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Posunovací lokomotivy a kolejové tahače řady 314
Určení:

2

Akumulátorová lokomotiva 710 201-5 (A314) je
třínápravové hnací kolejové vozidlo určené pro lehkou
a středně těžkou službu na železničních vlečkách
průmyslových podniků, logistických terminálů, nebo pro
sestavování vlaků na manipulačních kolejištích železničních
operátorů.
Vozidlo vzniklo na základě rozsáhlé přestavby
a modernizace dieselhydraulické lokomotivy řady 710
(původní označení T334) z produkce ČKD Lokomotivka n.p.
Praha.

Z původního stroje zůstal zachován pouze vlastní rám
a pojezd. Veškeré ostatní části tahače jsou řešeny jako
novostavba. Vozidlo je opatřeno narážecím a spřahovacím
ústrojím, které může být dále doplněno o pneumaticky
ovládané automatické spřáhlo. V tomto případě pak není
vyžadována přítomnost posunovače při spojení lokomotivy s
železničním vozem, nebo se soupravou vozů. Díky možnosti
volby dálkového ovládání pomoci rádiové povelové soupravy
není při provozu lokomotivy vyžadována neustála přítomnost
obsluhy v kabině. V opci je možná i verze tahače bez kabiny.

Přenos výkonu a zdroj energie
Akumulátorová verze lokomotivy 710 201-5
(A314) je vybavena elektromechanickým přenosem
výkonu, kde zdrojem elektrického proudu je olověný
trakční akumulátor o jmen. napětí 720 V a kapacitě
640 Ah. Akumulátor je nabíjen pomoci vlastního
nabíječe pracujícího na vysokofrekvenčním nabíjecím
principu. K napájení palubní sítě slouží, akumulátor
o napětí 24 V, který je měničem proudu neustále
dobíjen z trakčního akumulátoru. Pro připojení
nabíječe k síti 3x400 V je určen elektrický kabel s vidlicí
125A.
Elektrický proud z trakčního akumulátoru je veden
do vektorově řízeného střídače a odtud pak do cize
chlazeného trakčního asynchronního elektromotoru
s kotvou na krátko. Kroutící moment elektromotoru je
přes spojku přenášen do trakční redukční převodové
skříně a z ní pak dále pomoci kardanových hřídelí
na nápravě převodovky. K řízení celého systému
přenosu výkonu slouží mikroprocesorová jednotka,
která získává zpětnou informaci od enkoderu
vestavěného na výstupní hřídeli trakčního elektromotoru. Díky plně vektorovému řízení trakčního
střídače je možno dosáhnout vysokého záběrového

momentu elektromotoru již při velmi nízkých otáčkách.
Výstupní frekvence trakčního střídače stoupající po
nastavitelné rampě nedovolí nekontrolovatelné otáčky
elektromotoru a tím i prokluz hnacích dvojkolí v nepříznivých adhezních podmínkách.
Brzdová výstroj odpovídá běžnému standardu
známému u moderních lokomotiv a skládá se z brzdy
přímočinné a samočinné. Pro parkování je vozidlo
vybaveno ruční mechanickou parkovací brzdou, která
zůstala zachována z původní diesel-hydraulické
lokomotivy řady 710. Hlavní provozní brzdou
akumulátorové lokomotivy je elektrodynamická brzda
(EDB). Proud generovaný trakčním elektromotorem
přichází do střídače / usměrňovače a následně zpět
do akumulátoru, kde dochází k rekuperaci.
Kabina pro obsluhu je vybavena velkými okny,
bočními výsuvnými okénky a stěrači čelních skel
v obou směrech jízdy, která mají negativní sklon.
Ovládací pulty jsou umístěny úhlopříčně v obou
směrech jízdy s ergonomickými polohovatelnými
sedačkami. Kabinu tvoří ocelový rám a plášť z ocelových plechů, je odhlučněna, zateplena a vytápěna
nezávislým topením. Vstup do kabiny je z ochozů
po obou stranách .

Dieselová verze lokomotivy (D314).
Zdrojem elektrické energie je trakční dieselgenerátor
dodávající střídavý proud o napětí 400 V, který je
přiveden přes pojistky a jističe do trakčního měniče
frekvence. Zde je usměrněn na napětí meziobvodu
a následně přiveden do střídače. Trakční střídač
s plným vektorovým řízením řídí otáčky a kroutící
moment trakčního elektromotoru.
Při požadavku
obsluhy na pracovní výkon, dojde nejprve k rozjezdu

vozidla po rampě střídače na zvolenou rychlost. Tuto
rychlost pak řídící jednotka udržuje nezávisle na sklonu
trati a charakteru kroutícího momentu od zátěže.
Vlastní pohon tvoří asynchronní elektromotor o výkonu
175 kW s kotvou nakrátko, který je vybaven cizím
chlazením.
Jako zdroj elektrického proudu pro silovou trakční
elektroniku slouží vznětový motor který je pevně spojen
s generátorem.

Základní technické údaje lokomotiv a kolejových tahačů řady 314:
Upspřádání dvojkolí / rozchod

C / 1435 mm

Max. šířka, výška, délka přes nárazníky

2950 mm, 4320 mm, 9400 mm

Rozvor / pr. dvojkolí

2700 mm / 1000 mm

Nejmenší poloměr projížděného oblouku

80 m

Celková hmotnost / hmotnost na nápravu

48 t / 16 t

Maximální výkon trakčního elektromotoru

175 kW

Přenos výkonu

elektromechanický, střídavý
Legenda:
M
Měnič (střídač)
E
Elektromotor
G
Generátor
SM Spalovací motor
A
Sestava akumulátorů
SP Sestupná převodovka
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Přínos a přednosti lokomotiv řady 314
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 - verze bez kabiny není
lokomotivou a není potřeba kvalifikace strojvedoucího
výrazné snížení hlučnosti a emisí, obzvláště u akumulátorové verze.

Kapacita baterií

640 Ah

Využitelná kapacita baterií*

512 Ah

Nominální napětí

720 V

Spotřeba elektrické energie a nabíjení akumulátorů
Elektrická energie olověných akumulátorů může být
využita z 80% kapacity. Před dosažením této hranice
řídicí systém upozorní obsluhu, že je třeba urychleně
dojet k dobíjecímu místu, aby se zabránilo absolutnímu
vybití akumulátorů. Maximální doba nabíjení akumulátorů lokomotivy je 6 hodin. Pokud je míra vybití menší,
znamená to kratší dobu dobíjení. Životnost soupravy
baterií je kolem 1500 nabíjecích cyklů.
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Na titulní straně A314 v provozu
na vlečce KGHM Polska Miedź S.A.
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V r. 2008 proběhlo porovnání provozních nákladů akumulátorové lokomotivy 710-201.5
a diesel-elektrické lokomotivy T458 na vlečce TSR Czech Republic v Polance:
Provozní náklady na diesel-elektrickou lokomotivu řady T458
položka
Nafta
Motorový olej
Převodový olej
Brzdové zdrže
Náklady celkem měsíčně

množství
3 200 l
50 l
5l
3 ks

jedn. cena (Kč)
25,52,45,362,-

Roční náklady za rok 2008

celkem (Kč)
80 000,2 600,225,1 086,83 911,-

poznámka

1 006 932,-

Provozní náklady na akumulátorovou lokomotivu 710-201.5 (A314)
položka
Elektrická energie
Nafta
Destilovaná voda
Náklady celkem měsíčně

množství
6 070 kWh
15 l
100 l

Roční náklady za rok 2008
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jedn. cena (Kč)
1,28
25,9,-

celkem (Kč)
7 769,6
375,900,9 044,6

108 535,2

poznámka
noční proud
pouze nezávislé topení
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Rozměry lokomotiv řady 314

