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ZAKRES MODERNIZACJI M62Ko

1. Wymiana silnika spalinowego 14D40 na silnik KOŁOMNA 12CzN26/26

2. Modernizacja kabin maszynisty

3. Zabudowa reflektorów halogenowych

4. Modernizacja układu pociągowo-zderznego

5. Dostosowanie/wymiana układów peryferyjnych silnika spalinowego

6. Wymiana sprzęgieł lub/i napędów pomocniczych

7. Zabudowa podgrzewaczy wody układu chłodzenia

8. Zabudowa nowoczesnych nagrzewnic kabin maszynisty

9. Zabudowa termostatu AMOT (krótki/długi obieg)
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10. Modernizacja układu pneumatycznego

11. Zabudowa systemu smarowania obrzeży kół REBS

12. Zabudowa prądnicy pomocniczej 24VDC

13. Zabudowa szafy z aparatami w przedsionku przy szafie SN

14. Zabudowa systemu monitoringu zużycia paliwa METRONIX BT

15. Zabudowa nowego prędkościomierza typu Hasler

16. Zabudowa nowych styczników w szafie SN (eliminacja azbestu)

17. Zabudowa nowoczesnego systemu gaszenia pożaru 

18. Zabudowa akumulatorów zasadowych

ZAKRES MODERNIZACJI M62Ko
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Rozmieszczenie podstawowych urządzeń na 
lokomotywie ST44 po modernizacji

1 - silnik spalinowy 5-26DG z filtrem oleju Boll & Kirch 2 – kolektor łączący silnik z tłumikiem

3 – filtr powietrza dwustopniowy 4 - podgrzewacz wody WEBASTO 5 – klimatyzator dachowy

6 – napędy od strony agregatu chłodniczego 7 – serwomotor SART 8- prądnica pomocnicza  24VDC               

9 – kabina maszynisty z nowym wyposażeniem  10 – napędy od strony prądnicy 11 – zbiornik wyrównawczy

wody 12 - sprężarka powietrza KT-7  13- styczniki liniowe i rozruchu 14 – aparat cięgłowy

15 – elastomerowy zderzak 16 – olejowe smarowanie obrzeży REBS
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PODSTAWOWY  ZAKRES
ZMIAN MODERNIZACJI  2011

LOK.  ST44
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1. Usunięto śrubową sprężarkę powietrza – zabudowano 
sprężarkę tłokową KT-7.

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

2. Zabudowano nowy czujnik dwustanowy ERP 01-01 w szafie SN –
zamiast dotychczasowego RDP (wzbudzenie prądnicy głównej)
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

3. Zabudowano nowe nagrzewnice kabin maszynisty Austral D60
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

4. Dodano osłony klimatyzatorów – praca równoległa
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

5. Zmiany na pulpicie maszynisty:

- lampki kontrolne pracy sprężarki jako rezerwa,
- usunięto potencjometr reg. oświetlenia wskaźnika prędkościomierza,
- w miejsce przełącznika podświetlenia prędkościomierza 
wprowadzono przełącznik przyciemniania lampek SHP/CA
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

6. Dodano przyciski uruchamiania systemu p-poż z zewnątrz
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Układ bezpieczeństwa p-poż

• System detekcji (dwie strefy chronione: szafa SN, przedział agregatu)

• System sygnalizacji i sterowania (centralka p-poż., sygnalizator 
akustyczno-optyczny oraz lampki i przyciski na pulpitach oraz na 
zewnątrz)

• System zdalnego gaszenia (butle z gazem FM200, układ rur i dysz)

• Działanie systemu w trakcji wielokrotnej

• Gaśnice w kabinie maszynisty
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Zabudowa układu bezpieczeństwa p-poż

Butle z gazem FM200

Centralka p-poż IGNIS 1020 i sygnalizator 
optyczno-akustyczny
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

7. Zamontowano nowy bocznik prądu 01R prądnicy pomocniczej dla 
systemu METRONIX

8. Usunięto przełącznik aktywności kabiny 10S14 z szafy SN

9. Wprowadzono rezystory przyciemniania lampek SHP / CA

10. Zmieniono antenę radiotelefonu na RADMOR

11. Usunięto anteny GPS i GSM
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011
12. Zastąpiono prędkościomierz Metra Blansko

prędkościomierzem Hasler TELOC 1500 

Rejestrator danych TELOC Jednostka wyświetlania i komunikacji A 302H
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Podstawowe funkcje Hasler TELOC 1500:

1. Jest źródłem czasu dla systemu Metronix

2. Zapisuje oraz przesyła do systemu Metronix dane statystyczne 
wprowadzane przez maszynistę, tj.: 

- nr maszynisty, 
- nr zakładu, 
- nr pociągu, 
- prędkość maksymalną pociągu, 
- długość pociągu, 
- tryb pracy hamulca (1-P, 2-R, 3-R+Mg)
- ciężar pociągu
- procent hamowania

3. Dodatkowo rejestruje wartości analogowe, takie jak: 
temperatura płynu chłodzącego, prąd i napięcie trakcyjne, obroty 
silnika spalinowego

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011
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13. Zabudowano system monitorowania zużycia paliwa METRONIX BT

Centralka systemu METRONIX BT

Terminal maszynisty

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011
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System monitorowania zużycia paliwa METRONIX BT

Czytnik kart i gniazdo USB

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011
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System monitorowania zużycia paliwa METRONIX BT

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

Dodano moduł pomiaru 
energii – obciążenia prądnicy 
głównej i pomocniczej

(szafa SN)
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System monitorowania zużycia paliwa METRONIX BT

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

Dodano dwustanowy czujnik 
ERP 01-01 – rejestracja pracy 
sprężarki
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System monitorowania zużycia paliwa METRONIX BT

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

Dodano czujnik obrotów 
wentylatora chłodnic
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System monitorowania zużycia paliwa METRONIX BT

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

Ponadto:

• wprowadzono rejestracje: 

- pracy klimatyzatorów

- wyłączenia grupy cylindrów

• zmieniono sondy paliwa

• sygnał o obrotach silnika spalinowego z prądniczki tachometrycznej

• wprowadzono komunikację szeregową między systemem Metronix, 
prędkościomierzem Hasler i radiotelefonem Koliber



strona 23MODERNIZACJA LOKOMOTYWY ST44

PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

14. Dodano przełącznik trybu pracy lokomotywy

Funkcje przełącznika:

1. Praca pociągowa – dla normalnej 
pracy liniowej lokomotywy, 

2. Praca ciągniona – wyłączona 
możliwość jazdy, wyłączona funkcja 
SHP i CA oraz radio-stop, 

3. Praca wielokrotna – możliwa jazda, 
wyłączona funkcja SHP i CA oraz 
radio-stop, 
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

15. Zastąpiono alternator 120A alternatorem 180A

Prądnica pomocniczna (alternator) f-y Bosch 24VDC, 180A
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

Zastąpiono alternator 120A alternatorem 180A

Płyta alternatora w szafie SN
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

16. Dodano termostat AMOT w układzie chłodzenia 
(krótki / długi obieg)
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011
17. Usunięto czujnik MWA oraz wyświetlacz BAZ zbiornika

wyrównawczego, zmieniono zabudowę poziomowskazu
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

18. Dodano przełącznik pompy wstępnego smarowania

Praca przełącznika:

1 - Pokrętło przełącznika w pozycji 
pionowej oznacza stan spoczynkowy;

2 - Przełączenie chwilowe pokrętła w 
lewo uruchamia czasowo pompę
wstępnego smarowania;

3 - Przełączenie pokrętła przełącznika w 
prawo wyłącza awaryjnie pompę
wstępnego smarowania.
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PODSTAWOWY ZAKRES ZMIAN MODERNIZACJI  2011

19. Przebudowano szafę aparatów w przedsionku
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PODSTAWOWY  ZAKRES
MODERNIZACJI  2011

LOK.  ST44
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1. Wymiana silnika spalinowego

Dlaczego silnik z Kołomny?

• silnik konstrukcyjnie nowoczesny spełniający aktualne wymagania 
w zakresie emisji spalin (UIC-624 II)

• wykorzystanie istniejącej prądnicy głównej

• posadowienie agregatu na istniejących otworach w ramie 
lokomotywy

• porównywalna masa agregatu (brak balastu)

• zachowanie współrzędnych punktów odbioru mocy do napędów 
pomocniczych

• zachowanie układów pomocniczych lokomotywy wraz z ich 

mechanicznymi napędami

• zachowanie systemu sterowania lokomotywy 

• drobne zmiany w układzie sterowania silnikiem spalinowym

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011



strona 32MODERNIZACJA LOKOMOTYWY ST44

Charakterystyka silnika spalinowego 12CzN 26/26

Na lokomotywie zabudowany jest nowoczesny 12 cylindrowy wysokoprężny silnik 
czterosuwowy z wtryskiem bezpośrednim, doładowany z chłodnicą powietrza 
doładowującego. Silnik 12CzN26/26 po połączeniu z prądnicą główną GP 312 tworzy 
agregat prądotwórczy o oznaczeniu 5-26 DG.

Główne dane techniczne:

• Typ                                                       12 CzN 26/26
• Producent                       Zakłady w Kołomnie ( ROSJA )
• Moc znamionowa   wg UIC                              1470  kW
• Obroty znamionowe                                   750 obr/min
• Układ cylindrów                                                    12 V
• Średnica cylindra/skok tłoka              260 mm / 260 mm
• Pojemność skokowa silnika                           165,6 dm3 
• Jednostkowe zużycie paliwa                         210 g/kWh
• Zużycie paliwa na biegu jałowym                       11 kg/h
• Zużycie oleju na mocy znamion.      0,5%  zużycia paliwa
• Rodzaj wtrysku paliwa                                    klasyczny
• Regulator silnika                       hydrauliczno-elektryczny
• Emisja substancji szkodliwych                        UIC624  II 
• Czas  pracy do naprawy głównej                      40 000 h
• Wymiary gabarytowe ( LxWxH )     4030x1665x3030 mm
• Masa silnika suchego razem z prądnicą ok. 24000 kg

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Modułowa konstrukcja silników typu D49

1.- Lano-spawany blok cylindrów 2.- Komplet cylindrowy 3.- Kadłub z wałkiem rozrządu 4.- Napędy rozrządu i zabudowanych 
mechanizmów 5.- Urządzenia zasilania powietrzem 6.- Wał korbowy z tłumikiem 7.- Rama podsilnikowa 8.- Kolektor wydechowy

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Podstawowe parametry pracy silnika spalinowego

3,5 kG/cm2Ciśnienie oleju przy 750 obr./min. (70°C) nie mniej niż

60-70 °C

max. 73-75 °C

Temp. oleju na wejściu do silnika

75-85 °C

max. 90-95 °C

Temp. płynu chłodzącego na wyjściu z silnika 

1,0 kG/cm2Ciśnienie oleju przy 350 obr./min. (70°C) nie mniej niż

+ 8 °CMinimalna temp. oleju przy uruchamianiu

40-60 sCzas wstępnego smarowania zimnego silnika

WartośćParametr

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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2. Modernizacja kabin maszynisty

Kompleksowa modernizacja kabin maszynisty:

- nowa skuteczniejsza izolacja termiczno-akustyczna

- łatwozmywalne odporne na uszkodzenia wyłożenia ścian i sufitu z  
laminatów poliestrowo-szklanych

- antypoślizgowa i olejoodporna wykładzina podłogi

- nowe, ergonomiczne w kształcie i funkcjonalności pulpity:

o zabudowane podstawy zaworów maszynisty
o ergonomicznie rozmieszczone lampki i przełączniki
o ergonomicznie podświetlenie przyrządów 
o pulpit rozkładu jazdy z oświetleniem punktowym
o nowa kuchenka elektryczna
o szafka na produkty spożywcze

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Modernizacja kabin maszynisty

- nowy układ ogrzewania wodnego z regulowanym nadmuchem

- klimatyzator dachowy

- nowe ergonomiczne i bezpieczne fotele maszynisty

- elektryczne wycieraczki szyb czołowych z regulowaną prędkością i 
spryskiwaczami

- oświetlenie ogólne kabiny o regulowanym natężeniu

- reflektory halogenowe

- nowe osłony przeciwsłoneczne 

- nowe lusterka zewnętrzne

- apteczka, gaśnice

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Modernizacja kabin maszynisty

Konsola pulpitu maszynisty

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Modernizacja kabin maszynisty

Pulpit pomocnika maszynisty

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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3. Zabudowa nowych styczników w szafie SN

ELIMINACJA AZBESTU !ELIMINACJA AZBESTU !

Zabudowa elektropneumatycznych 
styczników liniowych typu SPG-1600  
(producent Bombardier Łódź)

Zabudowa styczników elektromagnetycznych 
typu STT-302-3 (producent Bombardier Łódź)  
do rozruchu silnika spalinowego

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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4. Zabudowa reflektorów halogenowych

Reflektory halogenowe  firmy POSTEOR

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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5. Modernizacja układu pociągowo-zderznego

Zabudowa:

• Elastomerowych zderzaków kat. C

• Elastomerowych aparatów pochłaniających sprzęgu 
automatycznego typu 73ZWY

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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6. Dopasowanie/wymiana układów 
peryferyjnych silnika spalinowego

• II stopniowy filtr powietrza z kanałami ł ączącymi

• samooczyszczaj ący si ę filtr oleju firmy Boll-Kirch

• kolektor wydechowy silnik-tłumik wydechu

• system automatycznej regulacji temperatury wody SAR T

• zbiornik wyrównawczy ze wska źnikiem poziomu wody

• odcinki ruroci ągów układów wody, oleju i paliwa do 
połączenia układów istniej ących z zespołami nowymi

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Dopasowanie/wymiana układów peryferyjnych silnika spalinowego

nowy II stopniowy filtr powietrza z kanałami łączącymi

Sprawność oczyszczania: z pyłu, wilgoci, śniegu nie mniej niż, % 99,5

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Dopasowanie/wymiana układów peryferyjnych silnika spalinowego

samooczyszczający się filtr oleju firmy Boll-Kirch
(Dokładność oczyszczania 30µm)

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Dopasowanie/wymiana układów peryferyjnych silnika spalinowego

kolektor wydechowy silnik-tłumik wydechu

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Dopasowanie/wymiana układów peryferyjnych silnika spalinowego

System automatycznej regulacji temperatury wody SART

Do automatycznego utrzymania temperatury wody i oleju silnika spalinowego w 
zadanym zakresie stosowany jest na lokomotywie automatyczny układ regulacji 
temperatury wody i oleju silnika spalinowego (SART), bazujący na elementach 
pneumatycznych automatyki. Temperatura wody i oleju utrzymywana jest w 
ustalonym zakresie poprzez automatyczne otwieranie lub zamykanie żaluzji 
bocznych oraz płynną zmianę obrotów wentylatora agregatu chłodniczego. W 
skład układu regulacji temperatury wody i oleju silnika spalinowego wchodzą:

• czujniki-przekaźniki temperatury wody i oleju;
• przetworniki temperatury oleju i wody na ciś. powietrza sterującego siłownikami 

napełnienia sprzęgła hydraulicznego;
• zawory elektropneumatyczne sterujące dostarczaniem 

powietrza do cylindrów pneumatycznych;
• automatyczny napęd sprzęgła hydraulicznego wentylatora;
• sprzęgło hydrauliczne o zmiennym napełnieniu do napędu wentylatora;
• wentylator agregatu chłodniczego;
• żaluzje układów chłodzenia wody i oleju.

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Dopasowanie/wymiana układów peryferyjnych silnika spalinowego

System automatycznej regulacji temperatury wody SART

Zabudowa czujników temperatury wody

Zabudowa przetwornika temp. 
wody-ciśnienie powietrza

Serwomotor SART przy sprzęgle hydraulicznym

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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7. Wymiana sprzęgieł lub/i napędów pomocniczych

NAPĘDY OD STRONY PRĄDNICY:

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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Wymiana sprzęgieł lub/i napędów pomocniczych

NAPĘDY OD STRONY AGREGATU CHŁODNICZEGO:

1. Napęd tylnej przekładni 
rozdzielczej - nowy wał
Cardana ze sprzęgłem 
elastycznym

2. Napęd wentylatora 
silników trakcyjnych-
nowe sprzęgło 
elastyczne

3. Napęd sprzęgła 
hydraulicznego- nowe 
sprzęgło elastyczne1

2

3

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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8. Zabudowa podgrzewaczy wody układu chłodzenia

W celu podgrzania oleju i wody do wymaganej min. temp. rozruchu (+8 °C) 
oraz do ogrzewania kabiny maszynisty (przy niepracującym silniku) 
zamontowane zostały dwa podgrzewacze wody f-y WEBASTO typu THERMO 
350 o mocy cieplnej 35 kW

PODSTAWOWY ZAKRES MODERNIZACJI  2011
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9. Modernizacja układu pneumatycznego

Zakres modernizacji:

• Zabudowa kurków końcowych z aretacją;

• Zabudowa urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu 
pociągu:    - zespół hamowania nagłego 20Zh                                                        

- serwozawór elektropneumatyczny 17ZH;

• Zabudowa pulpitowego hamulca bezpieczeństwa;

• Zastąpienie rosyjskich syren NT i gwizdawek syrenami SKN i 
SKW ze sterowaniem zaworami elekropneumatycznymi;

• Zabudowa nowych manometrów w pulpitach
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10. Układ smarowania obrzeży kół REBS

Zbiornik oleju z pompami pneumatycznymi i zawory EP 

Tryskacz oleju – skrajne zewnętrzne koła zestawu
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Serwisowanie lokomotywy

co miesiąc na 15 min. (temp >5°C)uruchomienieKlimatyzatory

co 4 tygodnie na 10 min.uruchomieniePodgrzewacze WEBASTO

co 150 000 kmoględzinyWkłady filtrów II stopnia 
filtrowania

co 1500 kmsprawdzenieWskaźnik zanieczyszczenia 
filtrów powietrza

wymiana 

wymiana

czyszczenie

czyszczenie

czyszczenie

wymiana 

Działanie

co 15 000 km (lub przy spadku ciś. na 
filtrze ≥0,2MPa)

Filtr oleju Boll&Kirch

co 300 000 kmPłyn chłodzący

co 75 000 km (lub przy spadku ciś. na 
filtrze 0,15MPa)

Filtry paliwa dokładnego 
oczyszczania na silniku

co 15 000 km (na pierwszym 
przeglądzie 2-1, później co 5 2-1)

Filtr paliwa wstępnego 
oczyszczania

co 75 000 km (dop. 90 000 km)Olej silnikowy (ELF DISOLA)

co 15 000 kmFiltr oleju odśrodkowy

CzęstotliwośćMiejsce serwisowania
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