pro optimalizaci železničních vleček

Kolejové tahače řady 211
Určení:
Kolejové tahače řady 211 jsou hnací kolejová vozidla
určena pro lehký a středně těžký posun a manipulaci
s železničními vozy na vnitropodnikových vlečkách,
terminálech a v přístavech v místě nakládky a vykládky. Tyto
tahače pracují s minimálními nároky na energii, provozní
hmoty a obsluhující personál. Nejsou lokomotivou z důvodu
nižších nároků na obsluhu, kterou může být pouze osoba
proškolená s kvalifikací "vedoucí posunu", ale legislativně
splňuje všechny podmínky pro provoz na kolejích
v součinnosti s jinými drážními vozidly.
Tahače řady 211 jsou poháněny trakčním elektromotorem. Jako zdroj elektrického proudu pro trakční střídač
slouží velkokapacitní trakční akumulátor (verze A), nebo
diesel-elektrické soustrojí vyrábějící střídavý proud.
(verze.D). Standardně se vyrábí bez kabiny s dálkovým
ovládáním, ale je možno dodat také verzi s kabinou pro
obsluhu.

Hnací ústrojí
Akumulátorová verze tahače. Zdrojem elektrické
energie je trakční akumulátor dodávající
stejnosměrný proud, který je přiveden přes
odpojovače, pojistky a jističe na meziobvod trakčního
střídače. Trakční střídač s plným vektorovým řízením
řídí otáčky a kroutící moment trakčního elektromotoru.
V případě převahy kladného kroutícího momentu
od zátěže přechází trakční motor do generátorické
oblasti a vyrobeným proudem dobíjí pomocí střídače
trakční akumulátor.
Jako zdroj elektrického proudu pro trakční střídač
slouží olověný akumulátor o nominálním napětí 572 V
a kapacitě 330 Ah. Akumulátor je uzpůsobený pro
trakční účely a jeho čtyři bloky jsou bezpečné
i v případě nárazu jiného kolejového vozidla o rychlosti
v=20 km/hod. do stojícího tahače.
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Pojezd vozidla je řešen jako kompletní rekonstrukce
lokomotivy řady T 211. Z původní lokomotivy je použit hlavní
rám s táhlovým a narážecím ústrojím, nápravové převodovky,
dvojkolí a některé mechanické části brzdy. Všechny ostatní
části jsou řešeny jako novostavba.
Rám je upraven pro zástavbu nových prvků. Vozidlo má
dvě hnací dvojkolí o průměru obručí 1000 m. Na každé
nápravě je na dvouřadých naklápěcích válečkových
ložiskách uložena skříň pohonu náprav. Pohon náprav je
proveden přímo kardanovými hřídeli z trakční sestupné
převodovky. Skříň pohonu nápravy se skládá z převodu
čelních a kuželových ozubených kol. Kuželové soukolí je
opatřeno spirálním ozubením, čelní soukolí má zuby přímé.
Obě skříně jsou stejného provedení. Klopné momenty skříně
pohonu náprav jsou zachyceny vzpěrnými tyčemi k výztuhám
rámu.

Pro doplňování demineralizované vody do jednotlivých
článků trakčního akumulátoru slouží poloautomatické
zařízení AQUAMATIC. K promíchávání elektrolytu při
nabíjení je společně s nabíječem na vozidle instalován
provzdušňovací systém. Olověný trakční akumulátor je
velmi tvrdý zdroj elektrické energie, který umožňuje
krátkodobě dodávat několikanásobky nominálního
proudu.
Před nebezpečím hlubokého vybití je trakční
akumulátor jištěn elektronickým zařízením. Při
dosažení nejnižší přípustné kapacity v akumulátoru
dojde k zastavení vozidla a je spuštěno akustické
návěští. Obsluze je umožněno dojet vozidlem
k nejbližšímu napájecímu místu, kde po připojení
kabelu do síťové vidlice započne proces nabíjení
trakčního akumulátoru.

Dieselová verze tahače. Zdrojem výkonu je dieselelektrické soustrojí vyrábějící střídavý proud. Střídavý
proud je přiveden na usměrňovač, napájející
meziobvod a do trakčního střídače který řídí otáčky
a krouticí moment trakčního elektromotoru. Hnací
agregát je tvořen vznětovým motorem spojeným
pružnou spojkou se synchronním generátorem.
Vlastní pohon tvoří asynchronní elektromotor s
kotvou nakrátko, který je vybaven cizím chlazením.

Ventilátor cizího chlazení je řízen měničem,
pracuje na základě teplotních údajů získaných z polovodičových čidel KTY umístěných ve statorovém vinutí
trakčního elektromotoru.
Dieselelektrická jednotka je uzpůsobena pro
potřeby zimního startu a její požadavky na údržbu jsou
minimalizovány. V případě, že vozidlo neobdrží
od obsluhy povel po dobu cca. 10 min., dieselový
pohon se samočinně vypne.

Základní technické údaje kolejových tahačů řady 211:
Upspřádání dvojkolí / rozchod

B / 1435 mm

Max. šířka, výška, délka přes nárazníky

2600 mm, 2600 mm, 7240 mm

Rozvor / pr. dvojkolí

2700 mm / 1000 mm

Nejmenší poloměr projížděného oblouku

60 m

Celková hmotnost / hmotnost na nápravu

24 t / 12 t

Maximální / trvalý výkon trakčního elektromotoru
Přenos výkonu

elektromechanický, střídavý

Schéma
akumulátorové verze

M

A

77 kW / 37 kW

E
S
P

A

Legenda:
M
Měnič (střídač)
E
Elektromotor
G
Generátor
SM Spalovací motor
A
Sestava akumulátorů
SP Sestupná převodovka

Schéma
dieselové verze

M
E

G

SM

S
P

Kolejový tahač A211
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Řízení vozidla:
Kolejový tahač řady 211 je ovládán dálkově pomocí
přenosné radiové soupravy HBC Radiomatic. Lze jej dálkově
nastartovat a ovládat pracovní pojezd vozu vpřed a vzad,
zrychlený pojezd bez zátěže i spřáhnutí vozu automatickým
spřáhlem. Obsluha může být při pojíždění na vlečce na
stupačce nebo ochozu vozidla.
Kapotáž
Kapotáž zajišťuje spolehlivé krytí agregátů před
povětrnostními vlivy. Kapota vozidla je na obou stranách
vybavena předepsanýmobrysovým osvětlením a dálkovým
světlometem a dále pak světelnou i akustickou signalizací,
která je v činnosti při pohybu tahače.
Nástřik vozidla je proveden trvanlivou barvou PUR2,
která se používá také k ochraně vozidel Českých drah. Na
přání odběratele je možno vozidlo opatřit nástřikem ve
firemních barvách v libovolném designu.
Spotřeba elektrické energie a nabíjení akumulátorů
Elektrická energie olověných akumulátorů o nominálním
napětí 600 V a kapacitě 330 Ah může být využita z 80%
kapacity. Po dosažení této hranice se posunovací
mechanismus automaticky vypne aby se zabránilo
absolutnímu vybití akumulátorů. Před dosažením této
hranice je potřeba dojet s posunovacím mechanismem k
dobíjecímu místu. Maximální doba nabíjení jeho akumulátorů
je 6 hodin. Pokud je míra vybití menší, znamená to kratší
dobu dobíjení. Životnost soupravy baterií je kolem 1500
nabíjecích cyklů.
Kapacita baterií

330 Ah

Využitelná kapacita baterií*

254 Ah

Nominální napětí

600 V

Zaručená nepřetržitá pracovní doba
při plném zatížení (800t) a rychlosti 5 km/h

4,24 hod

Kolejový tahač A211 je schopen dopravit maximální
dovolenou zátěž na vzdálenost 21 km.
* 80% kapacity – 3% (vlastní spotřeba mechanismu)
** doba využití nabitých akumulátorů je závislá na provozním vytížení
mechanismu

Certifikace a dokumentace
Všechna kolejová vozidla nabízené naší společností jsou
již od r 2008 certifikována u TÜV SÜD Czech s.r.o. a jsou
vyráběna ve spolupráci s Dodávkami automatizace s.r.o.
Přínos a přednosti kolejových tahačů řady 211
příznivá pořizovací cena v porovnání s klasickou
lokomotivou
nízké provozní náklady, zvláště u akumulátorového typu
je cena spotřebované energie cca. 10x nižší, než cena
spotřebované nafty u dieselových posunovacích lokomotiv
nízké náklady na údržbu a servisní prohlídky
rychlá návratnost v závislosti na využití v provozu
jednoduchá obsluha
úspora kvalifikované pracovní síly - vozidlo není
lokomotivou a není potřeba kvalifikace strojvedoucího
výrazné snížení hlučnosti a emisí, obzvláště u akumulátorové verze.
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