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Lokomotywy manewrowe i ci¹gniki serii 314
Przeznaczenie:

2

Akumulatorowa lokomotywa 710 201-5 (A314) to
trójosiowy pojazd szynowy przeznaczony do lekkich i
œrednich przetoków na bocznicach kolejowych
przedsiêbiorstw przemys³owych, terminalach logistycznych
lub do manipulowania poci¹gami na torach operatorów
kolejowych.
Pojazd zosta³ zbudowany w oparciu o szerok¹
przebudowê i modernizacjê lokomotywy diesel-hydraulicznej
typu 710 (pierwotne oznaczenie T334) z ÈKD Lokomotivka
n.p. Praga.

Z oryginalnego pojazdu zachowana zosta³a tylko rama i
podwozie. Wszystkie pozosta³e czêœci lokomotywy s¹ nowo
zaprojektowane. Pojazd jest wyposa¿ony w zderzaki i
urz¹dzenie sprzêgaj¹ce, które mo¿na dodatkowo uzupe³niæ
w pneumatycznie sterowane sprzêg³o automatyczne. W
takim przypadku obecnoœæ manewrowego podczas ³¹czenia
lokomotywy z wagonem lub sk³adem nie jest wymagana.
Dziêki opcji zdalnego sterowania radiowego, równie¿ nie jest
wymagana obecnoœæ maszynisty w kabinie lokomotywy.
Opcj¹ jest równie¿ wersja ci¹gnika bez kabiny.

Przeniesienie mocy i Ÿród³o zasilania
Akumulatorowa wersja lokomotywy 710 201-5
(A314) jest wyposa¿ona w elektromechaniczn¹
transmisjê mocy, w której Ÿród³em pr¹du elektrycznego
jest o³owiowy akumulator trakcyjny o nominalnym
napiêciu 720 V i pojemnoœæi 640 Ah. Akumulator
³adowany jest za pomoc¹ w³asnej ³adowarki dzia³aj¹cej
na zasadzie ³adowania z wysok¹ czêstotliwoœci¹.
Bateria 24 V s³u¿y do zasilania sieci pok³adowej, która
jest stale ³adowana z akumulatora trakcyjnego przez
konwerter pr¹du. Aby pod³¹czyæ ³adowarkê do sieci
3x400 V, zaprojektowano przewód elektryczny
z wtyczk¹ 125A.
Pr¹d elektryczny z akumulatora trakcyjnego jest
doprowadzany do sterowanego wektorowo falownika,
a stamt¹d do ch³odzonego trakcyjnego asynchronicznego silnika elektrycznego. Moment obrotowy
silnika elektrycznego przenoszony jest poprzez
sprzêg³o do trakcyjnej przek³adni redukcyjnej, a
nastêpnie przez wa³ki kardanowe do osi przek³adni.
Ca³y system przeniesienia mocy jest sterowany przez
mikroprocesor, który otrzymuje impulsy z enkodera
wbudowanego w wa³ wyjœciowy trakcyjnego silnika
elektrycznego. Dziêki w pe³ni wektorowemu
sterowaniu falownikiem trakcyjnym mo¿na osi¹gn¹æ
wysoki moment obrotowy silnika elektrycznego ju¿
przy bardzo niskich prêdkoœciach. Czêstotliwoœæ

wyjœciowa falownika trakcyjnego, rosn¹cego po
ustawionej rampie, nie pozwala na niekontrolowany
obrót silnika elektrycznego, a zatem na poœlizg kó³
napêdowych w niekorzystnych warunkach
przyczepnoœci.
Uk³ad hamulcowy odpowiada standardowi
znanemu w nowoczesnych lokomotywach i sk³ada siê
z samoczynnego hamulca i hamulca dodatkowego.
Do parkowania pojazd wyposa¿ony jest w rêczny
mechaniczny hamulec postojowy, który zosta³
zachowany z oryginalnej lokomotywy spalinowohydraulicznej typu 710. G³ównym hamulcem roboczym
lokomotywy akumulatorowej jest hamulec elektrodynamiczny (EDB). Pr¹d generowany przez
elektryczny silnik trakcyjny prowadzony jest do
falownika / prostownika, a nastêpnie z powrotem do
akumulatora, gdzie dochodzi do rekuperacji pr¹du.
Kabina operatora wyposa¿ona jest w du¿e okna,
boczne przesuwne szyby i obukierunkowe wycieraczki
przednich szyb, które maj¹ nachylenie ujemne. Panele
sterownicze s¹ umieszczone po przek¹tnej w obu
kierunkach jazdy wraz z ergonomicznymi i regulowanymi siedzeniami. Konstrukcja kabiny sk³ada siê ze
stalowej ramy i obudowy z blachy stalowej, jest cieplnie
i dzwiêkowo odizolowana i ogrzewana niezale¿nym
ogrzewaniem. Wejœcie do kabiny mo¿liwe jest z obu
stron.

Spalinowa wersja lokomotywy (D314). ród³em
zasilania jest trakcyjny generator silnika spalinowoelektrycznego dostarczaj¹cy pr¹d przemienny o
napiêciu 400 V, który jest prowadzony poprzez
bezpieczniki i wy³¹czniki do falownika trakcyjnego.
Tutaj jest pr¹d regulowany do napiêcia obwodu
poœredniego, a nastêpnie podawany do falownika.
Falownik trakcyjny ze sterowaniem wektorowym
steruje obrotem i momentem obrotowym trakcyjnego
silnika elektrycznego. Gdy potrzebna jest wydajna

praca silnika, pojazd najpierw rozpêdza siê wg. rampy
falownika do wybranej prêdkoœci. Ta prêdkoœæ jest
utrzymywana przez jednostkê steruj¹c¹ niezale¿nie od
nachylenia toru i charakteru momentu obrotowego od
obci¹¿enia. Sam napêd sk³ada siê z asynchronicznego
silnika elektrycznego o mocy 175 kW, który jest
wyposa¿ony w zewnêtrzne ch³odzenie.
Jako Ÿród³o pr¹du elektrycznego dla elektroniki
trakcyjnej jest wykorzystywany silnik wysokoprê¿ny,
który jest na sta³o pod³¹czony do generatora.

Podstawowe dane techniczne lokomotyw i ci¹gników serii 314:
Uk³ad zestawów ko³owych / rozstaw

C / 1435 mm

Maks. szerokoœæ, wysokoœæ, d³ugoœæ ze zderzakami

2950 mm, 4320 mm, 9400 mm

Rozstaw osi / œr. ko³a

2700 mm / 1000 mm

Najmniejszy promieñ przeje¿d¿anego ³uku

80 m

Masa ca³kowita / masa na oœ

48 ton / 16 ton

Maksymalna moc trakcyjnego silnika elektrycznego

175 kW

Przeniesienie mocy

elektromechaniczne, zmienne
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Korzyœci i zalety lokomotyw serii 314
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¿ cena oleju napêdowego spo¿ywanego w lokomotywach manewrowych z silnikiem spalinowym
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 wymaga kwalifikacji maszynisty
znaczna redukcja ha³asu i emisji, szczególnie w wersji
akumulatorowej.

Pojemnoœæ akumulatorów

640 Ah

U¿ytkowa pojemnoœæ akumulatorów*

512 Ah

Napiêcie znamionowe

720 V

Zu¿ycie energii i ³adowanie baterii
Energia elektryczna akumulatorów o³owiowych mo¿e
byæ wykorzystana z 80% pojemnoœci (*). Przed
osi¹gniêciem tego limitu system sterowania informuje
operatora, ¿e konieczny jest szybki dojazd do punktu
³adowania, aby zapobiec ca³kowitemu roz³adowaniu
akumulatorów. Maksymalny czas ³adowania akumulatorów wynosi 6 godzin. Je¿eli poziom roz³adowania jest
mniejszy, oznacza to krótszy czas ³adowania. ¯ywotnoœæ
akumulatora wynosi oko³o 1500 cykli ³adowania.
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Na stronie tytu³owej A314
po dokoñczeniu w Ostrawie
i w pracy na bocznicy KGHM Polska
MiedŸ S.A.
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W 2008 roku zosta³y porównane koszty eksploatacji lokomotywy 710-201.5 i lokomotywy spalinowoelektrycznej T458 na bocznicy TSR Czech Republic w Polance:
Koszty eksploatacji lokomotywy spalinowej T458
pozycja
Olej napêdowy
Olej silnikowy
Olej przek³adniowy
Klocki hamulcowe
Náklady celkem mìsíènì

iloœæ
3 200 l
50 l
5l
3 szt.

cena jedn. (CZK)
25,52,45,362,-

Roèní náklady za rok 2008

razem (CZK)
80 000,2 600,225,1 086,83 911,-

uwagi

1 006 932,-

Koszty eksploatacji lokomotywy akumulatorowej 710-201.5 (A314)
pozycja
Energia elektryczna
Olej napêdowy
Woda destylowana
Koszty miesiêczne razem

iloœæ
6 070 kWh
15 l
100 l

Koszty razem za 2008 rok
4

cena jedn. (CZK)
1,28
25,9,-

razem (CZK)
uwagi
7 769,6
taryfa nocna
375,tylko ogrzewanie niezale¿ne
900,9 044,6

108 535,2
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Wymiary lokomotyw serii 314

