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Ci¹gniki szynowe serii 211
Przeznaczanie:
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Ci¹gniki serii 211 to pojazdy szynowe zaprojektowane do
lekkich i œrednich obci¹¿eñ i przetoku wagonów kolejowych
na bocznicach, terminalach i w portach w punkcach
za³adunku i roz³adunku. Ci¹gniki te pracuj¹ przy minimalnym
zapotrzebowaniu na energiê i p³yny eksploatacyjne.
Nie s¹ lokomotywami ze wzglêdu na ni¿sze wymagania
w zakresie operatora, którym mo¿e byæ przeszkolona osoba
z kwalifikacj¹ "przetokowego", ale zgodnie z prawem spe³nia
wszystkie warunki do jazdy na torach na których
jednoczeœnie pracuj¹ inne pojazdy szynowe.
Ci¹gniki serii 211 napêdzane s¹ przez elektryczny silnik
trakcyjny. ród³em pr¹du dla falownika trakcyjnego jest
akumulator trakcyjny o du¿ej pojemnoœci - wersja A, lub
generator spalinowo-elektryczny wytwarzaj¹cy pr¹d zmienny

-wersja D. Domyœlnie s¹ produkowane bez kabiny operatora,
ale mog¹ byæ dostarczone tak¿e w wersji kabinowej.
Pojazd jest kompletn¹ przebudow¹ lokomotywy T 211.
Z pierwotnej lokomotywy zastosowano ramê g³ówn¹
z mechanizmem ci¹gn¹cym i zderzakami, przek³adniami
osiowymi, zestawami ko³owymi i niektórymi czêœciami
mechanicznymi hamulca. Wszystkie pozosta³e czêœci s¹
nowo zaprojektowane.
Rama jest dostosowana do zabudowy nowych sekcji.
Pojazd ma dwa napêdzane zestawy ko³owe o œrednicy
1000 mm. Na ka¿dej osi jest zamontowana na ³o¿yskach
przek³adnia osiowa, zaœ napêd osi jest wykonywany
bezpoœrednio z wa³ów przegubowych z trakcyjnej skrzyni
biegów. Obie przek³adnie osiowe s¹ identyczne.

System napêdowy
Wersja akumulatorowa ci¹gnika. ród³em energii
elektrycznej jest akumulator trakcyjny dostarczaj¹cy
pr¹d sta³y, który jest prowadzony przez roz³¹czniki,
bezpieczniki i wy³¹czniki automatyczne do obwodu
falownika trakcyjnego. Falownik trakcyjny z pe³nym
sterowaniem wektorowym steruje obrotem i momentem obrotowym trakcyjnego silnika elektrycznego.
W przypadku przewagi dodatniego momentu
obrotowego silnik trakcyjny przechodzi z obci¹¿enia do
obszaru generatora, a akumulator trakcyjny jest
³adowany pr¹dem wytwarzanym przez falownik.
Akumulator o³owiowo-kwasowy o nominalnym
napiêciu 572 V i pojemnoœci 330 Ah jest Ÿród³em pr¹du
elektrycznego dla falownika trakcyjnego. Akumulator
jest przeznaczony do celów trakcyjnych i jego cztery
bloki s¹ zabezpieczone w przypadku kolizji stoj¹cego
ci¹gnijka z innym taborem jad¹cym nawet z prêdkoœci¹
do 20 km / h.

Pó³automatyczne urz¹dzenie AQUAMATIC s³u¿y
do uzupe³niania zdemineralizowanej wody do
pojedynczych ogniw akumulatorów trakcyjnych. Do
mieszania elektrolitu podczas ³adowania s³u¿y uk³ad
napowietrzania który jest instalowany razem
z ³adowark¹. Trakcyjny akumulator o³owiowy jest
bardzo twardym Ÿród³em energii elektrycznej, które
umo¿liwia krótkoterminowe wielokrotne iloœci pr¹du
znamionowego.
Przed niebezpieczeñstwem g³êbokiego roz³adowania, akumulator trakcyjny jest chroniony
urz¹dzeniem elektronicznym. Po osi¹gniêciu
najni¿szej dozwolonej mocy akumulatora pojazd
zatrzymuje siê i zostaje uruchomiony sygna³
akustyczny. Obs³uga mo¿e wtedy dojechaæ z pojazdem
do najbli¿szego punktu ³adowania, w którym po
pod³¹czeniu kabla z wtyczk¹ do sieci rozpoczyna siê
³adowanie akumulatora trakcyjnego.

Spalinowa wersja ci¹gnika. ród³em zasilania jest
jednostka napêdowa z silnikiem wysokoprê¿nym
wytwarzaj¹ca pr¹d zmienny. Pr¹d zmienny
doprowadzany jest do prostownika, zasilaj¹c obwód
poœredni i falownik trakcyjny, który steruje obrotami
i momentem obrotowym trakcyjnego silnika elektrycznego. Jednostka napêdowa sk³ada siê z silnika
wysokoprê¿nego sprzê¿onego elastycznym sprzêg³em ze synchronicznym generatorem. Sam napêd
stanowi asynchroniczny silnik elektryczny wyposa¿ony w obce ch³odzenie.

Wentylator obcego ch³odzenia jest sterowany przez
falownik, dzia³aj¹cy na podstawie danych temperatury
uzyskanych z pó³przewodnikowych czujników KTY
umieszczonych w uzwojeniu stojana trakcyjnego
silnika elektrycznego.
Jednostka diesel-elektryczna jest dostosowana do
rozruchu zimowego, a jej wymagania konserwacyjne
s¹ zminimalizowane. Jeœli pojazd nie otrzyma
komendy od obs³ugi przez ok. 10 minut, silnik
spalinowy wy³¹cza siê automatycznie.

Podstawowe parametry techniczne 211:
Uk³ad zestawów ko³owych / Rozstaw

B / 1435 mm

Szerokoœæ / wysokoœæ / d³ugoœæ ze zderzakami
Rozstaw osi / Œredica kó³

2700 mm / 1000 mm

Najmniejszy promieñ przeje¿d¿anego ³uku

60 m

Ca³kowita masa / Masa na oœ

24 t / 12 t

Maksymalna / Ci¹g³a moc silnika trakcyjnego
Przeniesienie mocy

M
E
S
P

77 kW / 37 kW
elektromechaniczne, zmienne

Schemat
wersji akumulatorowej

A

2600 mm, 2600 mm, 7240 mm

A

Legenda:
M
Falownik
E
Silnik elektryczny
G
Generator
SM Silnik spalinowy
A
Zespó³ akumulatorów
SP Przek³adnia

Schemat
wersji spalinowej
M
E

G

SM

S
P

Diagram Korefa:
Ciàgnik szynowy A211
uk³ad zestawów ko³owych: B
rozstaw szyn: 1435 mm
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Sterowanie ci¹gnikiem
Ci¹gnik szynowy serii 211 jest zdalnie sterowany pilotem
radiowym HBC Radiomatic. Mo¿na go uruchomiæ zdalnie
i sterowaæ jazd¹ ci¹gnika do przodu i do ty³u, przyspieszon¹
jazd¹ bez obci¹¿enia i do sprzêgania pojazdu sprzêg³em
automatycznym. Operator mo¿e znajdowaæ siê podczas
przetoku na bocznicy, na podnó¿ku lub na galerii pojazdu.
Obudowa
Obudowa zapewnia niezawodn¹ ochronê agregatów
przed warunkami atmosferycznymi. Maska pojazdu jest
wyposa¿ona po obu stronach w okreœlone œwiat³a g³ówne
i sygna³owe oraz sygnalizacjê œwietln¹ i akustyczn¹, które s¹
aktywne, gdy ci¹gnik jest w ruchu.
Do lakierowania pojazdu u¿yto trwa³ej farby PUR2, która
jest u¿ywana równie¿ do ochrony taboru Kolei Czeskich. Na
¿yczenie klienta pojazd mo¿e byæ lakierowany w korporacyjnych kolorach z dowolnym logo.
Zu¿ycie energii i ³adowanie baterii
Energia elektryczna akumulatorów o³owiowo-kwasowych
o nominalnym napiêciu 600 V i pojemnoœci 330 Ah mo¿e byæ
wykorzystana do 80% pojemnoœci. Po osi¹gniêciu tego limitu
ci¹gnik automatycznie wy³¹cza siê, aby zapobiec ca³kowitemu roz³adowaniu akumulatorów. NajpóŸniej po
osi¹gniêciu tego limitu nale¿y przesun¹æ pojazd manewrowy
do punktu ³adowania. Maksymalny czas ³adowania
akumulatorów to 6 godzin. Je¿eli stopieñ roz³adowania jest
mniejszy, oznacza to jednoczeœnie krótszy czas ³adowania.
¯ywotnoœæ akumulatora wynosi oko³o 1500 cykli ³adowania.
Pojemnoœæ akumulatorów

330 Ah

U¿ytkowa pojemnoœæ akumulatorów *

254 Ah

Napiêcie znamionowe

600 V

Gwarantowany ci¹g³y czas pracy przy
pe³nym obci¹¿eniu (800t) i przy 5km/h**

4 h 15 min

Ci¹gnik A211 jest w stanie przetaczaæ maksymalne
dopuszczalne obci¹¿enie na odleg³oœæ 21 km.
* 80% potencja³u - 3% (w³asne zu¿ycie mechanizmu)
** Czas u¿ytkowania na³adowanych akumulatorów zale¿y od
obci¹¿enia roboczego mechanizmu
Certyfikacja i dokumentacja
Wszystkie pojazdy oferowane przez nasz¹ firmê s¹ od
2008 roku certyfikowane przez TÜV SÜD Czech s.r.o.
Korzyœci i zalety ci¹gników z serii 211
Korzystna cena zakupu w porównaniu do klasycznej
lokomotywy spalinowej.
Niskie koszty eksploatacji, szczególnie w przypadku
typu z akumulatorami. Koszt zu¿ywanej energii wynosi
ok. 10 razy mniej ni¿ koszt oleju napêdowego zu¿ywanego
w porównywalnych lokomotywach spalinowych.
Niskie koszty utrzymania i serwisu.
Szybki zwrot w zale¿noœci od natê¿enia u¿ytkowania.
Prosta obs³uga.
Oszczêdzanie wykwalifikowanej si³y roboczej - wersja bez
kabiny nie jest lokomotyw¹ i nie wymaga kwalifikacji
maszynisty.
Znaczna redukcja ha³asu i emisji, szczególnie w wersji
akumulatorowej. Urz¹dzenie jest proekologiczne.
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