


Układ hamulcowy lokomotywy

Układ hamulcowy - wykonawczy na ostoi lokomotywy i ramach wózków 
złożony z dźwigni, klocków hamulcowych, zbiorników głównych i pomocniczych 
oraz instalacja rozprowadzająca, pozostały na zmodernizowanej lokomotywie 
bez zmian konstrukcyjnych. Zmieniony został przewód zasilający - zabudowano 
przewód o przekroju 1 ¼” z dwoma wyprowadzeniami na czołownicach oraz 
zastosowano kurki koocowe ZW51.

Główne zmiany konstrukcyjne:

• Zamontowano nową sprężarkę śrubową

• Ramę hamulcową zastąpiono tablicą pneumatyczną

• Zrezygnowano z zaworów rozrządczych hamulca w kabinie maszynisty,

• Zmieniono konstrukcję hamulca postojowego



Zespoły przygotowania powietrza - rozmieszczenie



Tablica pneumatyczna

Tablica pneumatyczna typu 45ZL 84-2 jest zespołem zabudowanym w układzie 
pneumatycznym lokomotywy.

Urządzenia zgrupowane na tablicy pneumatycznej typu 45ZL 84-2 umożliwiają sterowanie 
następującymi hamulcami:

• - pneumatycznym hamulcem zespolonym pociągu,

• - pneumatycznym hamulcem zespolonym lokomotywy i jego współpracą z hamulcem 
elektrodynamicznym,

• - pneumatycznym hamulcem dodatkowym lokomotywy realizującym funkcję podhamowania 
przeciwpoślizgowego podczas rozruchu i współpracą tego hamulca z hamulcem 
elektrodynamicznym,

• - sprężynowym hamulcem postojowym lokomotywy

Ponadto aparaty tablicowe pośredniczą w sterowaniu sprężarką główną lokomotywy

oraz realizują rozrząd sprężonego powietrza dla lokomotywowych pomocniczych układów

pneumatycznych (zasilanie pneumatyczne piasecznic i urządzeo do smarowania obrzeży

kół, napełnianie zbiornika rozrządu).



Tablica pneumatyczna



Tablica pneumatyczna – dane techniczne

• największe ciśnienie zasilania ...................................... 1000kPa,

• urządzenia do oczyszczania powietrza zabudowane na tablicy

- cyklony na przewodach zasilającym i głównym, 

- filtry dokładnego oczyszczania na przewodzie głównym i przewodach prowadzących do 
zbiornika pomocniczego, cylindrów hamulcowych i siłownika sprężynowego hamulca 
postojowego,

• nominalne ciśnienie w przewodzie głównym ................ 500kPa,

• funkcje hamulca zespolonego pociągu wdrażane sygnałami elektrycznymi, stan gotowości 
(jazda), hamowanie służbowe (8 stopni), hamowanie nagłe, luzowanie ciśnieniem 
nominalnym, luzowanie ciśnieniem wysokim, wyrównanie ciśnienia zbiorników sterujących 
wagonów w przeładowanym układzie hamulcowym, odcięcie układu sterowania hamulcem 
od przewodu głównego

• - system hamulca zespolonego lokomotywy ................... SABWABCO

• - typ zaworu rozrządczego .............................................. SW 4,

• - możliwe nastawienia hamulca....................................... „Os”, „Tow.”,

• - funkcje hamulca dodatkowego lokomotywy



Urządzenia sterowania układem hamulcowym



Urządzenia sterowania układem hamulcowym



Hamulec postojowy – schemat zabudowy
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