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Charakterystyka ogólna

• Szerokość toru: 1435 mm

• Maksymalna długość: 14240 mm

• Maksymalna szerokość: 3170 mm

• Maksymalna wysokość: 4323 mm

• Masa służbowa: 70 t + 3%

• Nacisk zestawu na tor: 17,5 t

• Średnica kół: 1100 mm

• Prędkość maksymalna: 90 km/h

• Prędkość ciągła: 13,5 km/h

• Siła pociągowa rozruchu 

teoretycznego: 219 kN

• Najmniejszy promień łuku toru: 50 m

• Zapas paliwa: 2350 l

• Silnik spalinowy: CATERPILLAR C27

• Moc znamionowa silnika: 708 kW

• Obroty znamionowe silnika: 1800/min.

• Zużycie paliwa: 198 g/kWh

• Regulator mocy i obrotów: mikroprocesorowy MORIS –

RV 07

• Prądnica główna: Ghp 400 M4C

• Prądnica pomocnicza: Ghp 315 S4K

• Silniki trakcyjne: LSa-430

• Moc silnika trakcyjnego: 173 kW

• Praca ciągła: 703V/250A

• Hamulec pneumatyczny: Tablica IPSz –45ZL 84-1  

• Klimatyzacja kabiny maszynisty: Konvekta KL20E

Lokomotywa przeznaczona jest do prowadzenia średnich i lekkich pociągów 

towarowych jak i  prac manewrowych.



Główne podzespoły użyte do modernizacji 

lokomotywy 6Dg

• silnik spalinowy Caterpillar C27,

• prądnica główna synchroniczna Ghp 400 
M4C,

• prądnica pomocnicza synchroniczną Ghp 
315 S4K

• sprężarka śrubowa SK-18,

• układ sterowania MORIS RV 07,

• nowa szafa elektryczna WN i NN,

• układ sterowania hamulcami IPS „Tabor” 
45ZL,

• podgrzewacz wody WEBASTO,

• system CA i SHP (EDA-3),

• zamontowano układ nadawczo-odbiorczy 
Koliber,

• Tachograf elektroniczny HASLER,

• zamontowano centralkę przeciw pożarową 
CSP1 firmy Eltronik,

• zamontowano urządzenie pomiaru paliwa 
firmy Elte

• instalacja elektryczna została wykonana 
przewodem RADOX spełniającym 
wszystkie wymagania dla taboru 
kolejowego.

• Na zestawach kołowych zabudowano 
czujniki poślizgu,

• zamontowano nastawnik firmy LEKOV 
ZKRD 40,

• zamontowano nagrzewnicę w kabinie 
maszynisty typu Herkules WEBASTO,

• wszystkie urządzenia elektryczne 
zainstalowane na lokomotywie zasilane 
są napięciem 24V DC,

• zabudowano nowe lampy zewnętrznego 
oświetlenia i sygnalizacji firmy 
POSTEOR

• zamontowano wycieraczki na szybach 
czołowych i drzwiach wejściowych firmy 
POSTEOR, 

• zmodernizowano kabinę maszynisty w 
wykonaniu dwustanowiskowym (2 pulpity 
sterownicze),

• lampy oświetleniowe kabiny maszynisty 
jarzeniowe z regulacją jasności FAMOR,

• zbudowano dwa fotele maszynisty firmy 
Grammer,

• wyłożenie kabiny zostało wykonane 
z laminatów (paneli) na bazie żywic 
poliestrowo-szklanych,



Widok ogólny

Nadwozie lokomotywy posadowione jest 

na ostoi lokomotywy i składa się z:

- kabiny maszynisty, 

oraz dwóch kabin maszynowych: 

- przedniej długiej 

- tylnej krótkiej.

W trakcie modernizacji obniżono wysokość 

przedziałów maszynowych o około 300mm 

co znacznie poprawiło widoczność z 

kabiny maszynisty. 

Wokół kabin maszynowych  - przedniej i 

tylnej wykonany jest pomost z barierkami.



Rozmieszczenie głównych podzespołów

1.   Zespół prądotwórczy na ramie

2.   Silnik spalinowy CAT C27 z układem 

wydechowym i filtrami powietrza

3.   Zespól prądnic synchronicznych

4.   Chłodnica wraz z wentylatorem

5.   Sprzęgło główne

6.   Amortyzatory ramy zespołu prądotwórczego

9.   Wentylator chłodzenia silników trakcyjnych   

wózka przedniego z silnikiem elektrycznym

11. Podgrzewacz czynnika chłodzącego

12. Kabina maszynisty

13. Okna boczne kabiny maszynisty

16. Wentylator chłodzenia silników trakcyjnych wózka II z 

silnikiem elektrycznym

24. Dach przedziału maszynowego tylnego

25. Dach przedziału maszynowego przedniego



Rozmieszczenie poszczególnych podzespołów na 

pojeździe

7.   Tłumik wylotu spalin

8.   Sprężarka powietrza śrubowa

9 .  Wentylator chłodzenia silników trakcyjnych wózka 

przedniego z silnikiem elektrycznym

10. Kanał wentylacyjny wózka przedniego

12. Kabina maszynisty

15. Pulpit maszynisty

16. Wentylator chłodzenia silników trakcyjnych wózka 

tylnego z silnikiem elektrycznym

17. Kanał wentylacyjny wózka tylnego

18. Przedział z aparaturą pneumatyczną 

(tablica pneumatyczna)

19. Tablica NN

20. Przedział z szafą elektryczną WN

21. Przedział maszynowy przedni

22. Przedział maszynowy tylny

23. Przystosowanie ostoi do zabudowy 

agregatu prądotwórczego

26.  Rozmieszczenie balastu na lokomotywie



Podział lokomotywy

Segment I – przedział sprężarki

Segment II – Przedział agregatu

Segment III – Przedział szaf elektrycznych

Segment IV – Przedział tablicy pneumatycznej

Segment V – Kabina maszynisty

Segment VI - Podwozie



Segment I – przedział sprężarki

• Sprężarka śrubowa SK18

• Podgrzewacz płynu chłodzącego WEBAST 

TERMO 350

• Wentylator chłodzenia silników trakcyjnych I 

wózka

• Butla systemu gaśniczego p.poż. KIDDE

• Transformator

• Wyłącznik główny lokomotywy

• Komory akumulatorów



Sprężarka śrubowa SK - 18

• Sprężarka śrubowa

• Typ – producent: SK-18 Airpol - Poznań

• Znamionowa prędkość obrotowa 2950 obr/min

• Napęd silnik asynchroniczny 3 - fazowy: 18,5 
kW

• Chłodzenie silnik 3 fazowy 0,8 kW

• Wydajność:120 m3/h 

• Ciśnienie:1,0 MPa

• Masa sprężarki: 290 kg



Podgrzewacz płynu chłodniczego WEBASTO

• Na zmodernizowanej lokomotywie 

zainstalowano podgrzewacz cieczy 

chłodzącej Thermo 350 firmy 

Webasto. Jego zadaniem jest, w 

okresie niskich temperatur 

otoczenia, wstępne podgrzewanie 

płynu chłodniczego przed 

rozruchem silnika spalinowego C27, 

dostarczanie ogrzanego płynu 

chłodniczego do nagrzewnicy w 

kabinie maszynisty (ogrzewanie 

kabiny).

• Sterowanie pracą podgrzewacza 

odbywa się za pomocą 

programatora znajdującego 

się na tablicy NN w kabinie 

maszynisty.



System p.poż

• Na lokomotywie został 

zamontowany system gaśniczy  

firmy KIDDE składający się z 

systemu rur i dysz oraz butli 

gaśniczej wypełnionej środkiem 

gaśniczym FM 200 

(wodorofluoropochodna 

węglowodorów o symbolu 

chemicznym CF3CHFCF3). Butla 

wyposażona jest w zawór 

elektryczny oraz manometr do 

kontrolowania ciśnienia.



Transformator

• Na lokomotywie zabudowano 

transformator typu EZ3o-10,4. 

Przeznaczony jest do zasilania 

urządzeń które potrzebują napięcia 

wyższego niż pokładowe lub mają 

wysokie zapotrzebowanie na moc, 

tzn.: ogrzewania szyb (110 V), 

płyty grzewczej (220 V) oraz 

klimatyzacji. 



Wyłącznik główny

• Wyłącznik główny 

zasilania



Komora akumulatorów

• Na zmodernizowanej lokomotywie 

zastosowano akumulatory 

zasadowe18KPH (FERAK) 265 A/h 

24V

• Akumulatory zabudowane są 

przedziale maszynowym za 

chłodnicą silnika spalinowego 

(przedział sprężarki) w tzw 

skrzyniach akumulatorowych



Wentylator FK 25

Napęd silnik 3 – fazowy

Moc silnika – 2.2 kW

Prędkość obrotowa – 2950 obr/min



Segment II – przedział agregatu prądotwórczego

• Silnik spalinowy

• Zespół prądnic

• Filtry powietrza

• Tłumik wylotu spalin

• Układ chłodzenia

• Układ wodny lokomotywy

• Układ paliwowy lokomotywy

• Zbiornik sanitarny



Silnik spalinowy

• Producent: CATAPILAR

• Moc: 708 kW

• Zakres prędkości obrotowej 

600 – 1800

• Pojemność skokowa: 27 l

• Masa: 2400 kg



Zespół prądnic

Zespół prądnic

• Główna - typ Ghp 400 M4C

• Pomocnicza – typ Ghp 316 S4K

Producent:

EMIT S.A. Żychlin –

Cantoni Group



Układ filtrów paliwowych

• Zespół filtrów 

paliwowych



Układ filtrów powietrznych

• Powietrze do spalania w silniku spalinowym C27 oczyszczane jest w 

dwóch bocznych filtrach powietrza z podwójnymi wkładami papierowymi. 

Wlot powietrza do filtrów odbywa się poprzez czepnie zamontowane na 

dachu kabiny maszynowej. 

• Oczyszczone powietrze kierowane jest do 2-ch turbosprężarek skąd 

przepływa przewodami do 2-ch sekcji chłodzenia powietrza doładowania 

w chłodnicy. Po schłodzeniu powietrze dostarczane jest do cylindrów 

silnika spalinowego. 



Układ wydechowy

• W skład układu wydechowego 

wchodzą: kolektor zbiorczy 

spalin z kompensatorem oraz 

tłumik wylotu spalin oraz komin. 

Kolektory spalin montowane są 

do turbosprężarek za pomocą 

stalowych opasek zaciskowych. 

Tłumik wylotu spalin 

zamontowany jest pod dachem 

przedziału maszynowego nad 

zespołem prądnic 

synchronicznych. 



Układ chłodzenia

• Trzysegmentowa chłodnica z 

zabudowanym zbiornikiem 

wyrównawczym

Agregat z zamontowanym wentylatorem



Układ wodny lokomotywy

• Przełączenie 

układu wodnego na 

okres letni i zimowy



Zbiornik sanitarny

• Zbiornik sanitarny zasilający 

umywalkę w kabinie maszynisty

• Funkcja podgrzewania



Segment III – przedział szaf elektrycznych

• Szafa WN

• Szafa SN

• Sterownik MORRIS RV-07



Szafy elektryczne

Szafa wysokiego napięcia Szafa niskiego napięcia



Sterownik Lokomotywy

• sterowanie układem bocznikowania 

silników trakcyjnych,  

• automatyczna kontrola i likwidacja 

poślizgu kół

• realizacja układów zabezpieczających 

lokomotywy, w tym silnika 

spalinowego. 

Sterownik umieszczony jest w kasecie 

ALMES 405 mm i zamontowany w 

szafie elektrycznej NN. 

Mikroprocesorowy układ sterowania:

Układ sterowania zmodernizowanej 

lokomotywy realizowany jest za pośrednictwem 

sterownika mikroprocesorowego MORIS serii 

RV, realizującego następujące funkcje:

• regulacja wzbudzenia prądnicy głównej 

• sterowanie pracą sprężarki powietrza, 

• współpraca (komunikacja) z elektronicznym 

regulatorem ECM silnika spalinowego C27, 



Segment IV – przedział tablicy pneumatycznej

• Tablica pneumatyczna

• Wentylator chłodzenia silników trakcyjnych 

II wózka



Tablica pneumatyczna

Tablica pneumatyczna 

grupującą niezbędne 

elementy pneumatyczne 

i elektropneumatyczne 

potrzebne do 

prawidłowej pracy układu 

hamulcowego i 

pneumatycznego 

lokomotywy. 



Zawory spustowe

• Zawory do 

spustu skroplin



Segment V – kabina maszynisty

• Zawieszenie kabiny

• Komora prostowników

• Komora falowników

• Szafa sterownicza

• Pulpity

• Klimatyzacja i ogrzewanie

• Radiotelefon

• Fotele maszynisty

• Wycieraczki

• Prędkościomierz

• Urządzenia sanitarne



Kabina maszynisty – informacje ogólne

• Kabina maszynisty:

• W trakcie modernizacji wykonano całkowicie 

nową konstrukcję kabiny maszynisty. 

Zwiększono szerokość kabiny. W ścianach 

bocznych zabudowano nowoczesne okna 

odskokowo-przesuwne z szybami wklejanymi. 

Szyby czołowe zabudowano także metodą 

wklejania. W kabinie zabudowane są dwa 

ergonomiczne pulpity maszynisty, na których 

zainstalowano aparaty i niezbędne urządzenia 

do sterowania lokomotywą. We wnękach ścian i 

sufitu kabiny zabudowano izolację cieplną i 

akustyczną w postaci niepalnej wełny 

mineralnej. Wszystkie ściany wewnętrzne, sufit, 

jak również obydwa pulpity wyłożone są 

estetycznymi elementami (panelami) 

wykonanymi z niepalnych żywic poliestrowych. 

Wejście do kabiny odbywa się przez dwoje 

drzwi z pomostów lokomotywy 



Zawieszenie kabiny

• Kabina zawieszona na 4 

elementach gumowo -

metalowych

Komora falowników

Komora prostowników



Drzwi szafy NN
• Woltomierz

• Amperomierz

• Wskaźnik temperatury

• Stacyjka

• Start/stop lokomotywy

• Test izolacji

• Manometr hamulca sprężynowego

• Sterowanie podgrzewaczem płynu 

chłodniczego – WEBASTO

• Wybór trybu pracy lokomotywy lokomotywa 

sterowana / trakcja wielokrotna

• Centralka p.poż

• Sygnalizacja i likwidacja pożaru

• Przełącznik biegu jałowego lokomotywy

• Przełącznik grup silników trakcyjnych

• Terminal pomiaru paliwa

• Podstawowe włączniki i bezpieczniki

• Przełącznik umożliwiający wyłączenie 

systemu poślizgowego



Model - Pulpit A



Model - Pulpit B



Widok urządzeń na panelach pulpitów



Klimatyzacja i ogrzewanie

• Klimatyzator KL20E firmy 

Webasto o mocy 

chłodniczej 4,3 kW,



Klimatyzacja i ogrzewanie

• Nagrzewnica wodna Zephyr 3D 

Webasto zabudowana w podnóżkach 

maszynisty. Nagrzewnica jest 

włączona w obieg wodny silnika 

spalinowego CAT 27 (jak również 

podgrzewacza wody WEBASTO). 

Wyposażona jest w trzypozycyjny 

przełącznik siły nadmuchu powietrza 

do kabiny oraz regulator 

termostatyczny, którym można 

regulować ilość ciepłej wody 

przepływającej przez nagrzewnicę.Sterowanie 

ogrzewaniem



Radiotelefon - Koliber

• Radiotelefon koliber – urządzenie zaprojektowane dla potrzeb PKP, służy do komunikacji

radiowej w sieci pociągowej VHF użytkowanej przez PKP.

• Urządzenie może pracować jako zestaw przewoźny w kabinach lokomotyw wszystkich typów

i pojazdach szynowych eksploatowanych przez PKP oraz użytkowników poruszających się po

szlakach będących w nadzorze PKP PLK S.A.



Fotele maszynisty

• Ergonomiczne fotele firmy Grammer typ 

Driver Seat FA 404. Fotele posiadają 

wyprofilowane oparcie oraz umożliwiają 

regulację i dostosowanie do cech 

antropometrycznych maszynisty ( 

regulacja podłokietnika, wysokości 

siedzenia), ponadto są wyposażone w 

tłumik drgań. Konstrukcja fotela pozwala 

o obrót o kąt do 180°. Kabina została 

zaprojektowana by umożliwić kierowanie 

pojazdu przez jednego maszynistę. 

Siedzenie maszynisty jest zwrócone 

w kierunku szlaku. Kabina umożliwia 

kierowanie pojazdem w pozycji stojącej. 

Dodatkowe siedzenie w kabinie jest 

skierowane w kierunku szlaku przy 

jeździe w odwrotnym kierunku.



Elektryczne wycieraczki i spryskiwacze szyb

• W lokomotywach 6Dg na szybie przedniej  i tylnej 

zamontowano 2 komplety wycieraczek firmy POSTEOR.

• Pojazd jest również wyposażony w wycieraczki szyby drzwi 

wejściowych



Urządzenia sanitarne



Segment VI – ostoja i podwozie

• Ostoja modernizacja

• Zabudowa nowych urządzeń pociągowo – zderznych

• Zabudowa hamulca postojowego – sprężynowego

•Czujniki poślizgu kół

•Smarowanie obrzeży kół



Zakres modernizacji ostoi

Ostoja
- Wykonano rekonstrukcję ostoi

- Nowe posadowienie kabiny maszynisty i agregatu 

prądotwórczego

- Dociążenie lokomotywy

- Wykonanie nowej instalacji pneumatycznej

-Wykonanie nowych pomostów   

-Wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych



Urządzenia pociągowo - zderzne

• W zmodernizowanej lokomotywie 

6Dg/A zabudowano zderzaki KK-ZC4. 

Wyposażone są w zestaw 

amortyzatorów elastomerowych: 

wstępny zawierający elementy 

z elastomeru stałego oraz główny 

wykorzystujący technologię 

elastomeru przepływalnego. 

Obudowa zderzaków jest 

wykonywana w procesie wyciskania 

na gorąco. 

• Zastosowano urządzenie cięgłowe 

850 kN z wkładem elastomerowym 

spełniające wymagania przepisów 

UIC i PN, zdolność amortyzatora 

sprzęgu śrubowego do pochłaniania 

energii 

jest ≥ 20 kJ.



Hamulec postojowy

• Na pojeździe zamontowano 

system sprężynowego 

hamulca sprężynowego.

• Sterowanie odbywa się za 

pomocą tablicy 

pneumatycznej.

• Uruchamianie i zwalnianie 

przyciskiem na pulpicie 

maszynisty.

• Możliwość ręcznego 

wyluzowania dźwignią na 

zewnątrz lokomotywy



Układ poślizgowy

• Na każdym zestawie 

kołowym zamontowano 

czujniki wykrywające 

poślizg zestawu.

• Układ realizuje 

automatyczne 

uruchomienie piasecznic 

oraz obniża moc silnika



Dziękuję za uwagę


