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Układ średniego napięcia

Zadaniem układu średniego napięcia (SN) jest dostarczenie energii potrzebnej do
zasilenia:

● sprężarki
● dmuchaw silników trakcyjnych
● wzbudnicy statycznej wzbudzającej prądnicę główną

Główne elementy układu SN:

● prądnica pomocnicza
● prostownik sieci pomocniczej
● falownik sprężarki i sprężarka
● falownik dmuchaw i dmuchawy silników trakcyjnych
● wzbudnica statyczna wzbudzająca prądnicę główną



  

Układ średniego napięcia



  

Prądnica pomocnicza

● typ: Ghp 315 S4K

● prądnica synchroniczna 3-fazowa

● bezszczotkowa

● klasa izolacji H

S
N
 [kVA] U

N
 [V] n

N
 

[obr/min]
f
N
 [Hz] I

N
 [A] η [%]

63 400 (Y) 1800 60 90,9 88

40 400 (Y) 600 20 57,7 88

Parametry prądnicy:



  

Prostownik sieci pomocniczej

● typ: DIRNES DD100/600

● znamionowe napięcie wejściowe: 400V, 50Hz

● znamionowy prąd wyjściowy: 100 A DC

● chłodzenie: wymuszone

● obudowa: IP00

● wymiary: 250x400x340 mm

● waga: 15 kg



  

Falownik sprężarki

● typ: SN 400-44

● napięcie wyjściowe : 3 × 0 ÷ 400 V ± 5%

● znamionowy prąd wyjściowy: 63 A

● moc znamionowa: 44 kVA

● sprawność w znamionowym punkcie pracy: 98%

● stopień ochrony: IP00

● wymiary: 395 × 260 × 340 mm

● masa: 26 kg



  

Sprężarka

● typ: Airpol SK18

● wydajność: 12 m3/h (2m3/min)

● masa: 290 kg

● wymiary1280x750x840 mm

Silnik elektryczny sprężarki:

● napięcie zasilania: 3x400 V

● moc silnika: 18,5 kW

● prędkość obrotowa silnika: 2950 obr/min



  

Falownik chłodzenia silników 
trakcyjnych

● typ: SN400-11ZN.1

● napięcie wyjściowe : 3×0÷400 V ± 5%

● znamionowy prąd wyjściowy: 16 A

● moc znamionowa: 8,8 kW / 11 kVA

● Sprawność: >97%

● stopień ochrony: IP00

● wymiary: 395 × 310 × 340 mm

● masa: 16 kg



  

Dmuchawa chłodzenia silników 
trakcyjnych

● 2 dmuchawy, każda chłodzi 2 silniki trakcyjna na 

jednym wózku

Silniki elektryczne dmuchaw

● moc silnika: 2,2 kW

● obroty: 2850 obr/min

● zasilanie: 400 V 50 Hz



  

Wzbudnica statyczna prądnicy głównej

Wzbudnica statyczna jest falownikiem impulsowym 

pracującym jako regulator wzbudzenia prądnicy 

głównej. 

● sterowania pracą generatora synchronicznego za 

pośrednictwem regulacji impulsowej prądu 

wzbudzenia

Parametry techniczne:

● napięcie zasilania: 540V DC +20% - 50%

● zakres regulowanego prądu 0÷60 A

● zakres napięcia wyjściowego 0÷100V

● wymiary : 260 (310) x 255 (324) x 395 mm

● waga: 25 kg



  

Układ średniego napięcia – pomiar i zabezpieczenia



  

Układ niskiego napięcia

Układ niskiego napięcia (nn) zasila urządzenia pokładowe lokomotywy. 
Napięcie układu sterowania na lokomotywie 6Dg wynosi 24 V.

Główne elementy układu nn:
● bateria akumulatorów
● alternator
● rozrusznik
● sterownik główny lokomotywy
● obwody sterowania układów SN
● obwody i przetworniki przyrządów pomiarowych
● elementy sterowania
● cewki styczników i przekaźników
● oświetlenie
● radio
● prędkościomierz/tachograf



  

Sterownik główny lokomotywy

Regulator mikroprocesorowy MORIS RV07



  

Sterownik główny lokomotywy

Regulator mikroprocesorowy MORIS RV07

Parametry:

● napięcie zasilania: 24V; –20,+30 %

● pobierany prąd: 2A

● liczba wejść dwustanowych: 68

● liczba wejść analogowych: 20

● liczba wejść impulsowych: 6

● liczba wyjść dwustanowych: 46

● liczba wyjść analogowych: 14

● liczba linii komunikacyjnych: 5

Połączenia za pomocą 4 wtyczek DIN 48p

Zakres temperatur pracy: -25 - +55°C



  

Sterownik główny lokomotywy

Zadania sterownika:

● obsługa wszystkich wejść, wyjść i styków pomocniczych 

przekaźników

● obsługa różnych stanów pracy lokomotywy oraz sygnalizowanie 

stanów awaryjnych

● sterowanie załączaniem żądanej konfiguracji obwodu trakcyjnego

● sterowanie obrotami silnika spalinowego za pomocą sygnału 

prądowego 4-20 mA

● sterowanie i regulacja mocy oraz załączanie bocznikowania 

● sterowanie prądem wzbudzenia prądnicy głównej – sterowanie 

wzbudnicą statyczną PM60

● sterowanie napięciem prądnicy pomocniczej oraz jego

regulacja



  

Sterownik główny lokomotywy

Zadania sterownika:

● sterowanie pracą falownika zasilającego wentylatory chłodzenia 

silników trakcyjnych za pośrednictwem magistrali CAN

● sterowanie pracą falownika zasilającego silnik sprężarki oraz pracą 

sprężarki za pośrednictwem magistrali CAN

● kontrola poślizgu podczas jazdy, piaskowanie w przypadku 

wystąpienia poślizgu

● bieżące informowanie o stanie i parametrach lokomotywy za 

pośrednictwem wyświetlacza PIXY

● przetwarzanie wielkości analogowych na sygnał 0-10 V dla obwodów 

pomocniczych 



  

Sterownik główny lokomotywy

Zadania sterownika:

● sterowanie wielokrotne lokomotyw z uwzględnieniem lokalizacji oraz 

kierunku lokomotywy sterowanej wraz z możliwością monitorowania 

jej parametrów

● zabezpieczenie pracy prądnic: głównej i pomocniczej 



  

Rozmieszczenie urządzeń w kabinie maszynisty



  

Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów
sterowniczych

przyciemnienie 
lampek CA/SHP

WSHP – Wyłączenie 
układów SHP i czuwaka

WRS – wyłączenie 
układu radiostopu

pneumatyczne zasilanie tablicy 
odcięte – napęd niemożliwy 

intensywne napełnianie przewodu 
głównego (zwiększony przepływ 
powietrza w przewodzie głównym)

WHZ – układ sterowania hamulcem pociągu 
odcięty mechanicznie – napęd niemożliwy



  

Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów
sterowniczych



  

Nastawnik momentu/hamulca dodatkowego

Zwiększenie stopnia hamowania

Utrzymanie stopnia hamowania

Odluźnianie

Zrzucenie obciążenia

Zmniejszenie zadanego momentu

Utrzymanie zadanego momentu

Zwiększenie momentu

USTAWIENIE MOMENTU

HAMULEC DODATKOWY



  

Nastawnik hamulca zespolonego

Hamowanie nagłe

Hamowanie pełne
Luzowanie

Jazda

1. stopień 
hamowania

Zwiększanie stopnia Zwiększanie stopnia 
hamowaniahamowania



  

Nastawnik hamulca zespolonego

● „L” (luzowanie), luzowanie hamulca ciśnieniem wysokim lub nominalnym 

z wykorzystaniem pełnego przekroju przewodu głównego

● „J” (jazda), hamulec utrzymywany jest w stanie gotowości i w którym mogą się 

też odbywać luzowanie hamulca ciśnieniem nominalnym z wykorzystaniem 

ograniczonego przekroju przewodu głównego oraz wyrównanie ciśnienia 

w przeładowanym układzie hamulcowym pociągu

● dziewięć nastawień hamowania służbowego, spośród których pozycje 

pierwszego stopnia takiego hamowania oraz hamowania pełnego oznaczone są 

odpowiednio „1” i „P”

● „N” - hamowanie nagłe



  

Luzowanie hamulca ciśnieniem nominalnym

● przestawić dźwignię manipulatora z dowolnej pozycji hamowania do położenia 

„J” (luzowanie z wykorzystaniem ograniczonego przekroju przewodu głównego) 

lub „L” (luzowanie z wykorzystaniem pełnego przekroju tego przewodu). Dla 

wyluzowania hamulca po hamowaniu nagłym niezbędne jest ponadto naciskanie 

na przycisk napełniania przewodu głównego do momentu, w którym ciśnienie 

w tym przewodzie osiągnie wartość co najmniej 400kPa. Rolę przycisku 

napełniania przewodu głównego spełnia przycisk odluźniacza zabudowany na 

pulpicie stanowiska maszynisty. 

Po ustawieniu dźwigni manipulatora w pozycji „L”, ciśnienie w przewodzie 

głównym  szybko wzrasta do wartości nominalnej. Taki sposób luzowania 

hamulca jest w większości przypadków wystarczająco skuteczny. W ustawieniu 

„J” wzrost ciśnienia do wartości nominalnej odbywa się wolniej.



  

Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów
sterowniczych



  

Rozmieszczenie elementów na panelach pulpitów
sterowniczych

1 –  hamulec załączony 
ps – próba szczelności
p – popychacz
0 – hamulec wyłączony



  

Rozmieszczenie elementów na tablicy nn



  

Rozmieszczenie elementów na tablicy nn



  

Uruchomienie lokomotywy

1. Załączyć wyłącznik główny (WIS) znajdujący się w przedziale sprężarki

2. Sprawdzić, czy załączone są wyłączniki samoczynne znajdujące się w przedziale 

SN/nn. Jeśli nie, załączyć wszystkie wyłączniki samoczynne znajdujące się 

w przedziale SN/nn.



  

Uruchomienie 
lokomotywy

3. Przekręcić kluczyk stacyjki. 

Świecenie diody znajdującej się 

obok stacyjki oznacza, że 

załączony jest wyłącznik główny

4. Załączyć wszystkie wyłączniki 

samoczynne na drzwiach tablicy 

Elektrycznej oraz za drzwiami

5. Przełącznik biegu jałowego 

ustawić na pozycję „1” 

(załączony bieg jałowy)

3

4

5



  

Uruchomienie lokomotywy
6. Wybrać pulpit sterowniczy 1 lub 2:
(a) na pulpicie, który ma być aktywny, ustawić NASTAWNIK UKŁADU HAMULCOWEGO (NUH) na 
pozycję „1”. Na pulpicie, który ma być nieaktywny, ustawić NUH na pozycję „0”
(b) wcisnąć podświetlany przycisk „AKTYWACJA PULPITU” na pulpicie, który chcemy aktywować (na 
którym NUH jest na pozycji „1”). Podświetlenie przycisku oznacza załączenie pulpitu.
7. Jeśli zaświecą się lampki sygnalizacyjne SHP/CA, nacisnąć przycisk kasowania SHP/CA

6b

6a

NUH



  

Uruchomienie lokomotywy

8. Wcisnąć przycisk START znajdujący się w prawym górnym rogu na drzwiach 

szafy nn.

Po uruchomieniu silnik osiągnie obroty biegu jałowego. Zapalenie się lampki 

„ładowanie baterii” oznacza prawidłowe ładowanie akumulatorów i zakończenie 

sekwencji uruchamiania silnika.

UWAGA!

Nie trzymać wciśniętego długo przycisku START w czasie rozruchu silnika. System 

automatycznie ustala właściwą dawkę paliwa niezbędną do rozruchu silnika.

Jeżeli silnik nie uruchomi się w ciągu 20 sekund, należy nacisnąć przycisk STOP, 

następnie odczekać 2 minuty, by ostudził się rozrusznik i ponownie przystąpić do 

rozruchu silnika. Pozostawić silnik na obrotach biegu jałowego przez około 3  

minuty aż temperatura płynu chłodzącego zacznie wzrastać.



  

Wyświetlacz diagnostyczny

Wyświetlacz służy do komunikacji pomiędzy maszynistą, a komputerem pokładowym 

lokomotywy.

Wyświetlacz informuje maszynistę o ogólnym stanie lokomotywy, jej regulatora 

i występujących awariach.

Wyświetlacz umożliwia:

● podgląd (wyświetlenie) występujących awarii

● wyświetlenie ważnych parametrów lokomotywy

Informacje ukazujące się na wyświetlaczu, przeznaczone dla

maszynisty są wyświetlane w taki sposób, by zapewnić 

bezpieczeństwo i komfort jazdy.



  

Wyświetlacz diagnostyczny

Wyświetlacz – widok ogólny



  

Wyświetlacz – panel górny

1. Załączenie/wyłączenie wyświetlacza
2. Zmiana języka 
3. Nieaktywny
4. Kasowanie aktywnego błędu
5. Nieaktywny
6. Nieaktywny
7. Nieaktywny
8. Jasność ekranu
9. Przełączenie trybów: maszynisty/serwisowy



  

Wyświetlacz – panel górny

10. Nieaktywny

11. Zmiana wartości „w górę”

12. Zmiana wartości „w dół”

13. Klawisz ENTER

14. Podgląd parametrów lokomotywy  

sterowanej (przy sterowaniu wielokrotnym)



  

Wyświetlacz – panel dolny – tryb maszynisty

1. Panel główny

2. Panel sterowania

3. Obwód trakcyjny i sieć pomocnicza

4. Silnik Diesla

5. Hamulce i obwody powietrzne

6. Błędy

7. Falowniki

8. Nieaktywny

9. Nieaktywny

0. Ustawienia



  

Wyświetlacz – panel dolny – tryb serwisowy

1. Panel główny

2. Wejścia cyfrowe

3. Wyjścia cyfrowe

4. Wejścia analogowe

5. Wyjścia analogowe

6. Przegląd wielkości analogowych

7. Komunikacja

8. Nieaktywny

9. Nieaktywny

0. Nieaktywny



  

Wyświetlacz – panel dolny – porównanie

Tryb maszynisty

Tryb serwisowy



  

Wyświetlacz – panel główny



  

Wyświetlacz – panel główny
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temperatura płynu 
chłodniczego silnika [° C] 

Obroty silnika  
[obr/min] 

Moc trakcyjna  
[kW] 

Prąd sumaryczny płynący 
przez silniki trakcyjne 

Tryb pracy 
lokomotywy 

Kierunek 
jazdy 

Aktualna prędkość 
[km/h] 

Ciśnienie oleju 
silnika [kPa] 

Ustawiona 
nastawnikiem wartość 
momentu [%] 



  

Wyświetlacz – panel główny

 

Miejsce na 
dodatkowe 
informacje 
graficzne 



  

Wyświetlacz – panel główny

Informacja 
graficzna Znaczenie

Brak obciążenia

Jazda

Brak powietrza w przewodzie głównym

Intensywne napełnianie przewodu głównego (zwiększony 
przepływ powietrza w przewodzie głównym) (SNP)

Doziemienie obwodu trakcyjnego lub obwodu sieci 3x400 V (tzn. 
zadziałanie przekaźnika ziemnozwarciowego RI1 lub RI2)

Pożar

Załączone bocznikowanie

Ciśnienie w cylindrach hamulcowych



  

Wyświetlacz – panel główny

Informacja 
graficzna Znaczenie

Poślizg

Załączony hamulec bezpieczeństwa

Niski poziom płynu chłodniczego

Wystąpienie błędu



  

Wyświetlacz – panel sterowania



  

Wyświetlacz – panel obwodu trakcyjnego



  

Wyświetlacz – panel silnika Diesla



  

Wyświetlacz – panel pneumatyki



  

Wyświetlacz – panel błędów



  

Wyświetlacz – panel falowników



  

Błąd – przykład



  

Błąd – przykład



  

Skasowanie błędu

Przegląd błędów



  

Błąd – przykład



  

Anulowany błąd

Skasowanie błędu



  

Anulowany błąd

Błąd wyświetlany na czerwono 
– aktywny, niepotwierdzony

Błąd wyświetlany na żółto 
– aktywny, potwierdzony



  

Wykaz błędów

Symbol Opis błędu Przewód

PI1 Przekaźnik izolacji 1 - doziemienie obw. trakc. 251

PI2 Przekaźnik izolacji 2 - doziemienie obw. pomocn 252

LAD Brak ładowania akumulatorów 238

PKP Brak potwierdzenia kierunku jazdy do przodu 50

PKT Brak potwierdzenia kierunku jazdy do tyłu 52

POZ Pożar 249

GS1 Grupa silników tr. 1 odłączona 912

GS2 Grupa silników tr. 2 odłączona 913

PL1 Brak potwierdzenia stycznika liniowego 1 924

PL2 Brak potwierdzenia stycznika liniowego 2 925

NCO Niskie ciśnienie oleju silnika --

KWB Brak potwierdzenia wyłączenia bocznikowania 48

ASP Awaria sprężarki 171



  

Wykaz błędów

Symbol Opis błędu Przewód

CC Ciśnienie w cylindrach hamulcowych C

TWS Wysoka temperatura chłodzenia silnika --

RAM Usterka pamięci RAM --

I2C Usterka wewnętrzna komunikacji sterownika --

AF2 Awaria falownika 2 - chłodzenia siln. trakc. --

AF3 Awaria falownika 3 - napędu sprężarki --

AF4 Awaria falownika 4 - wzbudnicy statycznej 116

ZGG Zabezpieczenie prądnicy głównej – przeciążenie 73

PGP Zabezpieczenie prądnicy pomocn. – przeciążenie 87

PR1 Przegrzanie prostownika 1 63A

PR2 Przegrzanie prostownika 2 63B

0ST Żadna grupa siln. trakc. nie jest załączona 912, 913

PSP Przepięcie w sieci pomocniczej --



  

Wykaz błędów

Symbol Opis błędu Przewód

NNP Zbyt niska wartość napięcia w sieci pomocn. 286

NPP Przepięcie prądnicy pomocniczej 95

CAN Błąd komunikacji z falownikami C1H, C1L

CG2 Ciśnienie w przewodzie głównym poniżej 3,6 bar G

PSL Poślizg ---

TZ+ Awaria tablicy  pneumatycznej ZT+

WZ Brak zasilania powietrzem  tablicy pneumatycznej --

SNP Zwiększony przepływ  powietrza w przew głównym SNP

KHB Otwarty kurek nagłego hamowania – hamulec bezp. KHB

CH2 Ciśnienie w cylindrach ham. na 2 lokomotywie --

SAW Stop awaryjny /wył. krańc. drzwi szaf/ STH

PN Przekaźnik nadmiarowy prądu siln. trakc. ---

TAB Błąd komunikacji CAN z tablicą C1H, C1L



  

Wykaz błędów

Symbol Opis błędu Przewód

WHZ Odcięty zawór hamulca zespolonego ---

0J Blokada jazdy od tablicy pneumatycznej 0J

PS Próba szczelności --

r0 Żaden pulpit nieaktywny 0 pracy tabl. pneum. --

PR2 Przegrzanie prostownika 2 63B

NPW Niski poziom płynu chłodniczego 9001

CPP Brak przepływu powietrza. Awaria chłodz. s. trakc. CPP2

BSW Błąd sterowania  wielokrotnego --

2LO Awaria na 2 lokomotywie przy ster. wielokr. --



  

Wejścia dwustanowe



  

Wyjścia dwustanowe



  

Wejścia analogowe



  

Wyjścia analogowe



  

Przegląd wielkości analogowych



  

Komunikacja ze sterownikiem



  

Dziękuję za uwagę


