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Lokomotywa akumulatorowa serii A415

LOKOMOTYWA AKUMULATOROWA A415
Koncepcja nowego typu elektrycznej lokomotywy
manewrowej zasilanej akumulatorami trakcyjnymi opiera się na
już sprawdzonym typie lokomotywy trójosiowej 710.2015.
Ten pojazd został zbudowany na bazie całkowitej
przebudowy lokomotywy 716 (V60). Przeniesienie mocy jest
całkowicie nowe - pierwotny agregat z silnikiem spalinowym
został zastąpiony przez asynchroniczny silnik trakcyjny
i wejściowy element planetarny oryginalnej mechanicznej
przekładni. Układ przeniesienia mocy za pomocą mechanicznej
przekładni redukcyjnej i sprzęgieł na poszczególnych
zestawach kołowych nadaje się szczególnie do zastosowania
na bocznicach przemysłowych. Wysoki moment obrotowy,
nawet przy bardzo małych prędkościach, jest zapewniony
przez sterowany wektorowo falownik, który pozwala
na odzyskanie energii elektrycznej podczas hamowania.
Główne cechy lokomotywy akumulatorowej A415:
Asynchroniczne przeniesienie mocy
Kontrola momentu skręcającego za pomocą falownika
z całkowicie wektorowym sterowaniem
Zdalne sterowanie Åkerströms
Odzyskiwanie energii elektrycznej
Zkrócony reżim ładowania akumulatorów trakcyjnych
Diagnostyka akumulatorów trakcyjnych
Zdalny dostęp do układu sterowania podczas ładowania
Bilans energetyczny
Dla lepszego dostępu do kabiny maszynisty zaprojektowano dwa nowe i bezpieczniejsze wstępy z galerii lokomotywy . Kabinę pojazdu wyposażono w dach wielowarstwowy,
który zapewnia komfort cieplny pojazdu, szczególnie
w miesiącach letnich. Okna wielkoformatowe w osi podłużnej
pojazdu są zaprojektowane z ujemnym nachyleniem i są
wyposażone w mocne wycieraczki. Pulpity sterujące wraz
z siedzeniami maszynisty znajdują się po przekątnej po obu
stronach kabiny. Kabina jest ogrzewana przez niezależny
system ogrzewania Webasto.
Akumulatory ołowiowe charakteryzuje napięcie nominalne
640 V przy nominalnej pojemności 930 Ah. Użyto 320 sztuk
ogniw w 8 pojemnikach. Maksymalne dozwolone rozładowanie
akumulatorów wynosi 80% pojemności a ich żywotność
w normalnej eksploatacji przy 1500 cyklach ładowania wynosi
ok. 10 lat. Gdy lokomotywa jest hamowana przez hamulec
elektrodynamiczny, uzyskana energia elektryczna jest
zwracana do akumulatorów. Energoelektronika została
umieszczona w szafie umieszczonej w przestrzeni między
kabiną i akumulatorami. W szczególności rozwiązano tutaj
chłodzenie falownika trakcyjnego płynem z pętlą regulacyjną
temperatury.
Aby zmniejszyć zużycie obrzeży koł, pojazd jest
wyposażony w system smarowania TRIBOTEC, w którym
rozpylany w powietrzu smar jest natryskiwany bezpośrednio na
obiegowe ścieżki kół. Zbiorniki do piaskowania wyposażone są
w podgrzewane mieszanie, aby zapobiec zamarzaniu piasku w
niekorzystnych warunkach klimatycznych zimowych.
Ogrzewane są również dysze piaskowe.Pojazd jest
wyposażony w ciągły elektro-pneumatyczny hamulec DAKO
BSE i hamulec działający bezpośrednio w połączeniu
z pomocniczym hamulcem postojowym.

Pierwotna lokomotywa V60.

Koncepcja rozmieszczenia bloków bateriowych.

Wizualizacja projektu nowej maski i kabiny.

Montaż nowego silnika elektrycznego ze skrzynią biegów.
2

Podstawowe parametry techniczne A415:
Rozstaw

1435 mm

Układ zestawów kołowych

D

Przeniesienie mocy

elektromechaniczne zmienne

Szerokość / wysokość / długość ze zderzakami

3027 / 4365 / 10970 mm

Długość bez zderzaków

9700 mm

Średnica kół

1100 mm

Najmniejszy promień przejeżdżanego łuku

80 m

Masa całkowita

60 000 kg

Nominalna moc

300 kW

Maksymalna wydajność przez 90 s

450 kW

Maksymalna prędkość robocza

30 km / h

Maksymalna siła ciągnięcia

180 kN

Maksymalne obciążenie na prostym torze

2000 ton

Zakres maksymalnego wykorzystania siły uciągu

0 - 10 km / h

Liczba podstawowych cykli ładowania

1500

Liczba ogniw bateriowych

320

Napięcie znamionowe

640 V

Pojemność

930 Ah
nachylenie ‰
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Schemat zasilania:
elektryczny silnik
trakcyjny
przeniesienie mocy

AC/DC
640
3x400
akumulatory

Pulpity sterownicze w kabinie:

Schemat przeniesienia mocy:

M
E
A
SP

Sprzęgło automatyczne:
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Falownik
Silnik elektryczny
Zespół akumulatorów
Przekładnia
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