 408, (–) baterii.

11. Układ smarowania silnika spalinowego.
Po uruchomieniu silnika MN napędza on pompę pomocniczą wstępnego smarowania silnika przed jego
uruchomieniem.
Pompa zasysa olej z miski olejowej i tłoczy przez zawór zwrotny 15, wymiennik ciepła 2, filtr zgrubnego oczyszczania
13 do kanałów oleju silnika.

Gdy ciśnienie oleju osiągnie wartość 0,02÷0,03MPa wówczas zamkną się zestyki wyłącznika ciśnieniowego RDM3
i przygotują obwód zasilania przekaźnika RU5.
Po upływie czasu 50÷60s:
– rozwierają się zestyki „b” przekaźnika RW1 i przerywają zasilanie stycznika KMN – następuje wyłączenie
silnika pomocniczej pompy oleju.
– zwierają się zestyki „c” przekaźnika RW1, powodując zasilenie przekaźnika RU5, który załącza styczniki
rozruchowe.
12. Układ sterowania rozruchem silnika spalinowego.
 Obwód przekaźnika RU5 (od nr 231):
(+) zacisk 12/9–10, p. 315, zwarte styki wyłącznika samoczynnego 45 (ROZRZĄD), p. 1047  4/1, 4/2  1048 
224  332, zamknięty zestyk RW1 „a”, p. 359, 345, zestyk „c” RW1, p. 1149  N9  1141  N6  1143 zwarte
styki wyłącznika poziomu wody RUW, p. 1144  N2  1145  N8  361  5/15  570  1D18  362,
zwarte zestyki wyłącznika ciśnieniowego oleju RDM3, p. 363  1D19  574  1/11  386, cewka przekaźnika
RU5, p. 300 (–).
Przekaźnik RU5 przygotuje obwód zasilania cewek styczników rozruchowych D1 i D2.
Wyłącznik RUW zabezpiecza przed zbyt niskim poziomem wody lub jej brakiem w układzie chłodzenia.
Uwaga! W lokomotywach od nr 598 wyeliminowany został wyłącznik poziomu wody RUW.
 Obwód cewek styczników rozruchowych D1 i D2 (od nr 231):
(+) zacisk 12/9–10, p. 315, zwarte styki wyłącznika samoczynnego 45 (ROZRZĄD), p. 1047  4/1, 4/2  1048 
224, zwarte styki przekaźnika RU5, p. 320, zwarte styki bierne przekaźnika RU11 (przekaźnik bez napięcia), p. 325,
opracował inż. Stanisław Mrozek
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zwarte styki pomocnicze stycznika KMN (stycznik wyłączony), p. 326, zwarte styki pomocnicze stycznika
wzbudzenia wzbudnicy WW (stycznik wyłączony), p. 323  1D9  321, zwarte styki wyłącznika blokady 105
(mechanizmu obracania wału korbowego), p. 322  1D10  327  1/12  328  330, cewki styczników D1 i
D2, p. 972 (–).
Uwaga! W położeniu wyłączonym mechanizmu do obracania wału korbowego zestyki 105 są zwarte
i umożliwiają uruchomienie silnika spalinowego. Zabezpiecza to przed uszkodzeniem wału
korbowego silnika podczas rozruchu.
Uwaga! Przekaźnik RU11 sterowany jest wyłącznikiem ciśnieniowym RDM1 oleju smarowania silnika.
RDM1 zamyka swoje zestyki, gdy ciśnienie oleju, wytworzone przez główną pompę, w trakcie
rozruchu silnika osiągnie wartość 150kPa (dopuszczalny zakres zamykania zestyków 140÷180kPa).
Styczniki D1 i D2 łączą baterię akumulatorów 64V z prądnicą główną.
 Obwód rozruchowy prądnicy głównej (jednakowy dla różnych partii lokomotyw):
(+) baterii BA, p. 405, odłącznik baterii WB, p. 387, styki główne stycznika D2, p. 505, 502, wirnik prądnicy
głównej G, uzwojenie rozruchowe ER–FR, p. 438, styki główne stycznika D1, p. 409, odłącznik baterii WB, p. 408,
(–) baterii.

Z chwilą zamknięcia się styczników rozruchowych D1 i D2 nastąpi jednocześnie zasilenie cewki zaworu
elektropneumatycznego przyspieszania rozruchu WP7 oraz zasilenie cewki elektromagnesu ET.
 Zawór WP7 powoduje uruchomienie przyspieszacza rozruchu, gdy w instalacji pneumatycznej lokomotywy
jest sprężone powietrze.
Przyspieszacz rozruchu jest wbudowany w regulator silnika.
Podczas uruchamiania silnika zawór elektropneumatyczny WP7 otwiera dopływ sprężonego powietrza
o ciśnieniu 0,55÷0,6MPa z przewodu zasilającego lokomotywy do siłownika, co powoduje tłoczenie oleju
z miski olejowej regulatora do zasobników oleju regulatora. Wzrost ciśnienia oleju w regulatorze powoduje
szybsze przesunięcie tłoczyska dźwigni pomp wtryskowych.
 Zawór elektromagnetyczny (elektromagnes) ET steruje zdalnym wyłączaniem silnika – podczas jego
zasilania umożliwia odpowiedni przepływ oleju w regulatorze silnika spalinowego, co powoduje otwarcie
dopływu paliwa do silnika.
Zawór ET musi być zasilany przez cały czas pracy silnika spalinowego.
Zawory WP7 i ET umieszczone są w regulatorze silnika spalinowego.
 Obwód cewki zaworu elektropneumatycznego WP7:
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zacisk (+) 12/9÷10, p. 315, wyłącznik samoczynny 45, p. 1047,  1048, zamknięte zestyki przekaźnika RU3,
p. 1049  231, zamknięte zestyki pomocnicze styczników rozruchowych D1 i D2, p. 233  234  235, cewka
zaworu WP7, p. 240 (–).
 Obwód cewki zaworu elektromagnetycznego ET:
zacisk (+) 12/9÷10, p. 315, wyłącznik samoczynny 45, p. 1047,  1048, zamknięte zestyki przekaźnika RU3,
p. 1049  231, zamknięte zestyki pomocnicze stycznika D1, p. 232  237  239  zacisk 6/3  252  248,
cewka elektromagnesu zaworu ET, p. 246 (–).
Po rozruchu silnika spalinowego, gdy ciśnienie oleju silnikowego wytwarzanego przez pompę główną osiągnie
wartość 150kPa (dopuszczalny zakres załączania 140÷180kPa), wyłącznik ciśnieniowy oleju RDM1 zamknie swoje
zestyki i będzie zasilał cewkę przekaźnika RU11.
Wyłącznik ciśnieniowy oleju RDM1 otwiera swoje zestyki przy ciśnieniu 140kPa.
 Obwód cewki przekaźnika RU11:
zacisk (+) 12/9÷10, p. 315, wyłącznik samoczynny 45, p. 1047  4/2  4/1  241  242, zestyki wyłącznika
ciśnieniowego RDM1, p. 243  254  255, cewka przekaźnika RU11, p.247 (–).
Przekaźnik RU11 swoimi zestykami (między przewodami 231 i 239) podtrzymuje zasilanie cewki elektromagnesu
ET po wyłączeniu styczników rozruchowych D1 i D2.
Jednocześnie przekaźnik RU11 swoimi zestykami zamyka obwód zasilania uzwojenia wzbudzenia prądnicy
pomocniczej WG.
13. Zakończenie rozruchu silnika spalinowego.
Po rozruchu silnika spalinowego, który powinien trwać nie dłużej niż 30s, należy zwolnić przycisk 19 „ROZRUCH
SILNIKA, co spowoduje utratę zasilania przekaźnika RW1, RU5, a w konsekwencji otwarcie styczników
rozruchowych D1 i D2 oraz utrata zasiania zaworu WP7.
Silnik spalinowy pracuje na biegu jałowym z prędkością 400obr/min.
14. Obwody ładowania baterii akumulatorów i regulacja napięcia prądnicy pomocniczej.
Prądnica pomocnicza służy do zasilania wszystkich obwodów sterowniczych i pomocniczych oraz do ładowania baterii
akumulatorów.
Prądnica pomocnicza jest łącznie ze wzbudnicą stanowią zespół dwumaszynowy. Wirniki prądnicy pomocniczej
i wzbudnicy są osadzone na wspólnym wale.
Otwarcie się stycznika D1 spowoduje, że jego styki pomocnicze zamkną się w obwodzie zasilającym uzwojenie
wzbudzenia prądnicy pomocniczej WG.
 Obwód zasilania uzwojenia wzbudzenia prądnicy pomocniczej WG (do nr 597):
zacisk (+) 12/9÷10, p. 315, wyłącznik samoczynny 45, p. 1047,  1048, zamknięte zestyki przekaźnika RU3,
p. 1049  231 (schemat wyżej),  373, zacisk A, p. 373, zestyki pomocnicze stycznika D1, p. 374, zamknięte
zestyki przekaźnika RU11, p. 375, rezystor regulatora napięcia, p. 376  8/2  377, uzwojenie wzbudzenia C-D,
p. 378  8/3  379, cewka J-Z regulatora napięcia, p. 380  1/13÷20 (–).
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 Obwody ładowania baterii akumulatorów.
Wszystkie obwody sterownicze i pomocnicze są zasilane napięciem 75V z prądnicy pomocniczej.
 W lokomotywach do numeru 44 stosowany jest regulator napięcia TRN, przekaźnik prądu zwrotnego
baterii ROT oraz stycznik baterii B.

Przekaźnik prądu zwrotnego ROT ma trzy cewki: prądową „a”, różnicową „b” i napięciową „c”. Przekaźnik
ROT steruje swoimi zestykami pracą stycznika baterii B, zamykającego połączenie między prądnicą pomocniczą
a baterią.
W czasie uruchamiania silnika spalinowego prędkość obrotowa prądnicy pomocniczej wzrasta i również wzrasta
jej napięcie, rozpoczyna się przepływ prądu przez cewkę prądową „a” i cewkę napięciową „b”, co powoduje
zamknięcie styku pomocniczego przekaźnika ROT i zasilenie cewki stycznika baterii B:
(+) baterii, p. 405, wyłącznik WB, p. 385, bezpiecznik 107 (160A), p. 384, bocznik amperomierzy 103, p. 383,
rezystor SzB, p. 382, p. 347, cewka stycznika B, p. 346, zamknięte zestyki przekaźnika ROT, p. 345, zamknięty
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zestyk bierny stycznika D1 (stycznik otwarty), p. 344  3/8  351, 11/8  342, zwarte styki wyłącznika
rozrządu KZI, p. 343  12/14  353  339  22/12, wyłącznik samoczynny 46 (pompa paliwa), p. 338,
zacisk 14/1÷5 (–).
 W lokomotywach od numeru 45 zamiast przekaźnika prądu zwrotnego baterii i stycznika baterii
zastosowano diodę DZB. Obwód ładowania baterii jest następujący:
prądnica pomocnicza WG (zacisk A), p. 370, dioda DZB, p. 369, bezpiecznik ładowania baterii 107 (125A),
p. 369, rezystor SzB, p. 383, bocznik amperomierzy baterii 103, p. 384, bezpiecznik rozrządu 107 (160A),
wyłącznik baterii WB, p. 405, bateria BA, p. 408, wyłącznik baterii WB, p. 399, zacisk B prądnicy.
W celu umożliwienia zasilania urządzeń i obwodów (manometry elektryczne, termometry elektryczne,
sygnalizacja przeciwpożarowa) napięciem 24V z baterii akumulatorów od jej odczepu poprowadzono przewód
398 do zacisku 3/20.
15. Instalacja sprężonego powietrza.
Obwody pneumatyczne lokomotywy M62 składają się z następujących układów:
 układ zasilający sprężonego powietrza (sprężarka powietrza, zbiorniki główne),
 układ napełniania przewodu głównego,
 układ hamulca zespolonego (zawór rozrządczy, cylindry hamulcowe),
 układ hamulca dodatkowego,
 układ nagłego hamowania czuwaka aktywnego,
 układ sterowania aparatami elektrycznymi,
 układ pneumatyczny urządzeń pomocniczych (gwizdawki, syreny i wycieraczki),
 układ piasecznic.
Z chwilą uruchomienia silnika spalinowego rozpoczyna pracę sprężarka powietrza.
Pracą sprężarki steruje regulator ciśnienia, który po zwiększeniu się ciśnienia powietrza w przewodzie zasilającym
powyżej 0,85MPa powoduje przełączenie sprężarki na bieg jałowy, a przy spadku ciśnienia poniżej 0,7MPa powoduje
tłoczenie powietrza przez sprężarkę do zbiorników głównych.
 Układy: zasilający, przewodu głównego, hamulca zespolonego, hamulca dodatkowego oraz układ nagłego
hamowania czuwaka aktywnego są przedstawione na rysunku poniżej.

1–główny zawór maszynisty, 2–dodatkowy zawór maszynisty, 3–manometry zbiornika głównego, 4–manometry
przewodu głównego, 5–manometry cylindrów hamulcowych, 6–prędkościomierz rejestrujący, 7–wyłącznik ciśnieniowy
rejestracji ciśnienia w cylindrach hamulcowych, 8–zawory bezpieczeństwa (ustawione na 0,9MPa), 9–sprężarka
powietrza, 10–zawór odcinający, 11–regulator ciśnienia (0,7MPa-włącza sprężarkę, 0,85MPa-wyłącza), 12–filtr
powietrza, 13–zawór odcinający regulator ciśnienia od przewodu zasilającego, 14–filtr powietrza, 15–zawór odcinający,
16–zawór czuwaka, 17–kurek odcinający, 18–kurek odcinający, 19– kurek odcinający, 20–sprzęgi powietrzne
przewodu zasilającego, 21– sprzęgi powietrzne przewodu głównego hamulca, 22– kurek odcinający, 23a–podwójny
zawór zwrotny oddzielający zawory maszynisty hamulca zespolonego,

opracował inż. Stanisław Mrozek

Sterowanie spalinowymi pojazdami trakcyjnymi

19

23b– podwójny zawór zwrotny oddzielający hamulec zespolony od hamulca dodatkowego, 24–zbiorniki główne,
25–kurek spustowy, 26–cylindry hamulcowe, 27–odoliwiacz, 28–przewód elastyczny, 29–rozpylacz alkoholu,
30– zawór odcinający, 31–zbiornik pomocniczy, 32– zawór zwrotny, 33–zbiornik powietrza (sterujący i rozprężny),
34–dławik, 35a–zawór ep odluźniacza, 35b–zawór ep „T-O”, 36–filtr powietrza, 37–zawór rozrządczy, 38–wyłącznik
ciśnieniowy RDW układu sterowania (wyłącza wzbudzenie prądnicy głównej przy spadku ciśnienia w przewodzie
głównym hamulca poniżej 0,3MPa), 39–sprzęgi powietrza do sterowania pracą sprężarki z drugiej lokomotywy,
40–odwadniacz, 41–zbiornik trójkomorowy, 42–zawór nagłego hamowania.
A–do układu sterowania; B–do zbiorników urządzenia przeciwpożarowego; C–do rozdzielacza powietrza piasecznic
W razie połączenia dwóch lokomotyw przewodem sterowniczym zawory odcinające 10 umożliwiają sterowanie pracą
obydwu sprężarek przez jeden regulator ciśnienia w lokomotywie prowadzącej.
Do przewodu głównego hamulca jest podłączony zawór czuwaka 16.
 Układy: sterowania aparatami elektrycznymi, urządzeniami pomocniczymi (gwizdawki, syreny i wycieraczki)
oraz piasecznicami są przedstawione na rysunku poniżej.

1–zawory wycieraczek, 2–wycieraczki szyb, 3–zawory gwizdawki i syreny, 4–gwizdawki, 5–styczniki liniowe,
6–nadajnik manometru elektrycznego, 7–zawór ep piasecznic, 8–nawrotnik, 9–grupowe styczniki bocznikowania,
10–przyspieszacz rozruchu silnika spalinowego, 11–syreny, 12–zawory ep (żaluzji i sprzęgła napędu wentylatorów
chłodnic), 13–cylinder uruchamiania żaluzji bocznych, 14– cylinder uruchamiania żaluzji bocznych, 15–cylinder
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włączania sprzęgła hydraulicznego napędu wentylatora chłodnic, 16–zawór odcinający, 17–filtr, 18–zawór
ograniczający (redukuje ciśnienie do 0,55÷0,6MPa), 19– zawór odcinający.
Nadajnik 6 instalacji sprężonego powietrza zasilającego napędy aparatów elektrycznych połączony jest z manometrem
elektrycznym znajdującym się na ścianie przedniej przedziału aparatury elektrycznej.
16. Działanie obwodów elektrycznych po napełnieniu sprężonym powietrzem przewodu głównego.
Uwaga! Przed rozpoczęciem procedury uruchamiania silnika spalinowego należy włożyć odpowiedni klucz do zamka
czuwaka, przekręcić go w prawo i pozostawić w tym położeniu do czasu zakończenia rozruchu.
Po napełnieniu przewodu głównego hamulca, przy ciśnieniu 0,45÷0,5MPa, wyłącznik ciśnieniowy przewodu głównego
RDW otworzy swoje zestyki i przerwie zasilanie przekaźnika RU1.
Po utracie zasilania zamykają się zestyki RU1 między przewodami 140 i 132 w obwodzie sterowania stycznikiem KW
wzbudzenia prądnicy głównej.
Podczas hamowania pełnego, nagłego lub po zadziałaniu czuwaka, gdy ciśnienie powietrza w przewodzie głównym
hamulca zmaleje poniżej wartości 0,3MPa, zamyka się wyłącznik ciśnieniowy RDW i swoimi zestykami zasila cewkę
przekaźnika RU1:
(+) 3/10, p. 203, zwarte styki wyłącznika ciśnieniowego RDW, p. 204, cewka przekaźnika RU1, p. 179 (–).

Po zadziałaniu przekaźnik RU1 swoimi zestykami przerwie zasilanie cewki stycznika KW, wyłączając wzbudzenie
prądnicy głównej.
Uwaga! Po zakończeniu napełniania przewodu głównego należy wyjąć klucz z czuwaka, co spowoduje zwarcie
zestyków K włączonych między przewodami 1004 i 1005, a tym samym umożliwienie sterowania jazdą
lokomotywy.
17. Układ regulacyjny silnika spalinowego.
Układ regulacji silnika składa się z dwóch głównych bloków:
 blok regulacji obrotów silnika spalinowego, sterowany nastawnikiem jazdy,
 blok regulacji obciążenia agregatu prądotwórczego.
Obydwa bloki regulacji umieszczone są w regulatorze silnika. Jest to zespolony, wielozakresowy regulator obrotów i
obciążenia typu odśrodkowego z własnym układem olejowym. Regulator służy do zmiany prędkości obrotowej
silnika, utrzymuje zadaną prędkość obrotową i moc silnika odpowiadającą wybranym obrotom, niezależnie
od warunków pracy lokomotywy.
W bloku regulacji obrotów silnika spalinowego sygnałem wejściowym jest prędkość obrotowa wału korbowego,
a sygnałem wyjściowym przemieszczenie siłownika sterującego układ dźwigniowy pompy wtryskowej, a tym samym
zmiana dawki paliwa podawanego do cylindrów silnika.
W bloku regulacji obrotów głównymi elementami sterującymi, poprzez nastawnik jazdy, są elektromagnesy MR1,
MR2, MR3 i MR4.
W bloku regulacji obciążenia (mocy) agregatu prądotwórczego sygnałem wejściowym jest położenie siłownika
sterującego układ dźwigniowy pompy wtryskowej, a sygnałem wyjściowym jest przemieszczenie siłownika nadajnika
indukcyjnego zmieniającego stan pracy układu wzbudzenia prądnicy głównej.
1) Blok regulacji obrotów.
Elektromagnesy MR1, MR2, MR3 i MR4 sterują zaworem sterowania prędkości obrotowej. Różne kombinacje
włączania elektromagnesów powodują uzyskanie 15 różnych wartości prędkości obrotowej silnika.
Utrzymanie zadanej nastawnikiem jazdy prędkości obrotowej, niezależnie od obciążenia silnika, odbywa się
za pomocą regulatora obrotów, którego zasadniczymi elementami są: zawór rozrządczy połączony z dwoma
ciężarkami obrotowymi (bezwładnikami) i siłownik sterujący układem dźwigniowym pompy wtryskowej.
Siłownik sterując układem dźwigniowym pompy wtryskowej tym samym zmienia dawkę paliwa podawanego
do cylindrów silnika odpowiednio do prędkości silnika.
Przy wzrastających obrotach następuje zmniejszenie dawki paliwa, a tym samym prędkość obrotowa silnika maleje
i odwrotnie.
2) Blok regulacji obciążenia (mocy).
Istotną zasadą pracy bloku regulacji obciążenia jest pomiar położenia siłownika sterującego dawką paliwa pomp
wtryskowych.
Urządzenie regulacji obciążenia silnika utrzymuje obciążenie silnika na stałym poziomie w każdym położeniu
nastawnika jazdy na zasadzie regulacji wzbudzenia prądnicy głównej.
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Zasadniczymi elementami urządzenia regulacji obciążenia są: zawór regulacji obciążenia i siłownik
z nadajnikiem indukcyjnym.
Zawór regulacji obciążenia steruje siłownikiem nadajnika indukcyjnego. Przy zmniejszeniu obciążenia silnika bez
zmiany pozycji nastawnika jazdy, spowodowanym zmniejszeniem prądu pobieranego z prądnicy (zmniejszenie siły
pociągowej), prędkość obrotowa wału korbowego zwiększy się. Spowoduje to, że regulator obrotów zmniejszy
dawkowanie paliwa o taką wartość, przy której obroty wału korbowego silnika osiągną ponownie zadaną wielkość.
Jednocześnie ruch siłownika sterującego dawką paliwa pomp wtryskowych spowoduje, że siłownik nadajnika
indukcyjnego wysunie rdzeń z cewki nadajnika, powodując tym samym wzrost prądu regulacyjnego
a w konsekwencji wzrost wzbudzenia wzbudnicy i prądnicy głównej. Powoduje to z kolei wzrost obciążenia
prądnicy głównej i silnika, co w rezultacie powoduje zmalenia obrotów.
Zakończenie procesu regulacji nastąpi w chwili, gdy obroty silnika spalinowego wrócą do zadanych, a tłoczysko
siłownika sterującego dawką paliwa zajmie położenie, przy którym siłownik nadajnika indukcyjnego wsunie rdzeń
do cewki nadajnika.
W ten sposób każdej zadanej prędkości obrotowej silnika odpowiada ściśle określona moc zespołu prądotwórczego.
18. Obwody regulacji obrotów i mocy silnika spalinowego.
Pracę silnika spalinowego (zwiększanie jego prędkości obrotowej) reguluje się za pomocą kolejnego uruchamiania
elektromagnesów MR1÷MR4 znajdujących się w regulatorze silnika spalinowego. Działanie poszczególnych
elektromagnesów powoduje zmianę pracy silnika:
MR1 – powoduje zwiększenie prędkości obrotowej o 50 obr/min,
MR2 – powoduje zwiększenie prędkości obrotowej o 100 obr/min,
MR3 – powoduje zwiększenie prędkości obrotowej o 200 obr/min,
MR4 – powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej o 25 obr/min.
Elektromagnesy MR1÷MR4 są sterowane nastawnikiem jazdy KM.
Wartości obrotów silnika spalinowego, mocy prądnicy głównej i prądu w obwodzie głównym uzyskiwane
na poszczególnych pozycjach nastawnika jazdy przedstawione są w tabeli.
Moc prądnicy
Pracuje elektromagnes
Pozycja
Prędkość obrotowa
Prąd prądnicy
głównej
nastawnika
silnika [obr/min]
głównej [A]
MR1
MR2
MR3
MR4
[kW]
0
–
–
–
–
400±13
bieg jałowy
–
1
–
–
–
–
400±13
30–40
700–900
2
425±13
100–150
1000–1200


3
450±13
200–250
1050–1250

4
475±13
400–450
2000–2200


±13
5
500
450–500
2100–2300

±13
6
525
500–550
2200–2400



±13
7
550
550–600
2300–2500


8
575±13
650–700
2400–2600


9
600±13
700–750
2500–2800

10
625±13
750–800
2700–2900



±13
11
650
800–850
2800–3100


±13
12
675
900–950
2900–3200



13
700±13
1000–1050
3000–3300


14
725±13
1100–1150
3100–3400




9
15
1232
3200–3600



750
-5

1) Pozycja 1 nastawnika jazdy.
Na pozycji 1 nastawnika jazdy następuje przestawienie nawrotnika PR na wybrany kierunek, załączenie
przekaźnika czasowego RW2, załączenie styczników liniowych P1÷P6, załączenie styczników wzbudzenia
prądnicy głównej KW, stycznika wzbudzenia wzbudnicy WW oraz przekaźnika RU4.
 Obwody sterowania nawrotnikiem PR, przekaźnikiem RW2 i stycznikami liniowymi.
 Obwód sterowania nawrotnikiem PR:
Do sterowania nawrotnikiem służy nastawnik kierunku NK.
(+) 12/9÷10, p. 315, wyłącznik samoczynny rozrządu 45, p. 304, wyłącznik rozrządu KZI, p. 305, 1046,
zwarte styki nastawnika jazdy KM od pozycji 1 do 15, p. 258, wyłącznik samoczynny 46 (ROZRZĄD
LOKOMOTYWY), p. 207, 1005, zwarte zestyki czuwaka K, p. 1004, 189, zwarte zestyki nastawnika
kierunku NK w położeniu „DO PRZODU”, p. 101  102  106, cewka zaworu ep (P) nawrotnika,
p. 104 (–).
Po przestawieniu się nawrotnika przygotuje on obwód do zasilania przekaźnika RW2 i stycznika KW.
 Obwód sterowania przekaźnikiem RW2:
p. 106, zwarte styki pomocnicze nawrotnika, p. 111, zwarte zestyki pomocnicze styczników rozruchowych
D1 i D2 (styczniki wyłączone), p. 113, zwarte zestyki bierne przekaźnika ziemnozwarciowego RZ, p. 114,
opracował inż. Stanisław Mrozek

Sterowanie spalinowymi pojazdami trakcyjnymi

22

zwarte zestyki blokady drzwi wejściowych do przedziału z aparaturą elektryczną BD1 i BD2 (drzwi
zamknięte), p. 116  117  147, cewka przekaźnika czasowego RW2, p. 150 (–).
Przekaźnik RW2 po zadziałaniu natychmiast zamyka swoje zestyki miedzy przewodami 221 i 182 oraz
między 182 i 220, natomiast po utracie zasilania otwiera zestyki ze zwłoką 1,2s.
Przekaźnik ten jest przeznaczony do opóźnienia wyłączania styczników liniowych po wyłączeniu
wzbudzenia wzbudnicy i prądnicy głównej.
Zestyki BD1 i BD2 są to zestyki blokad drzwi do przedziału z aparaturą elektryczną zabezpieczające
przed porażeniem prądem elektrycznym.
 Obwód sterowania stycznikami liniowymi (od nr 45).
(+) 12/9÷10, p. 315, wyłącznik samoczynny 45 (ROZRZĄD), p. 1047  4/1  1048, zwarte styki
przekaźnika RU3 (przekaźnik załączony), p. 221, zwarte styki przekaźnika RW2 (przekaźnik załączony),
p. 220, sześć równolegle włączonych przez zestyki wyłączników OM1÷OM6 obwodów do zaworów ep
styczników liniowych P1÷P6, p. 219 (–).
Wyłącznik OM1÷OM6 służą do wyłączenia dowolnego stycznika liniowego, a tym samym
i wyłączenia silnika trakcyjnego.
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 Obwody sterowania przekaźnikiem RU4, stycznikiem KW i stycznikiem WW.
 Obwód przekaźnika RU4:

(+) 12/9÷10, p. 315, wyłącznik samoczynny rozrządu 45, p. 304, wyłącznik rozrządu KZI, p. 305, 1046,
zwarte styki nastawnika jazdy (zwarte od poz. 1 do 11), p. 297, 298, 299, cewka przekaźnika RU4, p. 766
(–).
Przekaźnik RU4 swoimi stykami zamyka obwód zasilania cewki stycznika KW między przewodami 132
i 138. Styki te są włączone równolegle do styków wyłącznika ciśnieniowego RDM2 i do pozycji 11
eliminują wpływ tego wyłącznika na obwody sterowania.
Wyłącznik ciśnieniowy RDM2 zamyka swoje zestyki przy ciśnieniu oleju 210kPa w silniku (dopuszczalny
zakres ciśnień zamykania zestyków 200÷240kPa).
Wyłącznik ciśnieniowy RDM2 otwiera swoje zestyki przy ciśnieniu 200kPa.
Ponadto przekaźnik RU4 swoimi stykami umieszczonymi między przewodami 590 i 591 oraz 601 i 602
eliminują sekcje rezystorów SRP1 i SRP2 w obwodzie przekaźników bocznikowania RP1 i RP2.
 Obwód stycznika KW wzbudzenia prądnicy głównej:
p. 116, zamknięte styki bierne przekaźnika RU8 (przekaźnik wyłączony, przekaźnik załącza się od 2
pozycji), p. 119, 120, szeregowo połączone zamknięte styki pomocnicze styczników liniowych P1÷P6,
p. 140, zamknięte styki RU1 (przekaźnik bez napięcia), p. 133  134  135, zamknięte styki RU4
(przekaźnik zasilany od pozycji 1 do 11), p. 136, 137, 139, zamknięte styki termostatu wody TRW układu
chłodzenia (otwierają się gdy temperatura wody osiągnie wartość 91÷95°C), p. 141, zamknięte styki
termostatu oleju TRM układu smarowania (otwierają się gdy temperatura oleju osiągnie wartość
71÷75°C), p. 142, 238, 143, cewka stycznika KW, p. 144 (–).
Styki pomocnicze styczników liniowych P1÷P6 między przewodami 120 i 140 są bocznikowane stykami
wyłączników OM1÷OM6, które zapewniają zasilanie obwodu, gdy zachodzi potrzeba wyłączenia
dowolnego silnika trakcyjnego. Wtedy odpowiedni stycznik zostanie wyłączony, otwarte zostaną jego
styki pomocnicze, a w ich miejsce włączone zostaną styki właściwego wyłącznika OM.
Uwaga! Styki bierne przekaźnika RU1, włączone między przewodami 140 i 132, powodują
w obwodzie zasilania cewki stycznika KW uzależnienie pracy obwodu sterowania od właściwego ciśnienia
powietrza w przewodzie głównym hamulca i od działania czuwaka.
Uzależnienie to uzyskuje się za pomocą wyłącznika ciśnieniowego RDW i przekaźnika RU1.
Gdy ciśnienie w przewodzie głównym hamulcowym zmaleje poniżej 0,3MPa, wówczas zestyki
wyłącznika RDW zamykają się i następuje uruchomienie przekaźnika RU1, który otwiera swoje zestyki
w obwodzie cewki stycznika KW, uniemożliwiając pracę obwodów sterowania.
Gdy ciśnienie powietrza w przewodzie głównym hamulca wynosi 0,45÷0,5MPa, wówczas zestyki
wyłącznika RDW są rozwarte.
Po uruchomieniu stycznik KW swoimi stykami pomocniczymi bocznikuje styki przekaźnika RU8.
Styki główne stycznika KW pracujące równolegle miedzy przewodami 429 i 426 a 430 i 431 włączają
obwód zasilania uzwojenia wzbudzenia obcego I-K prądnicy głównej ze wzbudnicy.
 Obwód stycznika WW:
p. 140  146  153  160, zwarte styki przekaźnika przeciwpoślizgowego RB1, p. 163, zwarte styki
przekaźnika przeciwpoślizgowego RB2, p. 164, zwarte styki przekaźnika przeciwpoślizgowego RB3,
p. 165, cewka stycznika WW wzbudnicy, p. 145 (–).
Styki główne stycznika WW umieszczone między przewodami 400, 443 i 453 zamykają obwód zasilania
systemu regulacji wzbudzenia wzbudnicy z prądnicy pomocniczej.
W przypadku wystąpienia poślizgu kół nastąpi zadziałanie odpowiedniego przekaźnika
przeciwpoślizgowego i rozłączenie obwodu stycznika wzbudzenia wzbudnicy WW, przerwany zostanie
obwód wzbudzenia wzbudnicy a tym samym i prądnicy głównej; moc prądnicy gwałtownie maleje
i poślizg zanika.
Styki bierne przekaźników przeciwpoślizgowych RB1, RB2, RB3 są bocznikowane stykami
pomocniczymi styczników liniowych. Styki pomocnicze styczników liniowych są w normalnym stanie
otwarte. W przypadku odłączenia stycznika liniowego jego styk pomocniczy bocznikuje styki odnośnego
przekaźnika przeciwpoślizgowego.
2) Pozycja 2 nastawnika jazdy.
Na pozycji 2 nastawnika jazdy zostaje uruchomiony przekaźnik RU8 i elektromagnesy MR1 i MR4.
Przekaźnik RU8 po zadziałaniu otwiera swoje styki między przewodami 116 i 119, powoduje to, że dalsze
podtrzymywanie stycznika KW i WW (od pozycji 2 do 15) odbywa się przez styki KW.
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Powoduje to, że każde wyłączenie stycznika KW (wskutek zadziałania zabezpieczeń) zmusza maszynistę
do cofnięcia nastawnika jazdy do pozycji pierwszej. Jest to tzw. blokowanie pierwszej pozycji, gdyż styczniki KW
i WW mogą być zamykane tylko na 1 pozycji nastawnika.
 Obwód przekaźnika RU8:
p. 1046, styki nastawnika jazdy zwarte od poz. 2 do 15, p. 269, 270, 271, cewka przekaźnika RU8, p. 244, 180, 179
(–).
 Obwód elektromagnesu MR1:
p. 1046, styki nastawnika jazdy, p. 283, 284, 285, 286, cewka MR1, p. 267 (–).
 Obwód elektromagnesu MR4:
p. 1046, styki nastawnika jazdy, p. 288, 289, 290, 291, cewka MR4, p. 267 (–).

3) Pozycja 3 nastawnika jazdy.
Na pozycji 3 następuje włączenie elektromagnesu MR4.
4) Pozycja 4 nastawnika jazdy.
Na pozycji 4 otrzymuje zasilanie przekaźnik RU10 oraz elektromagnesy MR2 i MR4.
Przekaźnik RU10 swoimi stykami umieszczonymi między przewodami 469 i 470 zamyka obwód zasilania
dla uzwojenia regulacyjnego Kr-Nr, drugimi stykami umieszczonymi między przewodami 451 i 454 zwiera część
rezystora SWT natomiast trzecimi stykami umieszczonymi między przewodami 415 i 414 zwiera rezystory SWW.
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 Obwód przekaźnika RU10:
p. 1046, styki nastawnika jazdy, p. 293, 294, 295, cewka RU10, p. 296 (–).
5) Pozycja 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 nastawnika jazdy.
Na tych pozycjach następuje włączanie i wyłączanie elektromagnesów wg programu nastawnika.
6) Pozycja 12 nastawnika jazdy.
Na tej pozycji następuje wyłączenie przekaźnika RU4 oraz włączenie elektromagnesów MR2 i MR4.
Po utracie zasilania przekaźnik RU4 wyłącza się, a jego styki pomocnicze między przewodami 455 i 456 otwierają
się i włączają część rezystora SWT, który służ do zbliżania charakterystyk mocy silnika spalinowego i prądnicy
głównej.
7) Pozycja 13, 14 i 15 nastawnika jazdy.
Na tych pozycjach następuje włączanie i wyłączanie elektromagnesów wg programu nastawnika.
19. Obwody bocznikowania.
Zwiększenie prędkości jazdy lokomotywy uzyskuje się przez bocznikowanie uzwojeń wzbudzenia silników
trakcyjnych. Proces ten przebiega całkowicie automatycznie w zależności od określonych parametrów elektrycznych
obwodu głównego.
I stopień bocznikowania uzyskuje się przy prądzie I=2450A, co odpowiada prędkości 35km/h – powoduje to 40%
osłabienie wzbudzenia silników trakcyjnych.
II stopień bocznikowania uzyskuje się przy prądzie I=2250A, co odpowiada prędkości50÷55km/h – powoduje to 63%
osłabienie wzbudzenia silników trakcyjnych.
Bocznikowanie odbywa się dwustopniowo przez równoległe włączanie do uzwojeń wzbudzenia silników trakcyjnych
rezystorów za pomocą dwóch styczników grupowych bocznikowania Wsz1 i Wsz2. Styczniki te są sterowane
przekaźnikami bocznikowania RP1 i RP2.
Przekaźniki RP1 i RP2 składają się z dwóch cewek „a” i „b” odpowiednio dołączonych do obwodu głównego.
Cewka „a” określana jako „bocznikowa” (napięciowa) jest przyłączona do obwodu głównego w ten sposób, że prąd
przez nią płynący jest proporcjonalny do napięcia prądnicy głównej.
Cewka „b” określana jako „szeregowa” (prądowa) jest przyłączona do obwodu głównego w ten sposób, że prąd przez
nią płynący jest proporcjonalny do prądu płynącego w prądnicy głównej. Strumienie magnetyczne obydwu cewek mają
kierunki przeciwne. Ponadto cewka „b” jest wspomagana przez sprężynę wyłączającą.
Przy dużych wartościach natężenia prądu w obwodzie głównym i małym napięciu strumień magnetyczny cewki
prądowej „b” jest tak duży, że cewka ta wspomagana sprężyną utrzymuje styki w stanie otwartym, natomiast strumień
magnetyczny cewki napięciowej „a” jest mały.
Przy małych wartościach prądu (2450A), a jednocześnie dużym napięciu, strumień magnetyczny cewki prądowej „b”
RP1 jest mały, a cewki napięciowej „a” RP1 jest duży – powoduje to zamknięcie styków przekaźnika RP1 i podanie
zasilania na cewkę stycznika bocznikowania Wsz1.

Gdy natężenie prądu w obwodzie głównym zmaleje do 2250A, wówczas zadziała przekaźnik RP2 włączając stycznik
bocznikowania Wsz2.
Jeżeli prędkość lokomotywy zacznie maleć, np. przy wjeździe na wzniesienie, wówczas wzrasta prąd prądnicy, a maleje
napięcie – przy prądzie 3450A, co odpowiada prędkości 42km/h wyłącza się przekaźnik RP2 i wyłącza się stycznik
Wsz2. Gdy prędkość nadal będzie malała i natężenie prądu osiągnie wartość 3600A, co odpowiada prędkości 28km/h,
wyłączy się przekaźnik RP1, powodując wyłączenie stycznika bocznikowania Wsz1.
W obwód sterowania stycznikami bocznikowania Wsz1 i Wsz2 włączony jest wyłącznik UP, który umożliwia
wyłączenie bocznikowania w nagłym wypadku.
20. Sterowanie żaluzjami i wentylatorem chłodnic.
Wentylator chłodnic jest uruchamiany za pomocą sprzęgła hydraulicznego, które samoczynnie reguluje prędkość
obrotową wentylatora. Samoczynna regulacja pracy sprzęgła hydraulicznego jest realizowana przez dwa
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termoregulatory, z których jeden jest włączony w układ olejowy a drugi w układ wodny chłodzenia silnika
spalinowego.
Termoregulatory umieszczone są w jednym kadłubie z serwomotorem sterującym pracą sprzęgła. Termoregulatory te
powodują, odpowiednio do temperatury, w pierwszej kolejności uruchomienie mikrowyłączników WK1 i WK2,
a następnie regulują prędkość obrotową wentylatora chłodnic.
Mikrowyłącznik WK1 (zamyka się przy temperaturze wody +75±1°C) steruje zaworem ep WP2 żaluzji, natomiast WK2
(zamyka się przy temperaturze oleju +65±1°C) steruje zaworem ep WP3 żaluzji.
Zawory WP2 i WP3 przepuszczają sprężone powietrze do cylindrów napędu żaluzji.
Samoczynne działanie termoregulatorów może być zastąpione przez sterowanie ręczne żaluzjami poprzez przełączenie
wyłącznika 12 „WENTYLATOR CHŁODNIC” – powoduje to uruchomienie zaworu elektropneumatycznego WP1
i wpuszczenie powietrza o ciśnieniu 0,55÷0,6MPa do serwomotoru. Przy ręcznym sterowaniu wentylator uzyskuje
od razu maksymalną prędkość obrotową bez żadnej możliwości jej regulacji.
Przy temperaturze wody +85°C i oleju +70°C prędkość obrotowa wentylatora jest największa.
Żaluzje boczne są uruchamiane ręcznie za pomocą dźwigni ręcznego napędu lub automatycznie za pomocą cylinderków
pneumatycznych sterowanych termoregulatorami przy sprzęgle napędu wentylatora chłodnic.
1) Obwody elektryczne sterowania żaluzjami.
 Sterowanie samoczynne żaluzjami.
Przy samoczynnym sterowaniu żaluzjami konieczne jest włączenie wyłącznika 12 „STEROWANIE
SAMOCZYNNE”.
(+) zacisk 2/8–10, p. 249, 722, 723, 724, 726, wyłącznik samoczynny 46 (STEROWANIE CHŁODNICAMI),
p. 728  5/2  731  11/11  730, zamknięte zestyki wyłącznika KZI, p. 727, zamknięte zestyki
wyłącznika dźwigienkowego 12 (SAMOCZYNNE STEROWANIE CHŁODNIC), p. 762  13/6  763 
3/5  765, cewka przekaźnika RU2, p. 179 (–).
Po zadziałaniu przekaźnik RU2 wyłącza obwody sterowania ręcznego, natomiast włącza obwody sterowania
automatycznego zaworami ep WP2 i WP3 poprzez zestyki WK1 i WK2 termoregulatorów.

 Po zadziałaniu mikrowyłącznika WK1 w termoregulatorze (układu wodnego) otrzymuje zasilanie cewka
zaworu ep WP2 napędu żaluzji chłodnicy wody silnika:
(+) zacisk 3/5, p. 761, zamknięte styki mikrowyłącznika WK1, p. 747  2/14  746, zamknięte zestyki
przekaźnika RU2, p. 745  741  2/17  742, cewka zaworu ep WP2, p. 737  736  N14 (–).
 Po zadziałaniu mikrowyłącznika WK2 w termoregulatorze (układu olejowego) otrzymuje zasilanie cewka
zaworu ep WP2 napędu żaluzji chłodnicy wody chłodzącej olej silnika:
(+) zacisk 3/5, p. 761, 749, zamknięte styki mikrowyłącznika WK2, p. 759  2/15  758, zamknięte zestyki
przekaźnika RU2, p. 757  755  2/16  756, cewka zaworu ep WP3, p. 744  737  736  N14 (–).
Zawory ep przepuszczają sprężone powietrze do cylindrów napędowych żaluzji, a tym samym otwarcie
żaluzji.
 Sterowanie ręczne żaluzjami.
Przy sterowaniu ręcznym żaluzjami i wentylatorem chłodnic należy przełącznik 12 w kabinie maszynisty
ustawić w położeniu „STEROWANIE NIESAMOCZYNNE”. Spowoduje to wyłączenie przekaźnika RU2,
a zawory WP1 (napęd serwomotoru wentylatora), WP2 i WP3 (uruchamianie żaluzji) będą sterowane
bezpośrednio z pulpitu maszynisty wyłącznikami dźwigienkowymi.
 Obwód zasilania zaworu ep WP1:
(+) zacisk 5/2  731  11/11  730, styki wyłącznika KZI, p. 727, 767, styki wyłącznika wentylatora
chłodnic, p. 769, styki przełącznika 12, p. 732  13/7  733  6/20  735, cewka zaworu ep WP1,
p. 736, zacisk N14 (–).
 Obwód zasilania zaworu ep WP2:
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(+) p. 767, styki wyłącznika żaluzji wody, p. 738  13/2  739  3/3  743, zamknięte zestyki bierne
przekaźnika RU2 (przekaźnik bez zasilania), p. 741  2/17  742, cewka zaworu ep WP2, p. 737, 736,
zacisk N14 (–).
 Obwód zasilania zaworu ep WP3:
(+) p. 767, styki wyłącznika żaluzji oleju, p. 752  13/5  753  3/4  754, zamknięte zestyki bierne
przekaźnika RU2 (przekaźnik bez zasilania), p. 755  2/16  756, cewka zaworu ep WP3, p. 744, 737,
736, zacisk N14 (–).
21. Urządzenia i obwody zabezpieczające.
Urządzenia i obwody zabezpieczające stosowane są w celu wykrywania i zapobiegania uszkodzeniom.
Zabezpieczenia dzielą się na:
 zabezpieczenia przed nieprawidłową pracą silnika spalinowego i innych zespołów mechanicznych,
 zabezpieczenia przed nieprawidłową pracą obwodów elektrycznych;
 zabezpieczenia związane z ogólną pracą pojazdu.
Do zabezpieczeń przed nieprawidłową pracą silnika spalinowego należą:
 zabezpieczenie silnika spalinowego przed zbyt niskim ciśnieniem oleju w układzie smarowania,
 zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą wody, zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą
oleju, zabezpieczenie silnika przed nadciśnieniem w skrzyni korbowej,
 zabezpieczenie silnika przed nadmiernym wzrostem jego prędkości obrotowej.
Do zabezpieczeń przed nieprawidłową pracą obwodów elektrycznych należą:
 zabezpieczenie ziemnozwarciowe obwodu głównego, zabezpieczenie nadprądowe obwodów pomocniczych nn.
Do zabezpieczeń związanych z ogólną pracą pojazdu należą:
 zabezpieczenie przeciwpoślizgowe, zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym,
 sygnalizacja przeciwpożarowa.
1) Zabezpieczenia przed nieprawidłową pracą silnika spalinowego.
Wymagania eksploatacyjne dotyczące pracy silnika spalinowego lokomotywy typu M62.
Temperatura Temperatura
Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie
Obroty silnika
wody
oleju
w skrzyni
paliwa
oleju
[obr/min]
na wyjściu
na wejściu
korbowej
z silnika
do silnika
brak wody
<20kPa
Uniemożliwienie
wyłącza
–
–
–
–
wyłącza się
rozruchu silnika
urządznie
RDM3
pływakowe
podciśnienie
50÷500Pa
150÷250kPa
20÷30 kPa
Uruchomienie
(kontrola
(kontrola za
–
załącza się
min. 8°C
min 15°C
silnika
wskazań
pomocą
RDM3
manometru
manometru)
różnicowego)
normalna
normalna
75÷85°C
60÷70°C
500kPa
podciśnienie
min 45°C
min 45°C
przy
50÷500Pa
150÷250kPa
dla
dla
750obr/min
(kontrola
(kontrola za
Jazda
obciążenia
obciążenia
wskazań
pomocą
silnika
silnika
manometru
manometru)
300kPa
różnicowego)
max 90°C
max 70°C
przy
400obr/min
91÷95°C
71÷75°C
< 200kPa
Przełączenie
wyłącza
wyłącza
wyłącza się
na bieg jałowy
termostat
termostat
RDM2
TRW
TRM
nadciśnienie
>865÷880
Samoczynne
<140kPa
wyłącza
>250÷300Pa
zatrzymanie
wyłącza się
załącza się
wyłącznik
silnika
RDM1
KDM
bezpieczeństwa
Załączenie
wentylat
75°C
65°C
chłodnic
i otwarcie żaluzji
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a. Zabezpieczenie silnika spalinowego przed zbyt niskim ciśnieniem oleju w układzie smarowania.
Zabezpieczenie silnika spalinowego przed zbyt niskim ciśnieniem oleju w układzie smarowania realizowane
jest za pomocą wyłączników ciśnieniowych RDM1, RDM2, RDM3.
 Wyłączenie wyłącznika RDM1 powoduje przerwanie zasilania elektromagnesu ET, a więc powoduje
przerwę w dopływie paliwa i wyłączenie silnika spalinowego.
 Wyłączenie wyłącznika RDM2 powoduje wyłączenie stycznika KW wzbudzenia prądnicy głównej,
czyli pozbawienia jej napięcia i mocy. Silnik przechodzi na bieg jałowy.
 Wyłączenie wyłącznika RDM3 powoduje przerwanie zasilania przekaźnika RU5, a tym samym
uniemożliwia rozruch silnika.
b. Zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą wody.
Zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą wody realizowane jest za pomocą termostatu TRW,
który otwiera swoje zestyki, gdy temperatura wody osiągnie wartość 91÷95°C. Powoduje to wyłączenie
stycznika KW wzbudzenia prądnicy głównej, czyli pozbawienia jej napięcia i mocy. Silnik przechodzi na bieg
jałowy.
c. Zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą oleju.
Zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą oleju realizowane jest za pomocą termostatu TRM,
który otwiera swoje zestyki, gdy temperatura oleju osiągnie wartość 71÷75°C. Powoduje to wyłączenie
stycznika KW wzbudzenia prądnicy głównej. Silnik przechodzi na bieg jałowy.
d. Zabezpieczenie silnika przed nadciśnieniem w skrzyni korbowej.
Dla zapobieżenia – sprzyjającemu do wybuchu par oleju – powstaniu ciśnienia w skrzyni korbowej, silnik jest
wyposażony w układ podciśnienia, który ponadto zmniejsza wycieki oleju przez luzy w skrajnych łożyskach
wału silnika.
Podciśnienie w skrzyni korbowej jest uzyskiwane przez wysysanie z niej gazów do przestrzeni ssących
turbosprężarek.
Wartość ciśnienia w skrzyni korbowej jest mierzona za pomocą manometru różnicowego.
Zabezpieczenie silnika przed nadciśnieniem w skrzyni korbowej realizowane jest za pomocą manometru
różnicowego KDM. Gdy ciśnienie w skrzyni korbowej osiągnie wartość 250÷300Pa (25÷30mm słupa wody)
zwierają się styki KDM, powodując zasilenie cewki przekaźnika RU7.
Przekaźnik RU7 po zadziałaniu swoimi zestykami przerywa zasilanie przekaźnika RU3 (KTN), który przerywa
pracę silnika pompy paliwa. Jednocześnie przekaźnik RU3 przerywa zasilanie elektromagnesu ET (BM),
co powoduje wyłączenie silnika spalinowego.
e. Zabezpieczenie silnika przed nadmiernym wzrostem jego prędkości obrotowej.
Zabezpieczenie silnika przed nadmiernym wzrostem jego prędkości obrotowej realizowane jest za pomocą
wyłącznika bezpieczeństwa, który powoduje zatrzymanie silnika po przekroczeniu 865÷880 obr/min.
Wyłącznik bezpieczeństwa jest zamontowany na obudowie napędu wału rozrządu, w tylnej części silnika.
2) Zabezpieczenia przed nieprawidłową pracą obwodów elektrycznych.
a. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe obwodu głównego.
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe składa się z przekaźnika ziemnozwarciowego RZ.
Jeden biegun cewki przekaźnika RZ jest przyłączony do konstrukcji lokomotywy (masy), a drugi do bieguna
ujemnego obwodu głównego.
W przypadku zwarcia bieguna dodatniego obwodu głównego do konstrukcji lokomotywy popłynie prąd w tym
obwodzie. Przy wartości prądu 10A przekaźnik zadziała i rozewrze swoje zestyki w obwodzie zasilania cewek
styczników WW wzbudzenia wzbudnicy i KW wzbudzenia prądnicy głównej oraz przekaźnika RW2.
Spowoduje to wyłączenie styczników liniowych P1–P6.
Po zadziałaniu przekaźnik ziemnozwarciowy zostaje zablokowany mechanicznie. Dla umożliwienia dalszej
jazdy należy przekaźnik RZ odblokować ręcznie.
Wyłącznik WRZ umożliwia awaryjne wyłączenie przekaźnika ziemnozwarciowego. Wyłącznik WRZ
powinien być zaplombowany.
b. Zabezpieczenie nadprądowe obwodów pomocniczych nn.
Zabezpieczenie nadprądowe obwodów pomocniczych nn realizowane jest bezpiecznikami topikowymi 125A
i 160A oraz bezpiecznikami automatycznymi (wyłącznikami samoczynnymi) 15A i 20A.
3) Zabezpieczenia związane z ogólną pracą pojazdu.
a. Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe.
Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe stanowi układ trzech przekaźników RB1, RB2, RB3 włączonych między
silnikami 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6.
W chwili wystąpienia poślizgu działa odpowiedni przekaźnik przeciwpoślizgowy, który swoimi zestykami
przerywa zasilanie cewki stycznika WW wzbudzenia wzbudnicy, wskutek czego moc prądnicy gwałtownie
maleje i poślizg zanika. Jednocześnie zostają uruchomione sygnały akustyczne w obu kabinach.
b. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.
Drzwi do przedziału z aparaturą elektryczną są zabezpieczone blokadami BD1 i BD2 uniemożliwiającymi
wzbudzenie prądnicy głównej, gdy drzwi są otwarte.
Otwarte drzwi powodują, że rozwarte są zestyki BD1 lub BD2, co powoduje przerwanie obwodu zasilania
stycznika wzbudzenia wzbudnicy a tym samym i prądnicy głównej.
opracował inż. Stanisław Mrozek

Sterowanie spalinowymi pojazdami trakcyjnymi

30

4) Sygnalizacja działania urządzeń zabezpieczających.
Działanie urządzeń zabezpieczających jest sygnalizowane na pulpicie za pomocą lampek sygnalizacyjnych.
Lampka sygnalizacyjna „WYŁACZENIE WZBUDZENIA PRĄDNICY GŁÓWNEJ” sygnalizuje następujące stany:
 zanik wzbudzenia prądnicy głównej,
 światło migające i jednoczesny sygnał dźwiękowy oznacza działanie urządzeń przeciwpoślizgowych,
 jeżeli świeci się lampka podczas przechodzenia z pozycji 11 na pozycję 12 nastawnika jazdy, świadczy to,
że ciśnienie oleju jest niedostateczne i wyłączył się wyłącznik ciśnienia oleju RDM2,
 gdy podczas przestawiania nastawnika jazdy z pozycji 1 na 2 lampka się zaświeci, oznacza to, że zadziałał
termostat wody TRW lub termostat oleju TRM albo został uruchomiony przekaźnik RU1 wskutek
zadziałania czuwaka lub niskiego ciśnienia powietrza w przewodzie głównym hamulca,
 jeżeli lampka zaświeci się już na 1 pozycji nastawnika jazdy, świadczy to o niezamknięciu styków BD1
lub BD2 blokady drzwi do przedziału z aparaturą elektryczną.

IV. Sterowanie lokomotywą typu TEM-2 (SM48).
1. Obwód główny.
Silniki trakcyjne połączone są z prądnicą główną w dwie grupy po trzy silniki w grupie.
Silniki trakcyjne załączane są za pomocą styczników liniowych P1 i P2. Uzwojenia biegunów głównych silników
trakcyjnych przełączane są za pomocą styków głównych nawrotnika R.
Zastosowano dwa stopnie osłabiania wzbudzenia silników trakcyjnych uruchamianego za pomocą styczników SZ1,
SZ2, SZ3, SZ4. Pierwszy stopień wprowadza 52% osłabienie wzbudzenia, natomiast drugi stopień wprowadza 75%
osłabienie wzbudzenia.
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2. Czynności wymagane do uruchomienia obwodów elektrycznych.






Załączyć baterię akumulatorów odłącznikiem RB.
Nastawnik kierunku ustawić w położenie „Przód” lub „Tył”.
Nastawnik jazdy ustawić w położenie „0”.
Włączyć wyłącznik samoczynny AW3 „Sterowanie ogólne” oraz wyłączniki samoczynne AW1 i AW2.

3. Kolejność uruchamiania obwodów elektrycznych i urządzeń (przyjęta w niniejszym
opracowaniu).

 Zasilenie obwodów sterowania z baterii akumulatorów.
 Układ sterowania przekaźnikiem RU12.
 Uruchomienie silnika elektrycznego pompy paliwowej (w celu wytworzenia ciśnienia paliwa 0,2÷0,25MPa).











Po uzyskaniu ciśnienia paliwa w granicach 0,2÷0,25MPa przełączyć W27 „ROZRUCH–ZATRZYMANIE
SILNIKA” w położenie „ROZRUCH”.
Układ paliwowy.
Uruchomienie silnika elektrycznego pompy wstępnego smarowania (w celu wytworzenia ciśnienia oleju
0,03MPa).
Układ smarowania silnika spalinowego.
Układ sterowania rozruchem silnika spalinowego.
Zakończenie rozruchu silnika spalinowego.
Obwody ładowania baterii akumulatorów i regulacja napięcia prądnicy pomocniczej.
Obwody pneumatyczne.
Działanie obwodów elektrycznych po napełnieniu sprężonym powietrzem przewodu głównego hamulca.
Jazda lokomotywy.

4. Aparaty zabezpieczające stosowane w układach sterowania.
BK
zestyki blokady drzwi do przedziału z aparaturą uniemożliwiają załączenie wzbudzenia prądnicy
elektryczną
głównej przy otwartych drzwiach do przedziału
z aparaturą elektryczną
DRU
Czujnik poziomu wody
RB1
przekaźnik przeciwpoślizgowy I grupy silników
RB2
przekaźnik przeciwpoślizgowy II grupy silników
RDM
wyłącznik ciśnieniowy smarowania silnika steruje zaworem BM dopływu paliwa.
spalinowego
zamyka – 160kPa
otwiera – 150kPa
RU1
przekaźnik bocznikowania
steruje przekaźnikami RP1 i RP2
RU2
przekaźnik rozruchu
zwiększenie mocy prądnicy głównej na 2 pozycji
RU4
przekaźnik kończący rozruch silnika
RU5
przekaźnik styczników rozruchowych
steruje stycznikami rozruchowymi D1 i D2
RU11 przekaźnik pomocniczy temperatury oleju
steruje żaluzjami chłodzenia oleju
RU12 przekaźnik wyłączenia silnika spalinowego
wyłącza silnik spalinowy po naciśnięciu przycisku
1KO lub 2KO („Zatrzymanie silnika”) oraz w
przypadku braku lub zbyt niskiego poziomu wody
w zbiorniku wyrównawczym (DRU)
RU14 przekaźnik ciśnienia powietrza w przewodzie Steruje wzbudzeniem wzbudnicy
głównym hamulca
RU17 przekaźnik wzbudzenia prądnicy pomocniczej
RU18 przekaźnik wentylatora kabiny
RU19 przekaźnik pomocniczy temperatury wody
steruje żaluzjami chłodzenia wody
RW1
przekaźnik czasowy bocznikowania
zezwala na załączenie II stopnia bocznikowania
RW2
przekaźnik czasowy bocznikowania
uzależnia wyłączenie I stopnia bocznikowania
po wyłączeniu II stopnia
RW3
przekaźnik czasowy
Steruje pompą wstępnego smarowania
RW4
Przekaźnik czasowy
Steruje stycznikami liniowymi
RW5
Przekaźnik czasowy
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5. Procedura uruchamiania silnika spalinowego.
Na rysunku poniżej przedstawiono w uproszczeniu kolejność załączania poszczególnych aparatów niezbędnych
do uruchomienia silnika spalinowego.
Podany jest również czas trwania poszczególnych etapów sterowania rozruchem.
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6. Zasilanie obwodów sterowania z baterii akumulatorów.

Obwody sterowania i oświetlenia otrzymują
zasilanie z baterii akumulatorów BA (64V) przez
nóż odłącznika, p. 720, bezpiecznik 80A,
bocznik amperomierza SZA1, rezystor ochronny
ładowania baterii, zaciski 15/1, 15/2, 15/3 i dalej
do wyłączników samoczynnych AW1, AW3,
AW7, AW9, AW11.
Bezpośrednio z baterii z p. 71, 720 napięcie
podawane jest na wyłączniki samoczynne AW4
(oświetlenie) i AW8 (reflektory).

Po załączeniu baterii akumulatorów natychmiast załączy się przekaźnik RU12, którego obwód jest następujący:
zaciski (+) 15/1, 15/2, 15/3, p. 518, 121, wyłącznik samoczynny AW3 (sterowanie ogólne), p. 642  14/6  139 
163, zwarte zestyki A6 nastawnika jazdy KM (zamknięte na poz. „0”), p. 1021, zestyki A1–A10 nastawnika kierunku
(zamknięte w położeniu „Naprzód” lub „Tył”), p. 804  11/8  246  244, zestyki 5–6 i 7–8 przełącznika W27
(„Rozruch–Zatrzymanie silnika”) ustawionego w pozycji „Zatrzymanie”, p. 705  11/2  894, zwarte zestyki
przycisku 2KO („Zatrzymanie silnika”), p. 895  11/1  896, zwarte zestyki przycisku 1KO („Zatrzymanie silnika”),
p. 897  851  8/9  691, zwarte zestyki przełącznika pakietowego PCZT, p. 692  8/6  1156  634, zwarte
zestyki DRU czujnika poziomu wody (w zbiorniku wyrównawczym wymagane minimum 1/3 zbiornika), p. 328 
1157  3/8  703, cewka przekaźnika RU12, p. 704 (–).
Po zadziałaniu przekaźnik RU12 będzie podtrzymywał się własnymi zestykami miedzy przewodami (z pominięciem
przełącznika W27):
p. 804  11/8  800  805  734, zestyki RU12, p. 733  706  11/2  894 i dalej jak poprzednio.
Ponadto przekaźnik RU12 zamknie swoje zestyki między przewodami 561 i 575 przygotowując obwód zasilania cewki
stycznika KTN pompy paliwa oraz cewki BM elektromagnesu regulatora obrotów silnika.
7. Uruchomienie silnika elektrycznego pompy paliwa.
Silnik pompy paliwa uruchamia się po przełączeniu W27 („Rozruch–Zatrzymanie silnika”) w położenie „Rozruch”.
 Obwód stycznika silnika pompy paliwowej KTN:
p. 244, zwarte zestyki 1–2 i 3–4 W27, p. 337, 561, zwarte zestyki RU12, p. 575, 577, 583, cewka stycznika silnika
pompy paliwowej KTN.
Po zamknięciu się stycznika KTN jego styki pomocnicze przygotują obwód zasilania przekaźnika czasowego RW2
sterującego obwodem stycznika KMN silnika pompy wstępnego smarowania.
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 Obwód silnika TN pompy paliwa:
p. 518, zamknięty wyłącznik samoczynny AW1, p. 122, stycznik KTN, p. 154  2/1  519  527, silnik TN,
p. 562 (–).
Gdy zamknie się stycznik KTN, jego styki pomocnicze utworzą obwód zasilania cewki przekaźnika czasowego
RW2.

8. Układ paliwowy.
Układ paliwowy składa się z elektrycznej pompy podającej paliwo, filtrów paliwowych, podgrzewacza paliwa, pompy
paliwowej wysokiego ciśnienia, wtryskiwaczy, przewodów z armaturą, zbiornika paliwa i układu awaryjnego zasilania
paliwem, dla krótkotrwałej pracy w przypadku uszkodzenia pompy podającej paliwo.
Paliwo ze zbiornika (9) przez filtry wstępnego oczyszczania (13) pobierane przez pompę podającą (1), tłoczone jest
przewodem, na których umieszczony jest zawór regulacyjno-przelewowy (3) utrzymujący ciśnienie nie wyższe niż
0,53MPa, przez filtr dokładnego oczyszczania (5), umocowany na silniku, do kolektora pompy paliwowej wysokiego
ciśnienia, w którym utrzymywane jest ciśnienia 0,25MPa zawór regulacyjny (14) utrzymuje ciśnienie 0,25MPa.
Ciśnienie kontrolowane jest manometrem elektrycznym (4) na pulpicie sterowania.
Nadmiar paliwa odprowadzany jest zaworem regulacyjnym (14) przez podgrzewacz paliwa (12) do zbiornika paliwa.
Pompa paliwowa wysokiego ciśnienia podaje paliwo do wtryskiwaczy. Od sekcji pompy paliwowej przewodem
wysokiego ciśnienia paliwo doprowadzane jest do wtryskiwacza. Ciśnienie wtrysku paliwa, niezależnie od obrotów i
obciążenia silnika, wynosi 27,5MPa.
Napęd pompy podającej paliwo odbywa się silnikiem elektrycznym.
Układ awaryjnego zasilania paliwem składa się z zaworu odcinającego (8)i zaworu zwrotnego kulkowego (7), który
uniemożliwia odpływ paliwa z kolektora pompy wysokiego ciśnienia do zbiornika i filtru siatkowego wstępnego
oczyszczania. Przy awaryjnym zasilaniu paliwo ze zbiornika przepływa przez otwarty zawór odcinający, zawór zwrotny
kulowy i filtr, omijając filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania. Paliwo zasysane jest wskutek podciśnienia
wywołanego pompą paliwową wysokiego ciśnienia i podawane jest do wtryskiwaczy.

1–elektryczna pompa podająca paliwo, 2–zawór odpowietrzający, 3–zawór regulacyjno-przelewowy (0,53MPa),
4–manometr elektryczny, 5–filtr dokładnego oczyszczania, 6–pompa wtryskowa, 7–zawór zwrotny kulowy,
8–zawór odcinający awaryjny układ zasilania, 9–zbiornik paliwa, 10–zawór spustowy osadu, 11–zawór odcinający,
12–podgrzewacz paliwa, 13–filtry wstępnego oczyszczania, 14–zawór przelewowy, 15–zawór odpowietrzający
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8.1 Awaryjne zasilanie paliwem.
W przypadku uszkodzenia pompy podającej paliwo należy silnik elektryczny pompy odłączyć wyłącznikiem AW1
oraz otworzyć zawór odcinający awaryjnego układu zasilania (8). Zasilanie paliwem odbywać się będzie w wyniku
podciśnienia przez zawór zwrotny (7) i zawór odcinający (8).
9. Uruchomienie silnika elektrycznego pompy wstępnego smarowania.

 Obwód przekaźnika czasowego RW2:
zwarte zestyki 5–6 i 7–8 wyłącznika W28 („Pompa paliwa”), p. 287, 148, zwarte zestyki pomocnicze stycznika
KTN, p. 150, 885, 453, zwarte zestyki bierne przekaźnika RU4 (przekaźnik bez napięcia), p. 248, zwarte zestyki
bierne SZ4 (stycznika bocznikowania II grupy silników trakcyjnych), p. 242, cewka przekaźnika czasowego RW2,
p. 217 (–).
Przekaźnik RW2 po zadziałaniu swoimi zestykami tworzy obwód zasilania cewki przekaźnika czasowego RW3.
 Obwód przekaźnika czasowego RW3:
zwarte zestyki 5–6 i 7–8 wyłącznika W28 („Pompa paliwa”), p. 287, 148, zwarte zestyki pomocnicze stycznika
KTN, p. 150, zwarte zestyki bierne przekaźnika RU17 (przekaźnik bez napięcia), p. 883, zwarte zestyki
przekaźnika czasowego RW2 (po utracie zasilania cewki RW2 jego zestyki otwierają się ze zwłoką 5s), p. 884,
zwarte zestyki bierne stycznika KMN (stycznik otwarty), p. 451, zwarte zestyki bierne przekaźnika RU4
(przekaźnik bez napięcia), p. 882, część rezystora SRW3, p. 449, cewka przekaźnika czasowego RW3, p. 465 (–).
Przekaźnik RW3 swoimi zestykami podaje zasilanie na cewkę stycznika KMN oraz po 30 sekundach zamyka
zestyki między przewodami 443 i 603 zasilającymi przekaźnik RU5.
 Obwód cewki stycznika KMN silnika pompy wstępnego smarowania:
zwarte zestyki 5–6 i 7–8 wyłącznika W28 („Pompa paliwa”), p. 287, 148, zwarte zestyki pomocnicze stycznika
KTN, p. 150, 885, 453, zwarte zestyki bierne przekaźnika RU4 (przekaźnik bez napięcia), p. 417, zwarte zestyki
przekaźnika czasowego RW3, p. 296, cewka stycznika KMN, p. 497 (–).
 Obwód silnika MN pompy wstępnego smarowania:
zacisk (+) 15/2, p. 159, wyłącznik samoczynny AW2 („Pompa oleju”), p. 456, zamknięty stycznik KMN, p. 458,
459, 565, silnik MN, p. 562, 273, 462 (–).
Po uruchomieniu silnika MN napędza on pompę wstępnego smarowania silnika przed jego uruchomieniem w celu
uzyskania ciśnienia oleju 0,16MPa.
10. Układ smarowania silnika spalinowego.
Układ smarowania składa się z pompy zębatej oleju, sekcji chłodzenia (1), pompy pomocniczej wstępnego smarowania,
filtrów szczelinowych, filtrów dokładnego oczyszczania (22), przewodów z armaturą oraz zapasowego zbiornika oleju.
Jako podstawowy zbiornik układu smarowania służy skrzynia korbowa silnika, do której wlewa się około 350kg oleju.
Smarowanie silnika jest wymuszone i odbywa się za pomocą zębatej pompy olejowej zabudowanej na silniku. Pompa
wytwarza ciśnienie 0,53MPa. Olej jest zasysany przez pompę ze skrzyni korbowej i tłoczony przez chłodnice oleju (1).
Między przewodem doprowadzającym olej do chłodnicy a przewodem odprowadzającym znajduje się zawór
przelewowy (4), podtrzymujący różnicę ciśnienia przed i za chłodnicą w wysokości 0,165MPa.
Za chłodnicą olej przepływa do filtrów szczelinowych umieszczonych w silniku spalinowym.
Ciśnienie w przewodzie doprowadzającym olej do silnika jest utrzymywane na poziomie 0,3MPa przez zawór
regulacyjny (20), który przy przekroczeniu tego ciśnienia przepuszcza część oleju bezpośrednio do skrzyni korbowej.
Przy ciśnieniu powyżej 0,26MPa część oleju przepływa przez zawór zwrotny (23) do filtrów dokładnego oczyszczania
a następnie do skrzyni korbowej.
Za filtrami szczelinowymi olej przepływa do kolektora olejowego silnika, od którego następnie płynie przez rurki do
kół zębatych i łożysk pompy oleju, napędu wału rozrządczego, pompy paliwowej, łożysk turbosprężarki, łożysk
wału rozrządczego, wału krzywkowego pompy wtryskowej, łożysk głównych i korbowodowych wału korbowego,
dźwigni popychaczy i mechanizmu napędu zaworów. Tuleje cylindrowe są smarowane rozbryzgowo.
Zużyty olej ścieka do skrzyni korbowej.
Za filtrem szczelinowym podłączony jest wyłącznik ciśnieniowy oleju RDM, który wyłącza dopływ paliwa
przy ciśnieniu oleju poniżej 0,15÷0,16MPa.
Na przewodzie za pompą umieszczone są trzy przekaźniki temperatury i nadajnik termometru elektrycznego (3).
Do tylnego łożyska wału rozrządu jest podłączony manometr umieszczony na pulpicie w kabinie maszynisty.
Wstępne smarowanie silnika odbywa się za pomocą pompy napędzanej silnikiem elektrycznym.
Wstępne smarowanie odbywa się w ten sposób, że olej ze skrzyni korbowej jest zasysany przez pompę wstępnego
smarowania i jest tłoczony przez zawór zwrotny (5), chłodnicę, filtry szczelinowe do części trących silnika.
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1–chłodnica oleju, 2–korek odpowietrzający, 3–wskaźniki temperatury, 4–zawór przelewowy, 5–zawór zwrotny,
6–zawór odcinający, 7–pompa wstępnego smarowania, 8–zawór odcinający, 9–otwór wlewowy oleju, 10–silnik,
11–termometr elektryczny, 12–manometr elektryczny, 13–wskaźnik poziomu oleju, 14–zaślepka spustu oleju,
15–zawór odcinający, 16–sruba do spuszczania oleju z korpusu filtrów, 17–przewód giętki, 18–zawór zwrotny,
19– zawór odcinający, 20–zawór regulacyjny, 21–zawór odcinający, 22–filtry dokładnego oczyszczania,
23–zawór zwrotny odciążający, 24–zawór odcinający, 25–zawór odcinający, 26–korek do spuszczania oleju
11. Układy sterowania rozruchem silnika spalinowego.
Po czasie 30s pracy pompy wstępnego smarowania wyznaczonym przez przekaźnik czasowy RW3 zamkną się jego
zestyki dając zasilanie na cewką przekaźnika RU5.
 Obwód przekaźnika RU5 styczników rozruchowych:
zestyki 5–6 i 7–8 Wyłącznika W28 („Pompa paliwa”), p. 287, 148, zamknięte zestyki pomocnicze stycznika KTN
pompy paliwa, p. 150, zwarte zestyki RU17 (przekaźnik bez napięcia), p. 883, zamknięte zestyki przekaźnika
czasowego RW2, p. 443, zamknięte zestyki przekaźnika czasowego RW3, p. 603, cewka przekaźnika RU5, p. 407
(–).
Po zadziałaniu przekaźnik RU5 przygotuje obwód sterowania przekaźnikiem RW5 oraz obwód cewek styczników
rozruchowych D1 i D2.
 Obwód przekaźnika czasowego RW5:
zestyki 5–6 i 7–8 Wyłącznika W28 („Pompa paliwa”), p. 287, 148, zestyki KTN, p. 150, 885, zwarte zestyki RU5,
p. 155, zwarte zestyki bierne stycznika rozruchowego D2, p. 700, część rezystora ochronnego SRW5, p. 165, cewka
przekaźnika RW5, p. 465 (–).
Przekaźnik czasowy RW5 po upływie 10s od zadziałania zamknie obwód zasilania przekaźnika RU4.
 Obwód cewek styczników rozruchowych D1 i D2:
zacisk 15/2, p. 159, wyłącznik samoczynny AW2, p. 456, 454, zwarte zestyki RU5, p. 425, zamknięte zestyki
pomocnicze bierne KW stycznika wzbudzenia prądnicy głównej, p. 251, cewki styczników rozruchowych D1 i D2,
p. 467 (–).
Zestyki pomocnicze bierne KW stycznika wzbudzenia prądnicy głównej uniemożliwiają zamknięcie styczników
D1 i D2 w czasie pracy silnika spalinowego.
Po zamknięciu się styczników D1 i D2 nastąpi połączenie prądnicy głównej z baterią akumulatorów.
Ponadto zestyki pomocnicze stycznika D1 podają zasilanie na cewkę elektromagnesu blokującego BM.
 Obwód elektromagnesu blokującego BM:
zacisk (+) 15/1, 15/2, 15/3, p. 518, 121, wyłącznik samoczynny AW3, p. 642  14/6  139  163, zamknięte
zestyki A6 nastawnika jazdy (na poz. „0”), p. 1021, zamknięte zestyki A1–A10 nastawnika kierunkowego (na poz.
„Naprzód” lub „Tył”), p. 804  11/8  246  244, zamknięte zestyki 1–2 i 3–4 wyłącznika W27, p. 337, 561,
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zamknięte zestyki przekaźnika RU12, p. 575, zamknięte zestyki pomocnicze stycznika D1, p. 133  7/6  145 
128, cewka elektrozaworu blokującego BM, p. 272 (–).
Elektromagnes BM umożliwia podawanie paliwa do cylindrów silnika.

 Obwód rozruchowy prądnicy głównej (patrz schemat obwodu głównego):
(+) baterii akumulatorów, p. 71 odłącznik baterii RB, p. 101, stycznik D1, p. 102, 13, wirnik prądnicy głównej G,
uzwojenie komutacyjne, zacisk D2, uzwojenie rozruchowe prądnicy głównej, p. 103, stycznik D2, p. 138,
odłącznik baterii RB, p. 105, (–) baterii.
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12. Zakończenie rozruchu silnika spalinowego.
Po 10s od zamknięcia się przekaźnika RW5, a więc również po 10s od chwili rozruchu silnika spalinowego, zamkną się
jego zestyki w obwodzie zasilania przekaźnika RU4.
 Obwód przekaźnika RU4:
zestyki 1–2 i 3–4 wyłącznika W27, p. 337, 561, zamknięte zestyki RU12, p. 575, 577, 582, zamknięte zestyki
RW5, p. 469, cewka przekaźnika RU4, p. 249 (–).
Po załączeniu przekaźnik RU4 będzie się podtrzymywał swoimi zestykami z p. 577 na p. 580.
Ponadto przekaźnik RU4 po zadziałaniu swoimi zestykami między przewodami 453 i 417 wyłączy stycznik
KMN pompy wstępnego smarowania oraz wyłączy przekaźnik RW2.
Czas pracy pompy wstępnego smarowania wynosi 40s i jest określony przez styki 1–2 RW3 oraz styki 1–2 RW5.
Po upływie 5s od wyłączenia pompy wstępnego smarowania otwierają się zestyki RW2 między przewodami 883 i 884,
powodując wyłączenie przekaźnika RW3 i przekaźnika RU5.
Przekaźnik RU5 po utracie zasilania wyłącza przekaźnik RW5 oraz wyłącza styczniki D1 i D2.
Czas trwania rozruchu silnika spalinowego wynosi 15s i jest określony przez zestyki 1–2 RW5 (10s) oraz RW2 (5s).
Zatem przekaźnik RU4 kończy rozruch silnika spalinowego.
W czasie pracy pompy wstępnego smarowania (tj. w czasie 40s) powinien nastąpić wzrost ciśnienia oleju silnika
do wartości 0,16MPa, przy której zamykają się zestyki wyłącznika ciśnieniowego oleju RDM.
Zamknięte zestyki wyłącznika ciśnieniowego oleju RDM umożliwiają podtrzymywanie zasilania elektromagnesu
blokującego BM oraz zasilanie przekaźnika RU17.
W przypadku, gdy ciśnienie oleju wstępnego smarowania nie osiągnie wartości 0,16MPa, wyłącznik ciśnieniowy oleju
RDM nie zamknie swoich zestyków, tym samym przerwana zostanie procedura rozruchu silnika spalinowego, gdyż
po upływie 45 sekund od uruchomienia pompy wstępnego smarowania otwierają się styczniki D1 i D2, powodując
przerwanie zasilania elektromagnesu BM.
Po uzyskaniu ciśnienia oleju 0,16MPa w silniku oraz po otwarciu się styczników rozruchowych D1 i D2 nastąpi
podanie napięcia na cewkę przekaźnika RU17.
 Obwód przekaźnika RU17:
zestyki 1–2 i 3–4 wyłącznika W27, p. 337, 561, zestyki RU12, p. 575, 577, zamknięte zestyki RU4, p. 560  5/9
 125  889, zamknięte zestyki wyłącznika ciśnieniowego oleju smarowania silnika RDM, p. 126  145  7/6
 133  111, zamknięte zestyki pomocnicze bierne D2 (stycznik otwarty), p. 112, cewka przekaźnika RU17,
p. (–).
Po załączeniu się przekaźnik RU17 swoimi zestykami między przewodami 136 i 805 tworzy nowe obwody zasilania:
elektromagnesu blokującego BM, cewki stycznika pompy paliwa KTN, przekaźnika RU4 i zasilania samego siebie
(RU17) z pominięciem nastawnika kierunku i jazdy:
zaciski 15/1, 15/2, 15/3  518  121, wyłącznik samoczynny AW3, p. 854  855  136, zamknięte zestyki RU17,
p. 805  800  11/8  246  244, zestyki 1–2 i 3–4 W27, p. 337, 561, zamknięte zestyki RU12, p. 575, 577 i dalej:
 przez zamknięte zestyki RU4, p. 560  5/9  125  889, zamknięte zestyki wyłącznika ciśnieniowego oleju
RDM, p. 126, 128, cewka elektromagnesu blokującego BM;
 p. 583, cewka stycznika KTN pompy paliwa;
 przez zamknięte zestyki RU4, p. 580, cewka przekaźnika RU4;
 przez zamknięte zestyki RU4, p. 560  5/9  125  889, zamknięte zestyki wyłącznika ciśnieniowego oleju
RDM, p. 126  145  7/6  133  111, zamknięte zestyki pomocnicze bierne stycznika D2 (stycznik
wyłączony), p. 112, cewka przekaźnika RU17, p. (–).
Ponadto przekaźnik RU17 swoimi zestykami między przewodami 855 i 104 zamyka obwód zasilania uzwojenia
wzbudzenia prądnicy pomocniczej WG.
13. Wyłączenie silnika spalinowego.
Aby wyłączyć silnik wystarczy wyłączyć wyłącznik W27 rozruchu silnika, co spowoduje przerwanie zasilania cewki
stycznika KTN pompy paliwowej oraz przerwanie zasilania cewki zaworu BM odcinającego dopływ paliwa.
14. Obwody ładowania baterii akumulatorów i regulacja napięcia prądnicy pomocniczej.
Prądnica pomocnicza WG służy do zasilania wszystkich obwodów sterowniczych i pomocniczych oraz do ładowania
baterii akumulatorów.
Prądnica pomocnicza WG jest łącznie ze wzbudnicą W stanowią zespół dwumaszynowy.
 Obwody ładowania baterii akumulatorów.
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Stosowane są dwa rodzaje regulatorów napięcia: mechaniczny typu TRN i elektroniczny typu BRN.
15. Obwody pneumatyczne.
Obwody pneumatyczne lokomotywy TEM-2 składają się z następujących układów:
 układ zasilający sprężonego powietrza (sprężarka powietrza, zbiorniki główne),
 układ napełniania przewodu głównego,
 układ hamulca zespolonego (zawór rozrządczy, cylindry hamulcowe),
 układ hamulca dodatkowego,
 układ nagłego hamowania czuwaka aktywnego,
 układ sterowania aparatami elektrycznymi,
 układ pneumatyczny urządzeń pomocniczych (gwizdawki, syreny i wycieraczki),
 układ piasecznic,
Z chwilą uruchomienia silnika spalinowego rozpoczyna pracę sprężarka powietrza.
Pracą sprężarki steruje regulator ciśnienia, który po zwiększeniu się ciśnienia powietrza w przewodzie zasilającym
powyżej 0,85MPa powoduje przełączenie sprężarki na bieg jałowy, a przy spadku ciśnienia poniżej 0,75MPa powoduje
tłoczenie powietrza przez sprężarkę do zbiorników głównych.
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1–sprężarka powietrza, 2–zawory bezpieczeństwa (0,9MPa), 3–regulator ciśnienia sprężarki (0,75–0,85MPa),
4–zawór odcinający regulator sprężarki, 5–zawór odcinający regulator sprężarki od przewodu zasilającego,
6–zawór odcinający, 7–zawór odcinający blokadę sprężarki, 8–odwadniacz, 9–zbiorniki główne (po 250 l),
10–odoliwiacz, 11–zawór odcinający (dla podwójnej trakcji), 12–zawór odwadniający zbiornik główny,
13–odwadniacz, 14–manometr cylindrów hamulcowych (na stanowisku głównym maszynisty), 15–manometr
przewodu głównego, 16–manometr przewodu zasilającego (zbiorników głównych), 17–zawór odcinający zawór
nagłego hamowania, 18–zawór maszynisty hamulca zespolonego, 19–zawór odcinający zawór maszynisty hamulca
zespolonego od przewodu głównego, 20–zawór odcinający zawór maszynisty hamulca zespolonego od przewodu
zasilającego (dla podwójnej trakcji), 21–zbiornik wyrównawczy (20 l), 22–manometr zbiornika wyrównawczego,
23–zawór odcinający zawory dodatkowe od przewodu zasilającego, 24–filtr powietrza, 25–zbiornik dodatkowy
(5 l) dla zaworu hamulca dodatkowego na stanowisku głównym maszynisty, 26–zawór odcinający zawór
rozrządczy od zaworu dodatkowego hamulca na stanowisku głównym maszynisty (przekaźnika ciśnienia),
27–zawór maszynisty hamulca dodatkowego (na stanowisku głównym maszynisty), pełniący rolę przekaźnika
ciśnienia dla zaworu rozrządczego, 28–zawór odcinający zawór dodatkowy hamulca (na stanowisku głównym
maszynisty) od cylindrów hamulcowych, 29–zbiornik dodatkowy (8 l) dla zaworu hamulca dodatkowego
(na stanowisku po lewej stronie), 30–zawór maszynisty hamulca dodatkowego (na stanowisku po lewej stronie),
pełniący rolę przekaźnika ciśnienia dla zdalnego sterowania hamulcem, 31–zawór odcinający zawór dodatkowy
(na stanowisku po lewej stronie) od przewodu zasilającego, 32–zawór odcinający zawór dodatkowy (na stanowisku
po lewej stronie) od cylindrów hamulcowych, 33–manometr cylindrów hamulcowych (na stanowisku po lewej
stronie), 34–podwójny zawór zwrotny (oddzielający zawory maszynisty hamulca dodatkowego),
35–zawór luzowania lokomotywy (sterowanie zdalne), 36–zawór hamowania lokomotywy (sterowanie zdalne),
37–zawór elektropneumatyczny luzowania lokomotywy (sterowanie zdalne), 38–zawór elektropneumatyczny
hamowania lokomotywy (sterowanie zdalne), 39–zawór zwrotny, 40–zawór odcinający sterowanie zdalne hamulca
od przewodu zasilającego, 41–regulator ciśnienia hamulca zdalnego sterowania (0,6÷0,65MPa), 42–zawór
rozrządczy hamulca zespolonego, 43–zawór odcinający zawór rozrządczy hamulca zespolonego od przewodu
głównego, 44–zbiornik pomocniczy (20 l), 45–trójnik, 46–zawór odcinający cylindry hamulcowe tylnego wózka,
47–zawór odcinający cylindry hamulcowe przedniego wózka, 48–wąż powietrzny cylindrów hamulcowych,
49–cylinder hamulcowy, 50–wąż powietrzny końcowy, 51–zawór odcinający końcowy, 52–zawór odcinający
dla jazdy w stanie „zimnym”, 53–zawór zwrotny, 54–zawór elektropneumatyczny nagłego hamowania czuwaka,
55–zawór odcinający czuwak od przewodu głównego, 56–zawór odcinający czuwak od przewodu zasilającego,
57–filtr, 58–filtr.
16. Obwody regulacji mocy i obrotów silnika spalinowego.
W lokomotywie TEM-2 regulację parametrów przekładni elektrycznej dokonuje się za pomocą układu regulacyjnego
silnika spalinowego oraz za pomocą układu regulacyjnego prądnicy głównej, które regulują jednocześnie ilość
paliwa wtryskiwanego do cylindrów i wartość prądu w uzwojeniu wzbudzenia prądnicy głównej.
Sterowanie pracą silnika spalinowego odbywa się za pomocą mechanicznego regulatora i polega na odpowiednim
dawkowaniu ilości paliwa, a przez to zmiany jego mocy i obrotów.
Sterowanie natomiast regulatorem obrotów (zwiększanie lub zmniejszanie prędkości obrotowej) odbywa się za pomocą
kolejnego uruchamiania zaworów WT1÷WT4 znajdujących się w tym regulatorze.
Praca zaworów jest sterowana nastawnikiem jazdy.
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Wartości obrotów silnika spalinowego, mocy prądnicy głównej uzyskiwane na poszczególnych pozycjach nastawnika
jazdy przedstawione są w tabeli.
Moc prądnicy
Pracuje elektromagnes
Pozycja
Prędkość obrotowa
głównej
nastawnika
silnika [obr/min]
WT1 WT2 WT3
WT4
[kW]
0
–
–
–
–
300±15
bieg jałowy
1
–
–
–
–
300±15
15–35
2
–
–
–
–
300±15
75–95
3
350±10
115–145

4
400±10
215–245


5
480±10
335–365


±10
6
570
475–505


±10
7
650
605–635


8
750±10
733–754




Regulacja mocy prądnicy głównej odbywa się za pomocą zmiany natężenia prądu w uzwojeniu wzbudzenia
obcego prądnicy głównej wskutek zmiany wartości napięcia zasilającego to uzwojenie z dodatkowej prądnicy
(wzbudnicy). Zmiana zaś wartości napięcia otrzymywanego ze wzbudnicy zależy od prędkości obrotowej silnika
spalinowego oraz od układu regulującego wielkość prądu płynącego w uzwojeniu wzbudzenia wzbudnicy
i od sprzężenia zwrotnego.
 Obwód zasilania wzbudzenia prądnicy głównej:
(+) zacisk wzbudnicy, p. 9,368, zamknięte równolegle włączone dwa styczniki KW, p. 300, 667, bocznik
pomiarowy SZA4, p. 95, uzwojenie obce wzbudzenia prądnicy głównej, p. 96, zacisk wzbudnicy (–).
Zastosowanie wzbudnicy umożliwia bardzo płynną regulację prądnicy głównej, pozwala na lepsze dopasowanie
charakterystyk prądnicy i silnika spalinowego oraz ułatwia stosowanie samoczynnej regulacji przy wykorzystaniu
sprzężenia zwrotnego między obwodem głównym a obwodem regulacji mocy.
Sprzężenie zwrotne, które wprowadza cewka prądowa przekaźnika RT oraz dodatkowe uzwojenie obce wzbudnicy
włączone w obwód główny, uzależniają pracę obwodów regulacji mocy prądnicy głównej od wartości natężenia prądu
w obwodzie głównym.
 Obwód zasilania uzwojeń wzbudzenia wzbudnicy.
Wzbudnica posiada dwa uzwojenia obcowzbudne:
 jedno uzwojenie zasilane z prądnicy pomocniczej poprzez rezystorowy układ samoczynnej regulacji prądu
wzbudzenia wzbudnicy,
 drugie uzwojenie zasilane prądem obwodu głównego wytwarzające strumień przeciwny do strumienia
pierwszego uzwojenia.
Zasilanie uzwojenia obcowzbudnego z prądnicy pomocniczej odbywa się następująco:
(+) prądnicy pomocniczej WG, p. 114, bezpiecznik 80A prądnicy pomocniczej, p. 109, 108, diody blokujące DZB,
p. 110, 107, 75, stycznik wzbudnicy WW, p. 76, zespół rezystorów SWW, p. 86, 664, bocznik pomiarowy SZA3,
uzwojenie wzbudzenia obcego wzbudnicy, p. 96, (–) prądnicy pomocniczej.
Równolegle do zespołu rezystorów SWW włączony jest zestyk przekaźnika RU2 oraz układ złożony z cewki
napięciowej przekaźnika RT (druga cewka tego przekaźnika – prądowa – jest włączona w obwód główny)
i rezystorów SRT regulujący wielkość prądu płynącego przez uzwojenie wzbudzenia obcego wzbudnicy.
Wzrost prądu w uzwojeniu wzbudzającym wzbudnicy powoduje odpowiednio wzrost prądu wzbudzającego
prądnicy głównej, a w konsekwencji wzrost mocy prądnicy głównej, i odwrotnie.
Drugie uzwojenie obcowzbudne wzbudnicy włączone jest do obwodu głównego w ten sposób, że prąd obwodu
głównego przepływający przez to uzwojenie wytwarza strumień magnetyczny przeciwnie skierowany
(rozmagnesowujący) do strumienia wytwarzanego przez uzwojenie zasilane z prądnicy pomocniczej. Wzrost prądu
w obwodzie głównym powoduje wzrost strumienia rozmagnesowującego, a tym samym powoduje zmniejszenie
napięcia wzbudnicy i zmniejszenie wzbudzenia prądnicy głównej, w następstwie czego następuje zmniejszenie
mocy prądnicy głównej.
Schemat ideowy obwodu zasilania uzwojeń wzbudzenia wzbudnicy przedstawiony jest na schemacie obwodu
głównego.
Zasadę działania układu regulacji mocy prądnicy głównej przedstawia rysunek.
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Działanie układu regulacji mocy prądnicy głównej jest następujące.
Na pierwszej pozycji nastawnika jazdy w obwód pierwszego uzwojenia wzbudzenia wzbudnicy włączona jest
wypadkowa rezystancja, na którą składają się dwie gałęzie równolegle połączonych rezystorów: całego rezystora SWW
i sekcji rezystora SRT dołączonej za pomocą styków pomocniczych styczników liniowych P1 i P2. Uzwojenie drugie
wzbudnicy włączone w obwód główny wytwarza w tym samym czasie strumień rozmagnesowujący przeciwdziałający
wzrostowi napięcia wzbudnicy. Układ ten ustala odpowiednie wzbudzenie wzbudnicy, a tym samym odpowiednią moc
prądnicy głównej. Obroty silnika spalinowego pozostają bez zmian.
Na drugiej pozycji nastawnika jazdy za pomocą przekaźnika RU2 zostaje zwarta jedna sekcja rezystora SWW,
co powoduje, że wartość wypadkowej rezystancji w obwodzie pierwszego uzwojenia wzbudzenia wzbudnicy zmniejszy
się, a tym samym nastąpi wzrost prądu płynącego przez to uzwojenie wzbudzające. Wzrost prądu w pierwszym
uzwojeniu wzbudzenia wzbudnicy spowoduje wzrost napięcia wzbudnicy i w konsekwencji wzrost prądu płynącego
przez uzwojenie wzbudzenia prądnicy głównej, czego efektem będzie wzrost mocy prądnicy głównej. W tym wypadku
również obroty silnika pozostają bez zmian.
Od trzeciej pozycji nastawnika jazdy wzrost mocy prądnicy głównej odbywa się kosztem wzrostu prędkości obrotowej
silnika spalinowego.
W celu ustalenia prądu prądnicy głównej na odpowiedniej wartości, w obwodzie wzbudzenia wzbudnicy zastosowano
sprzężenie zwrotne składające się z przekaźnika RT posiadającego dwie cewki: cewkę prądową włączoną w jedną gałąź
obwodu głównego i cewkę napięciową włączoną w obwód wzbudzenia wzbudnicy. Strumienie magnetyczne
wytwarzane przez te cewki działają w jednym kierunku, tzn. sumują się. Działanie tego układu jest następujące.
Przy takich obrotach silnika spalinowego, przy których prąd płynący w obwodzie głównym IPG nie powinien
przekraczać 1720A, przez cewkę prądową RT (włączoną w jedną gałąź obwodu głównego) będzie przepływał prąd IPGI
860A (połowa całkowitego prądu), natomiast przez cewkę napięciową RT płynie prąd uzwojenia wzbudzającego
wzbudnicę. Ponieważ prąd obwodu głównego nie przekracza dopuszczalnej wartości, działanie obu cewek RT nie
powoduje przełączania ich zestyków (oznaczonych na rysunku jako „a-b”), które są zamknięte.
W przypadku zwiększenia obrotów silnika spalinowego, gdy prąd w obwodzie głównym IPG osiągnie wartość
1720÷1740A (przez cewkę prądową RT płynie wówczas prąd IPGI o wartości 860÷870A), spowoduje to zwiększone
działanie obu cewek przekaźnika RT i rozpoczyna się impulsowanie zestyków „a-b”.
Chwilowe rozwarcie zestyków „a-b” w trakcie impulsowania powoduje chwilowe odłączenie sekcji (R1) rezystora
SRT, a tym samym powiększenie rezystancji w obwodzie wzbudzenia wzbudnicy, gdyż pozostaje włączony tylko
rezystor SWW. Zwiększenie rezystancji w obwodzie wzbudzenia wzbudnicy powoduje zmniejszenie prądu wzbudzenia
wzbudnicy.
Natomiast zamknięcie się zestyków „a-b” powoduje zmniejszenie rezystancji w obwodzie wzbudzenia wzbudnicy, gdyż
ponownie zostaje dołączony rezystor SRT.
Impulsowanie zestyków „a-b” powoduje, że przez uzwojenie wzbudzenia wzbudnicy będzie przepływała różna średnia
wartość prądu, od której zależeć będzie napięcie wzbudnicy, wzbudzenie prądnicy głównej, a w konsekwencji prąd
prądnicy głównej. W ten sposób będzie utrzymywana wartość prądu obwodu głównego na poziomie 1720÷1740A.
Kolejne zwiększenie prędkości obrotowej silnika spalinowego spowoduje wzrost mocy oddawanej przez prądnicę,
a tym samym powoduje wzrost prądu w obwodzie głównym.
Gdy prąd osiągnie wartość 1800÷1820A (przez cewkę prądową RT płynie wówczas prąd o wartości 900÷910A),
spowoduje to wzrost oddziaływania cewki prądowej RT, w wyniku czego całkowicie otworzą się zestyki „a-b” i w ten
sposób zostanie wyłączona gałąź R1 rezystora SRT. Odłączenie równoległej gałęzi SRT spowoduje wzrost rezystancji
w obwodzie wzbudzenia wzbudnicy, a tym samym zmniejszenie jej napięcia i zmniejszenie wzbudzenia prądnicy
głównej. W tym przypadku przekaźnik RT będzie utrzymywał prąd obwodu głównego w przedziale 1800÷1820A.
Dalsze zwiększenie prędkości obrotowej silnika spalinowego spowoduje wzrost prądu w obwodzie głównym
do wartości 1880÷1900A (przez cewkę prądową RT będzie płynął prąd 940÷950A), w wyniku czego jeszcze bardziej
wzrośnie oddziaływanie cewki prądowej RT, które w efekcie doprowadzi do impulsowania zestyków „a-c”.
Impulsowanie zestyku „a-c” powoduje, że równolegle do uzwojenia wzbudzenia wzbudnicy będzie dołączana
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i odłączana rezystancja SRT (R2), powodując zmniejszenie lub zwiększanie prądu płynącego przez to uzwojenie
i w efekcie zmniejszenie lub zwiększanie napięcia wzbudnicy, zmniejszenie lub zwiększanie wzbudzenia prądnicy
głównej. Taki stan przekaźnika RT będzie utrzymywał prąd obwodu głównego w przedziale 1880÷1900A.
Wreszcie, zwiększenie prędkości obrotowej silnika do wartości maksymalnej spowoduje wzrost prądu obwodu
głównego powyżej 1900A. W tym przypadku zestyki „a-c” przekaźnika RT zostaną zamknięte, włączając na stałe
równolegle do uzwojenia wzbudzenia wzbudnicy rezystancję SRT (R2), powodującą zmniejszenie wzbudzenia
wzbudnicy, a więc i ograniczenie prądu prądnicy głównej.
Zależność działania przekaźnika RT od wymaganego prądu prądnicy głównej przedstawiono w tabeli:
Prąd prądnicy
Prąd w gałęzi
Zestyki przekaźnika RT
IPG [A]
silników IPGI [A]
bierne („a-b”)
czynne („a-c”)
< 1720
< 860
zamknięte
otwarte
1720÷1740
860÷870
impulsują
otwarte
1800÷1820
900÷910
otwarte
otwarte
1880÷1900
940÷950
otwarte
impulsują
> 1900
> 950
otwarte
zamknięte
1) Pozycja 1 nastawnika jazdy.
Aby rozpocząć jazdę należy włączyć czuwak, włączyć wyłącznik W2 („Sterowanie maszynami”) oraz przestawić
nastawnik jazdy na pozycję 1, co spowoduje:
 zasilenie jednej z cewek nawrotnika i jego przestawienie na wybrany kierunek,
 włączenie wzbudzenia wzbudnicy,
 zamknięcie styczników liniowych,
 włączenie wzbudzenia prądnicy głównej.
Uwaga! Po uruchomieniu czuwaka należy wyjąć klucz z czuwaka, co spowoduje zamknięcie zestyków EPK
włączonych między przewodami 899 i 900, a tym samym umożliwienie sterowania jazdą
lokomotywy.
 Obwód sterowania nawrotnikiem:
zaciski 15/1, 15/2, 15/3, p. 518, 121, wyłącznik samoczynny AW3, p. 642  14/6  139, zamknięte zestyki
A4 nastawnika kierunku (dla pozycji „Naprzód”), p. 171  123  2/7  173, cewka zaworu ep nawrotnika R
(dla kierunku „Naprzód”), p. 263, zamknięte zestyki pomocnicze bierne stycznika liniowego P2, p. 732,
zamknięte zestyki pomocnicze bierne stycznika liniowego P1, p. 722 (–).
Po przestawieniu się nawrotnika na wybrany kierunek jego styki pomocnicze zamykają się odpowiednio
do wybranego kierunku i dają zasilanie na cewkę stycznika wzbudzenia WW wzbudnicy i na cewkę
przekaźnika czasowego RW4.
 Obwód cewki stycznika WW wzbudnicy i przekaźnika czasowego RW4:
z p. 173 (dla kierunku „Naprzód”) lub z p. 166 (dla kierunku „Tył”) przez zestyki pomocnicze nawrotnika R
otrzymuje zasilanie przewód 141, a dalej p. 508  12/1  899, zamknięte zestyki czuwaka EPK (po wyjęciu
klucza uruchamiającego czuwak), p. 900  14/7  162, zamknięte zestyki wyłącznika W2 („Sterowanie
maszynami”), p. 160, zamknięte zestyki B5 i B6 nastawnika jazdy (od poz. 1 do poz. 8), p. 177  11/5  605
 601  191, zamknięte zestyki BK (blokady drzwi przedziału z aparaturą elektryczną), p. 186, zamknięte
zestyki bierne przekaźnika czuwaka RU14, p. 176, 181, zamknięte zestyki przekaźnika RU2, p. 178, zamknięte
zestyki przekaźnika przeciwpoślizgowego RB1 (I grupy silników trakcyjnych), p. 146, zamknięte zestyki
przekaźnika przeciwpoślizgowego RB2 (II grupy silników trakcyjnych), p. 179, cewka stycznika WW, p. 188,
185, zamknięte zestyki przekaźnika ziemnozwarciowego RZ (zestyki otwierają się, gdy następuje upływ prądu
o wartości większej niż 10A), p. 180 (–).
Jednocześnie z obwodu zasilającego cewkę stycznika WW otrzymuje zasilanie cewka przekaźnika czasowego
RW4 z przewodu 178 przez przewód 168.
Stycznik WW po załączeniu swoimi zestykami głównymi łączy uzwojenie wzbudzenia wzbudnicy z prądnicą
pomocniczą, powodując tym samym wzbudzenie się wzbudnicy.
Przekaźnik czasowy RW4 po zadziałaniu przygotowuje obwód zasilania cewek styczników liniowych P1 i P2.
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 Obwód przekaźnika czuwaka RU14:
Przekaźnik RU14 uzależnia wzbudzenie wzbudnicy i prądnicy głównej od stanu czuwaka.
Jeżeli czuwak jest załączony wówczas przekaźnik RU14 nie jest zasilany, a jego zestyki są zamknięte
w obwodzie styczników WW i KW.
W przypadku zadziałania czuwaka otrzyma on zasilanie w następującym obwodzie:
(+) 14/5, p. 375, zwarte styki wyłącznika czuwaka W14, p. 912, bezpiecznik czuwaka PR2 (6A), p. 925,
zwarte zestyki wyłącznika WZO (jazda z wyłączonym czuwakiem), p. 993  14/1  921 zestyki W
czuwaka, p. 489  13/7  923  926, cewka przekaźnika RU14, p. 924 (–).

Po zadziałaniu przekaźnik RU14 swoimi zestykami przerwie zasilanie cewki stycznika WW, wyłączając
wzbudzenie wzbudnicy.
 Obwód sterowania stycznikami liniowymi P1 i P2:
zestyki pomocnicze nawrotnika R, p. 197, zamknięte zestyki przekaźnika czasowego RW4, p. 193, odłącznik
silników trakcyjnych OM (w pozycji I+II), p. 194, cewka stycznika liniowego P1, p. (–) 257,
oraz z odłącznika silników trakcyjnych OM, p. 196, cewka stycznika liniowego P2, p. (–) 257.
Po zamknięciu się styczników liniowych ich zestyki główne dołączają silniki trakcyjne do obwodu prądnicy
głównej, natomiast zestyki pomocnicze zamykają się w obwodzie zasilania cewki stycznika KW wzbudzenia
prądnicy głównej.

opracował inż. Stanisław Mrozek

Sterowanie spalinowymi pojazdami trakcyjnymi

47

 Obwód stycznika KW wzbudzenia prądnicy głównej:
z p. 173 (dla kierunku „Naprzód”) lub z p. 166 (dla kierunku „Tył”) przez zestyki pomocnicze nawrotnika R
otrzymuje zasilanie przewód 141, a dalej p. 508  12/1  899, zamknięte zestyki czuwaka EPK, p. 900 
14/7  162, zamknięte zestyki wyłącznika W2 („Sterowanie maszynami”), p. 160, zamknięte zestyki B5 i B6
nastawnika jazdy (od poz. 1 do poz. 8), p. 177  11/5  605  601  191, zamknięte zestyki BK (blokady
drzwi przedziału z aparaturą elektryczną), p. 186, zamknięte zestyki bierne przekaźnika RU14 (przekaźnik bez
zasilania), p. 176, 181, zamknięte zestyki bierne przekaźnika RU2 (przekaźnik bez zasilania), p. 189, 563,
zamknięte zestyki pomocnicze stycznika liniowego P1, p. 182, zamknięte zestyki pomocnicze stycznika
liniowego P2, p. 183, zamknięte zestyki pomocnicze bierne stycznika rozruchowego D1, p. 184, zamknięte
zestyki pomocnicze bierne stycznika rozruchowego D2, p. 687, 904, bezpiecznik PR5, p. 922  685  1/10,
zamknięte zestyki termostatu wody RT-3 (zestyki termostatu otwierają się, gdy temperatura wody chłodzącej
przekroczy 88°C), p. 612  5/10  187, cewka stycznika KW, p. 185, zamknięte zestyki przekaźnika
ziemnozwarciowego RZ, p. 180 (–).
Równolegle do zestyków pomocniczych styczników liniowych P1 i P2 włączone są styki odłącznika silników
trakcyjnych OM umożliwiające zasilanie cewki stycznika KW niezależnie od wyłączenia jednej dowolnej grupy
silników trakcyjnych.
Stycznik KW po zamknięciu zasila uzwojenie wzbudzenia prądnicy głównej ze wzbudnicy. Ponadto zestyki
pomocnicze KW między przewodami 181 i 189 bocznikują zestyki przekaźnika RU2.
2) Pozycja 2 nastawnika jazdy.
Po przestawieniu nastawnika jazdy na 2 pozycję otrzymuje zasilanie przekaźnik RU2, swoimi zestykami
umieszczonymi między przewodami 79 i 83 eliminuje część rezystora CWW, dzięki czemu wzrasta prąd
w uzwojeniu wzbudzenia wzbudnicy, a przez to również wzrasta napięcie wzbudnicy i prąd wzbudzenia prądnicy
głównej. Efektem tego jest wzrost mocy prądnicy głównej.
Prędkość obrotowa silnika spalinowego pozostaje bez zmian, gdyż żaden z zaworów nie bierze udziału
w sterowaniu prędkością obrotową.
 Obwód przekaźnika RU2:
zaciski 15/1, 15/2, 15/3, p. 518, 121, wyłącznik samoczynny AW3, p. 642  14/6  139  A14  163,
zamknięte zestyki B8 nastawnika jazdy (zamknięte od poz. 2 do poz. 8), p. 225  813  6/9  227, cewka
przekaźnika RU2, p. 279 (–).
3) Pozycje 3–8 nastawnika jazdy.
Od pozycji 3 sterowanie mocą zespołu prądotwórczego odbywa się za pomocą zmiany prędkości obrotowej silnika
spalinowego poprzez odpowiednie zasilanie nastawnikiem jazdy zaworów WT1÷WT4.
17. Układy chłodzenia silnika spalinowego.
Zadaniem układu chłodzenia silnika jest utrzymywanie odpowiednich temperatur nagrzewających się części przez
odprowadzanie nadmiaru ciepła do powietrza atmosferycznego. Jak wynika z bilansu cieplnego silnika spalinowego,
około 1/3 ciepła powstającego podczas spalania paliwa w cylindrach jest przejmowana przez części silnika stykające się
z gorącymi gazami spalinowymi. Nadmierne nagrzewanie tych części prowadzi do pogorszenia ich wytrzymałości
i warunków pracy (smarowanie i zmniejszanie się luzów), a nawet do uszkodzenia silnika. Z drugiej jednak strony, zbyt
intensywne chłodzenie może doprowadzić do spadku sprawności silnika i zwiększenia zużycia jego części.
Skuteczność chłodzenia powinna zatem dopasowywać się do chwilowych warunków pracy silnika.
Chłodzenie silnika spalinowego odbywa się pośrednio za pomocą chłodzenia części silnika i oleju układu smarowania.
Czynnikiem pośredniczącym w odprowadzaniu ciepła z silnika jest woda. Nadmiar ciepła z wody chłodzącej i oleju jest
odprowadzany do powietrza przez chłodnice zespołu chłodniczego.
Układ chłodzenia silnika składa się z następujących układów:
 wodny układ chłodzenia silnika spalinowego,
 wodny układ chłodzenia powietrza doładowania,
 układ chłodzenia oleju smarowania.
Każdy z wymienionych układów posiada zespól chłodnic składający się z:
 dwunastu sekcji wodnych do chłodzenia silnika spalinowego,
 sześciu sekcji wodnych do chłodzenia powietrza doładowania,
 sześciu chłodnic olejowych do chłodzenia oleju smarowania.
Wszystkie sekcje chłodzenia są zgrupowane w przedziale chłodnic. Z lewej strony lokomotywy umieszczone jest
dwanaście sekcji wodnych do chłodzenia silnika, z prawej strony – sześć sekcji wodnych do chłodzenia powietrza
doładowania i sześć sekcji olejowych do chłodzenia oleju smarowania.
Wewnątrz przedziału chłodnic, w jego górnej części, znajduje się wentylator chłodnic.
W bocznych ścianach przedziału chłodnic przymocowane są żaluzje boczne, natomiast na osłonie wentylatora – żaluzje
górne.
Żaluzje są otwierane i zamykane za pomocą napędów elektropneumatycznych. Włączanie i wyłączanie wentylatora
odbywa się poprzez sprzęgło uruchamiane elektropneumatycznie.
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Woda
chłodząca
powietrze
doładowania

Olej silnika

Woda chłodzenia
silnika spalinowego

Regulacja temperatur czynników chłodzących odbywa się samoczynnie za pośrednictwem przekaźników
temperaturowych, dających impuls otwarcia lub zamknięcia żaluzji oraz włączenia lub wyłączenia wentylatora.
 Na przewodzie oleju zainstalowane są trzy nadajniki-przekaźniki temperaturowe i nadajnik termometru
elektrycznego, którego wskaźnik umieszczony jest na pulpicie sterowniczym.
 Na wyjściu wody z silnika na przewodzie zainstalowany jest nadajnik termometru elektrycznego, którego
wskaźnik znajduje się jest na pulpicie sterowniczym oraz trzy przekaźniki temperaturowe.
 Na przewodzie doprowadzającym wodę do chłodnicy powietrza doładowania umieszczony jest czujnik
termometru
elektrycznego
do
kontroli
temperatury
wody
na wejściu oraz dwa przekaźniki temperaturowe.
1) Automatyczna regulacja temperatury wody, oleju i wody układu doładowania.
Sposób regulacji temperatury wody i oleju przedstawiono w tabeli.
Czynnik
Temperatura
Działanie automatyki
Termostat
chłodzący
działania
żaluzje
wentylator
sygnalizacja
obciążenie silnika
 76°C
wyłączony
brak
–
otwierają się
RT-1
 71°C
zamykają się
wyłączony
brak
–
„Wentylator
 84°C
–
otwarte
włącza się
RT-2
chłodnicy”
 79°C
wyłącza się
brak
–
otwarte
wyłączenie
„Wentylator
RT-3
 88°C
otwarte
załączony
wzbudzenia
chłodnicy”
prądnicy gł.
 67°C
wyłączony
brak
–
otwierają się
RT-4
 62°C
zamykają się
wyłączony
brak
–
„Wentylator
 76°C
–
otwarte
włącza się
RT-5
chłodnicy”
 71°C
wyłącza się
brak
–
otwarte
„Przegrzanie
RT-6
 80°C
–
otwarte
załączony
oleju silnika”
 25°C
wyłączony
brak
–
otwierają się
RT-7
 20°C
zamykają się
wyłączony
brak
–
„Wentylator
 55°C
–
otwarte
włącza się
chłodnicy”
RT-8
 50°C
wyłącza się
brak
–
otwarte
Objaśnienie:  lub  – oznacza wzrost lub obniżenie temperatury do podanej wartości, przy której następuje
odpowiednie działanie automatyki.
Zasadę działania systemu automatycznej regulacji temperatury czynników chłodzących przedstawiono na rysunku
poglądowym.
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Sterowanie układem chłodzenia.
Sterowanie układem chłodzenia odbywa się automatycznie za pomocą termostatów RT-1 – RT-8. Włączenie
automatycznego sterowania następuje przez włączenie wyłącznika W5 („Samoczynne sterowanie układem
chłodzenia”), przy czym wyłączniki W6, W7, W8, W9 i W10 dla ręcznego sterowania powinny być wyłączone.
 Przy temperaturze 76°C wody silnika spalinowego zamykają się zestyki termostatu RT-1, co powoduje
zadziałanie przekaźnika RU19, który swoimi zestykami:
 zasila cewkę elektrozaworu WP1 – następuje otwarcie żaluzji chłodzenia wody silnika,
 zasila cewkę elektrozaworu WP3 – następuje otwarcie żaluzji górnych.
 Przy temperaturze 84°C wody silnika spalinowego zamykają się zestyki termostatu RT-2, co powoduje:
 zasilenie cewki elektrozaworu WP4 napędu wentylatora – wentylator zostaje uruchomiony,
 zapala się lampka sygnalizacyjna „Wentylator przedziału chłodnic”.
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 Przy temperaturze 67°C oleju silnika zamykają się zestyki termostatu RT-4, co powoduje zadziałanie
przekaźnika RU11, który swoimi zestykami:
 zasila cewkę elektrozaworu WP2 – następuje otwarcie żaluzji chłodzenia oleju silnika,
 zasila cewkę elektrozaworu WP3 – następuje otwarcie żaluzji górnych.
 Przy temperaturze 76°C oleju silnika zamykają się zestyki termostatu RT-5, co powoduje:
 zasilenie cewki elektrozaworu WP4 napędu wentylatora – wentylator zostaje uruchomiony.
 Przy temperaturze 25°C wody układu chłodzenia powietrza doładowania zamykają się zestyki termostatu
RT-7, co powoduje:
 zasilenie cewki elektrozaworu WP5 – następuje otwarcie żaluzji chłodzenia wody układu chłodzenia
powietrza doładowania.
 Przy temperaturze 55°C wody układu chłodzenia powietrza doładowania zamykają się zestyki termostatu
RT-8, co powoduje (tylko na pozycjach 6, 7 i 8):
 zasilenie cewki elektrozaworu WP4 napędu wentylatora – wentylator zostaje uruchomiony,
 zapala się lampka sygnalizacyjna „Wentylator przedziału chłodnic”.
Sterowanie układem chłodzenia przedstawiono na schemacie:
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2) Ręczna regulacja czynników chłodzących.
W przypadku niesprawności termostatów należy wyłączyć wyłącznik W5 („Samoczynne sterowanie układem
chłodzenia”), a sterowanie układem chłodzenia przeprowadzać z pulpitu za pomocą wyłączników:
 W6 – „Żaluzje sekcji chłodzenia powietrza doładowania”
 W7 – „Żaluzje górne”
 W8 – „Żaluzje sekcji chłodnic oleju”
 W9 – „Żaluzje sekcji chłodnic wody”
 W10 – „Sprzęgło wentylatora”
Podczas ręcznej regulacji należy utrzymywać temperatury i postępować wg wskazówek zawartych w tabeli:
Temperatura czynnika
Żaluzje
Wentylator
chłodzącego
Czynnik chłodzący
otworzyć
zamknąć
załączyć
wyłączyć
max
zalecana
(przy temp.) (przy temp.) (przy temp.) (przy temp.)
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
[°C]
woda silnika

88

70÷85

76

71

85

79

olej silnika

80

65÷75

67

62

76

71

woda chłodzenia
65
25
20
55
50
powietrza doładowania
Uwaga! Najpierw należy otworzyć żaluzje górne a następnie żaluzje wody lub oleju, albo jednocześnie jedne i
drugie.
3) Regulacja temperatury czynników chłodzących w okresie zimy.
 Przy temperaturze otoczenia –10°C wszystkie żaluzje powinny być zamknięte, a otwierane tylko
wtedy, gdy temperatura wody i oleju zaczyna przekraczać temperaturę roboczą.
 Jeżeli przy otwartych żaluzjach temperatura nie obniża się, należy włączyć wentylator na okres
niezbędny do ustalenia się normalnej temperatury wody i oleju.
 Przy temperaturze poniżej –10°C należy założyć pokrowce ocieplające na żaluzje górne i boczne.
18. Urządzenia i obwody zabezpieczające.
Urządzenia i obwody zabezpieczające stosowane są w celu wykrywania i zapobiegania szkodliwym następstwom
nieprawidłowej pracy ważniejszych zespołów i urządzeń.
Zabezpieczenia dzielą się na:
1) zabezpieczenia przed nieprawidłową pracą silnika spalinowego i innych zespołów mechanicznych,
2) zabezpieczenia przed nieprawidłową pracą obwodów elektrycznych,
3) zabezpieczenia związane z ogólną pracą pojazdu.
Do zabezpieczeń przed nieprawidłową pracą silnika spalinowego należą:
 zabezpieczenie silnika spalinowego przed zbyt niskim ciśnieniem oleju w układzie smarowania,
 zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą wody,
 zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą oleju,
 zabezpieczenie silnika przed zbyt niskim poziomem wody,
 zabezpieczenie silnika przed nadmiernym wzrostem jego prędkości obrotowej.
Do zabezpieczeń przed nieprawidłową pracą obwodów elektrycznych należą:
 zabezpieczenie ziemnozwarciowe obwodu głównego,
 zabezpieczenie nadprądowe obwodów pomocniczych nn.
Do zabezpieczeń związanych z ogólną pracą pojazdu należą:
 zabezpieczenie przeciwpoślizgowe,
 zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym,
 zabezpieczenie przed ruszeniem lokomotywy na pozycji wyższej od pierwszej,
1) Zabezpieczenia przed nieprawidłową pracą silnika spalinowego.
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Wymagania eksploatacyjne dotyczące pracy silnika spalinowego.
Temperatura
Temperatura wody
Ciśnienie oleju
wody
silnika
doładowania
<160kPa
brak wody
Uniemożliwienie
–
nie załącza się
wyłącza czujnik
rozruchu silnika
RDM
DRW-1
po 40s
Uruchomienie
ciśnienie oleju
min. 8°C
min. 8°C
silnika
160kPa
zamyka RDM
max 65°C
450kPa przy
Jazda
max 88°C
750obr/min
Przełączenie
na bieg jałowy

–

88°C
wyłącza termostat
RT-3

–
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Temperatu
ra oleju

Ciśnienie
paliwa

Obroty
silnika
[obr/min]

–

–

–

min 15°C

200÷250kPa

max 80°C

180÷300kPa

–

–

–

–

–

>840÷870
wyłącza
–
–
–
regulator
graniczny
a. Zabezpieczenie silnika spalinowego przed zbyt niskim ciśnieniem oleju w układzie smarowania.
Zabezpieczenie silnika spalinowego przed zbyt niskim ciśnieniem oleju w układzie smarowania realizowane
jest za pomocą wyłącznika ciśnieniowego RDM.
 Wyłączenie wyłącznika RDM następuje, gdy ciśnienie oleju jest mniejsze niż 150kPa i powoduje
przerwanie zasilania elektromagnesu BM, a więc powoduje przerwę w dopływie paliwa i wyłączenie
silnika spalinowego.
b. Zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą wody silnika.
Zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą wody silnika realizowane jest za pomocą termostatów
RT-3, który zamyka swoje zestyki, gdy temperatura wody osiągnie wartość 88°C. Powoduje to wyłączenie
stycznika KW wzbudzenia prądnicy głównej, czyli pozbawienia jej napięcia i mocy. Silnik przechodzi na bieg
jałowy.
c. Zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą oleju.
Zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoką temperaturą oleju realizowane jest za pomocą termostatu RT-6,
który zamyka swoje zestyki, gdy temperatura oleju osiągnie wartość 80°C. Powoduje to włączenie sygnalizacji
„Przegrzanie oleju silnika”.
d. Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody.
Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody realizowane jest za pomocą czujnika DRU, który otwiera
swoje zestyki przy niskim poziomie wody i powoduje wyłączenie przekaźnika RU12, który przerywa zasilanie
elektromagnesu BM. Następuje odcięcie dopływu paliwa – silnik zostaje zatrzymany.
e. Zabezpieczenie silnika przed nadmiernym wzrostem jego prędkości obrotowej.
Zabezpieczenie silnika przed nadmiernym wzrostem jego prędkości obrotowej realizowane jest za pomocą
regulatora granicznego, który powoduje zatrzymanie silnika po przekroczeniu 840÷870 obr/min.
2) Zabezpieczenia przed nieprawidłową pracą obwodów elektrycznych.
a. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe obwodu głównego.
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe składa się z przekaźnika ziemnozwarciowego RZ.
Jeden biegun cewki przekaźnika RZ jest przyłączony do konstrukcji lokomotywy (masy), a drugi do bieguna
ujemnego obwodu głównego.
W przypadku zwarcia bieguna dodatniego obwodu głównego do konstrukcji lokomotywy popłynie prąd w tym
obwodzie. Przy wartości prądu 10A przekaźnik zadziała i rozewrze swoje zestyki w obwodzie zasilania cewek
styczników WW wzbudzenia wzbudnicy i KW wzbudzenia prądnicy głównej.
Po zadziałaniu przekaźnik ziemnozwarciowy zostaje zablokowany mechanicznie. Dla umożliwienia dalszej
jazdy należy przekaźnik RZ odblokować ręcznie.
Wyłącznik WRZ umożliwia awaryjne wyłączenie przekaźnika ziemnozwarciowego. Wyłącznik WRZ
powinien być zaplombowany.
b. Zabezpieczenie nadprądowe obwodów pomocniczych nn.
Zabezpieczenie nadprądowe obwodów pomocniczych nn realizowane jest bezpiecznikami topikowymi 80A
w obwodzie ładowania baterii oraz bezpiecznikami automatycznymi (wyłącznikami samoczynnymi).
3) Zabezpieczenia związane z ogólną pracą pojazdu.
a. Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe.
Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe stanowią dwa przekaźniki RB1 i RB2 włączone w obwody I i II grupy
silników trakcyjnych.

Samoczynne
zatrzymanie
silnika

<150kPa
wyłącza się
RDM
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W chwili wystąpienia poślizgu działa odpowiedni przekaźnik przeciwpoślizgowy, który swoimi zestykami
przerywa zasilanie cewki stycznika WW wzbudzenia wzbudnicy, wskutek czego moc prądnicy gwałtownie
maleje i poślizg zanika. Jednocześnie zostaje uruchomiony sygnał akustyczny.
b. Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.
Drzwi do przedziału z aparaturą elektryczną są zabezpieczone zestykiem BK blokady uniemożliwiającym
wzbudzenie prądnicy głównej, gdy drzwi są otwarte.
Otwarte drzwi powodują, że otwarte są zestyki BK, co powoduje przerwanie obwodu zasilania stycznika WW
wzbudzenia wzbudnicy oraz stycznika KW wzbudzenia prądnicy głównej.
c. Zabezpieczenie przed ruszeniem lokomotywy na pozycji wyższej od pierwszej.
Styczniki wzbudzenia KW i WW mogą być załączone tylko na pierwszej pozycji nastawnika jazdy.
Uzależnienie jest realizowane przez przekaźnik RU2, który jest zasilany na pozycjach 2–8 nastawnika jazdy
i ma otwarte zestyki między przewodami 181 i 189 w obwodzie styczników KW i WW.
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