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LOKALIZACJA URZADZEN W SZAFIE NN 

BEZPIECZNIK TOPIKOWY 100 A „BATERIA + ROZRZAD”  

Jest na przewodzie B 10 i B 10A miedzy stycznikiem pradu zwrotnego (29) a odlacznikiem baterii (42). 

W przypadku przepalenia go brak jest ladowanie baterii oraz br ak zasiania obwodu rozrzadu z 

przetwornicy glównej. 

BEZPIECZNIK TOPIKOWY 80  A SPREZARKI GLÓWNEJ  

Jest na przewodzie M 10 - B 10 miedzy stycznikiem pradu zwrotnego a przewodem B 10. W przypadku 

przepalenia go brak jest sterowania sprezarka przel acznikiem pakietowym w szafie NN oraz brak 

zasilania obwodu rozrzadu z przetwornicy glównej.  

UWAGA: NIE WSZYSTKIE JEDNOSTKI MAJA PODLACZONY W/W BEZPIECZNIK 

WEGLOWY REGULATOR NAPIECIA PRZETWORNIC 

Regulacja napiecia pradnicy odbywa sie za posrednictwem zmiany wartosci pr adu wzbudzenia 

osiagnietych zwieraniem lub rozwieraniem przez styki weglowe regulatora odpowiednich oporników. 

Dzieki wspólpracy strumieni magnetycznych a mianowicie strumienia obwodu magnetycznego 

wytworzonego przez cewke skala ze strumieniem cewki ruchomej. Kazdej zmianie napiecia na zaciskach 

pradnicy a wiec i zmian pradu szeregowo polaczonych w cewkach regulatora towarzyszy ruch cewki 

ruchomej oraz styku ruchomego. Przy wzroscie napiecia pradnicy cewka ruchoma jest przyciagnieta a 

styk ruchomy laczy sie ze stykiem nieruchomym lewym, co przy odpowiednim polaczeniu zespolu 

oporów obwodu wzbudzenia daje wzrost opornosci w tym obwodzie i powoduje zmieszenie pradu 

wzbudzenia a co za tym idzie obniza napiecie pradnicy. Przy obnizeniu napiecia pradnicy sila spr ezyny 

nastawnej pokonuje sile elektrodynamiczna i przyciaga cewke ruchoma laczac sie ze stykiem 

nieruchomym prawym opornosc obwodu wzbudzenia zostaje zmieszona wzrasta prad wzbudzenia 

powodujac wzrost napiecia pradnicy. Zjawisko to powtarza sie cyklicznie 100 razy na sekunde 

doprowadzajac do stalej oscylacji styku ruchomego (towarzyszy temu iskrzenie). Ustalone w ten sposób 

proporcje zwiekszania i zmniejszania pradu wzbudzenia powoduje utrzymanie napiecia pradnicy na 

stalym poziomie. Do prawego weglika stalego jest podlaczony przewód U 6 do srodkowego weglika 

ruchomego przewód U 4 do lewego weglika stalego przewód U 5. Za pomoca regulacji naciagu sprezyny 

mozemy zmniejszyc lub zwiekszyc napiecie na zaciskach pradnicy glównej. W celu unikniecia iskrzenia 

na wegielkach regulatora oraz wahan napiecia nalezy przed kazda sluzbe oczyscic wegliki regulatora z 

pylu. 

PRZEKAZNIK PRADU ZWROTNEGO 

Podczas rozruchu, gdy napiecie osiagnie 95% napiecia znamionowego cewka napieciowa przyciagnie 

zwore elektromagnesu i zamknie styki. Z chwila zamkniecia sie styków zamyka sie obwód elektryczny 

miedzy pradnica a bateria i zaczyna sie proces ladowania. Prad ladowania przeplywa przez cewke 

pradowa, której strumien magnetyczny dodaje sie do strumienia cewki napieciowej i przyciaga mo cniej 

zwore zwiekszajac docisk styków, gdy napiecie pradnicy, spadnie ponizej napiecia baterii poplynie prad 

zwrotny z baterii przez cewke pradowa do pradnicy. Prad zwrotny o okreslonej wartosci, lecz o zwrocie 

przeciwnym od pradu ladowania oslabia dzialan ie cewki napieciowej do tego stopnia, ze nastepuje 

odpadniecie zwory otwarcia styków i przerwanie ladowania baterii przez pradnice. Styk pomocniczy 

zwiera czesc uzwojenia napieciowego obnizajac wartosc pradu zwrotnego, na który przekaznik reaguje. 

Zasilanie cewki napieciowej jest z przewodu M 10 - M 41. Cewka pradowa jest zasilana z przew. M 10 - 

M 11. Styk pomocniczy zalacza napiecie z przewodu M 41 - M 42 i dalej na cewke stycznika pradu 

zwrotnego przew. ZN oraz bocznikuje czesc uzwojenia napieciowego cew ki. 

WYLACZNIK SAMOCZYNNY SPREZARKI PANTOGRAFÓW  

Jest na przewodzie 

B 10 - B 18

 w obwodzie sterowania stycznikiem sprezarki 

148

 jak równiez w 

obwodzie zasilania silnika sprezarki.  

LAMPKA SYGNALIZACJI POLOZENIA WALU KUL AKOWEGO ORAZ D WA 

PRZYCISKI DO SPROWADZEN IA WALU DO POZYCJI WYJSCIA  

Lampka sygnalizuje polaczenie walu kulakowego  swieci sie w pozycji 2 - 18 walu klakowego, jest 

zasilana z przewodu, G 45 lampka przew. ZN Przycisk impulsowy  sluzy do sprowadzenia walu 
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kulakowego do pozycji wyjsciowej w ramach pojedynczej jednostki z uwagi, ze przewód S 1 dostaje 

zasilanie ze styków WK 8 nastawnika kierunkowego zwarte sa tylko na pozycji „0” NK. Obwód 

zasilania WK 1, WK 2 jest nastepujacy: przewód S 1, przycisk impulsowy, przewód G 52 lub G 53, 

cewki WK I lub WK II przew. ZN. 

PRZELACZNIK PAKIETOWY OGRZANIA KABIN  

Posiada polozenie „1” ogrzewanie przez termostat, polozenie „2” bezposrednie (termostat wylaczony). 

PRZELACZNIK PAKIETOWY OGRZANIA JEDNOSTKI  

Posiada polozenia „0” ogrzewanie wylaczone, polozenie 1/3 wlaczone grzejniki w ilosci 1/3, polozenie 

2/3 wlaczone grzejniki w ilosci 2/3, polozenie 1/3 i 2/3 wszystkie grzejniki wlaczone. 

AMPEROMIERZ BATERII 

Jest na przewodzie PM 10 - PM 11 bocznik amperom ierza. 

WOLTOMIERZ BATERII 

Jest na przewodzie B 10, wylacznik samoczynny przew. B 14 woltomierz przewodu ZN.  

WYLACZNIK SAMOCZYNNY WZBUDZENIA PRZETWORNICY 

OSWIETLENIOWEJ 

Jest na przewodzie M 10A w obwodzie regulator napi ecia - uzwojenie wzbudzenia silnika i pradnicy.  

BEZPIECZNIK SAMOCZYNNY WZBUDZENIA PRZETW ORNICY 

OSWIETLENIOWEJ 

Jest na przewodzie 147 - 148 w obwodzie wzbudzenia siln ika i pradnicy oswietleniowej.  

WYLACZNIK NOZOWY BATERII  

Jeden nóz jest na przewodzie B 3 - B 10, drugi nóz jest na przewodzie B 10, do ladowania baterii z 

obcego zródla, sluzy wylacznik nozowy, który znajduje sie w skrzynce z bezpiecznikami  topikowymi 60 

A obok baterii.  

PRZEKAZNIK ROZRZADU PRZETWORNICY GLÓWNEJ  

Jest to przekaznik przerzutowy, który posiada dwie cewki: jedna zalaczajaca zasilana z przew. 22 - ZN 

oraz druga wylaczajaca zasilana z przewodu 23 - ZN przez lacznik dzwigienkowy z pulpitu. Przekaznik 

posiada jeden styk czynny, którym zasila lub przerywa zasilanie cewki stycznika przetwornicy (12) 

zalaczajacego przetwornice glówna do pracy z przewodu B 16 - M 50 

PRZEKAZNIK ROZRZADU  PRZETWORNICY OSWIETLENIOWEJ 

Jest to przekaznik przerzutowy, posiada dwie cewki: zlaczajaca na przewodzie 

24 - ZN

 (z przewodu 

24

 

jest zasilana równiez cewka przekaznika zanikowo - napieciowego przetwornicy oswietleniowej) i 

wylaczajaca zasilanie z przew. 25 - ZN. Przekaznik ten posiada dwie pary styków: jeden w obwodzie 

zasilania cewki stycznika elektromagnetycznego silnika przetwornicy oswietleniowej na przewodzie B 16 

- I 20, drugi na przewodzie B 14 - I 40 na oswietlenie awaryjne jednostki (z baterii).  

PRZYCISK BLOKADY PRZEK AZNIKA NADMIAROWEGO PRZETWORNICY  

GLÓWNEJ 

Jest na przewodzie B 16 - M 67 (zalaczanie z szafy) i umozliwia zbocznikowanie czesci II uzwojenia 

przekaznika nadmiarowego przetwornicy glównej przy uruchamianiu jej z szafy NN. Przekaznik 

nadmiarowy jest nastawiony na prad 10 A. Przy rozruchu przetwornicy pobór pradu wynosi okolo 60 A a 

po zbocznikowaniu czesc i II uzwojenia przekaznika nadmiarowego prad zadzialania przekaznika 

nadmiarowego wynosi okolo 75 A Po przycisnieciu przycisku blokady z  przewodu H 57 sa zasilane dwie 

cewki, jedna blokuje przekaznik nadmiarowy przetwornicy glównej, druga na czas rozruch  dostaje 

zasilanie i rozwiera styk bierny na przew. M 31A - M 31 w obwodzie sterowania sprezarki glównej. 

WYLACZNIK SAMOCZYNNY OSWIETLENIA 2/3 i  1/3 

Jest na przewodzie I 34 - I 33 w obwodzie swietlówki - stycznik pradu zwrotnego. 
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WYLACZNIK SAMOCZYNNY OGRZEWA NIA ZAWORÓW, EP 

Z uwagi na to, ze jest stosowany zawór rozrzadczy typu Oerlikon, który nie wymaga podgrzewania, w/w 

wylacznik nie jest podlaczony. 

WYLACZNIK SAMOCZYNNY ROZRZADU WAGO NU SILNIKOWEGO 

Jest na przewodzie B 10 - H 14 

WYLACZNIK SAMOCZYNNY ROZRZ ADU DRZWI AUTOMATYCZNYCH  

Jest na przewodzie B 10 - B 12 w obwodzie przycisków sterowania centralnego drzwiami. 

WYLACZNIK SAMOCZYNNY WYLACZNIKA SZYBKI EGO 

Jest na przewodzie B 10 - B 15 w obwodzie zasilania cewek styczników wylacznika szybkiego. 

PRZEKAZNIK ZANIKOWO NAPIECIOWY PRZETWORNICY  

OSWIETLENIOWEJ 

Posiada dwie cewki: jedna dostaje zasilanie z przewodu 24 - ZN, druga przez prostownik selenowy z 

przewodu I 46 - I 44. Przekaznik posiada jeden styk czynny na przew. I 21 - I 22 na oswietlenie 

jarzeniowe. 

PRZELACZNIK PAKIETOWY ODCIECIA T ERMOSTATÓW 2 - 2 

Przelacznik pakietowy sluzy do wylaczenia obwodu termostatów. Znajduje sie na pr zewodach C 54A - C 

54 B - C 11 i C 12. 

PRZELACZNIK PAKIETOWY ROZRZADU  PRZETWORNICY 

OSWIETLENIOWEJ 

Przelacznik pakietowy sluzy do wylaczenia przetwornicy oswietleniowej od sterowania wielokrotnego. 

Znajduje sie na  przewodach I 20 - I 21 oraz I 40 - I 41. 

PRZELACZNIK PAKIETOWY ROZ RZADU SPREZARKI Z TABLICY 2+2  

Przelacznik pakietowy sluzy do wylaczenia przewodu wielokrotnego 28 na rozrzad sprezarek, na 

pozostalych jednostkach. Po przelaczaniu go robimy przerwe, na przewodach M 33 - 28, oraz laczymy 

przewody B 16 - M 30, które zasilaja obwód rozrzadu sprezarki i uruchamiaja ja, pomimo, ze  lacznik 

dzwigienkowy na pulpicie nie jest zalaczony.  

PRZELACZNIK PAKIETOWY POCIECIA REGULACJI CISNIENIA 

W przypadku awarii regulatora cisnienia sprezarki glównej przelaczamy przelacznik pakietowy 

wylaczajacy cisnieniowy, robimy przerwe na: przewodach M 31A - M 32 a laczymy przewody M 30 - M 

33 i sterowanie praca sprezarki dokonujemy lacznikiem  dzwigienkowy na pulpicie.  

PRZELACZNIK PAKIETOWY ROZRZADU SPREZARKI  

Przelacznikiem tym wylaczamy calkowicie rozrzad sprezarki robiac przerwe na przewodach M 33 - M 

34. 

PRZELACZNIK PAKIETOWY 1  - 1 ZWARCIE PWR 

Przelacznik pakietowy jest w obwodzie podawania minusa dla cewek styczników przetwornicy 

ogrzewania kabin, ogrzewania jednostki. Z chwila, gdy cisnienie powietrza nie osiagnie 4,6 atm. 

cisnieniowe pantografów nie sa zwarte i w celu uruchomienia przetwornicy nalezy przelaczyc przelaczni k 

pakietowy laczac przewody M 54 - M 55. Po uruchomieniu sie i uzupelnieniu powietrza, nalezy 

bezwzglednie przestawic przelacznik  pakietowy z powrotem w pozycje 1 - 1 

PRZELACZNIK PAKIETOWY  ZWARCIE AWR 1 - 1 

Przelacznik pakietowy AWR jest w obwodzie zasilania styczników, SL 1 - 2, SM 1 - 2, SR 1 - 2. W 

przypadku obnizenia sie cisnienia powietrza w przewodzie glównym ponizej 5 atm. cisnieniowy rozwiera 

sie robiac przerwe na przewodach G 32 - G 33. Przelacznikiem pakietowym zwieramy przewody G 32 - 

G 33. 
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PRZELACZNIK PAKIETOWY ZWARCIE PZN 1 -1 

Przelacznik pakietowy PZN jest w obwodzie zasilania styczników SL 1 - 2, SM 1 - 2, SR 1 - 2, oraz w 

obwodzie podawania minusa dla cewek styczników przetwornicy glównej, ogrzewania kabin i jednostki. 

W przypadku nie zadzialania PZN przelacznikiem pakietowym zwieramy przewody G 33 - G 34 w 

obwodzie SL, SM, SR oraz przewody 55 - 56 w obwodzie podawania minusa dla cewek styczników 

przetwornicy grzania kabin i jednostki.  

PRZELACZNIK PAKIETOWY ROZRZADU WS CENTRALNY  2+2 

Normalne polaczenie przelacznika pakietowego WS centralny jest poz. 1 - 1. W tym polozeniu cewki 

styczników sa zasilane z przewodu B 15. Po przestawieniu przelacznika pakietowego w poz. 2+2 

zasilanie cewek styczników WS 1 – WS 4 odbywa sie z przewodu 15 przez wylacznik rozrzadu "WR" 

PRZELACZNIK PAKIETOWY ROZRZAD U PRZETWORNICY GLÓWNEJ 

Przelacznik pakietowy sluzy do wylaczenia przetwornicy glównej w przypadku jej awarii. Po 

przelaczeniu w/w przelacznika robimy przerwe na przewodach M 64 - M 50 w obwodzie zasilania cewki 

stycznika przetwornicy (12). 

PRZELACZNIK PAKIETOWY SPREZARKI PANTOGRAFÓW  

Posiada, polozenia „0” sprezarka wylaczona, oraz „1” sprezarka zalaczona. W polozeniu „0” przelacznik 

pakietowy zamyka obwód sprezarki glównej laczac przewody M 34 - M 35. Natomiast uniemozliwia 

zalaczenie sprezarki pantografów robiac przerwe na przewodach M 63 - cewka w obwodzie cewki 

stycznika sprezarki pantografu. W polozeniu „1” przelacznika pakietowego jest podane napiecie na 

cewke stycznika sprezarki pantografów, natomiast w obwodzie rozrzadu sprezarki glównej zrobiona jest 

przerwa na przewodach M 34 - M 35. 

BEZPIECZNIK TOPIKOWY PRZETWORNICY  GLÓWNEJ 125 A 

Jest na przewodach MB 10B - M, 10 przez który  plynie prad na ladowanie baterii i obwodu rozrzad u. 

BEZPIECZNIK TOPIKOWY SILNIKA WENTYLATORA SZAFY WN 16  A 

Jest na przewodach M 10 - M 12 w obwodzie zasilania silnika bocznikowego we ntylatora. 

BEZPIECZNIK TOPIKOWY ROZRZADU 25  A 

Jest na przewodach B 10 - B 11 Przewód B 11 jest glównym przewodem zasilajacym rozrzad. 

BEZPIECZNIK TOPIKOWY SILNIKA PRZETWORNICY OSWIETLENIOWEJ 

50 A 

Jest na przewodach B 10 - I S i zasila obwód silnika przetwornicy oswietleniowej z bat erii. 

BEZPIECZNIK TOPIKOWY PRADNICY OSWIETLENIOWEJ 16  A 

Jest na przewodach I 30 - I 31 i przez które przeplywa prad zmienny 220 V z pradnicy oswietleniowej na 

woltomierz i swietlówki. 

PRZYCISK ODBLOKU I LAMPKA SYGNALIZACJI PRZEKAZNIKA RÓZNICOWEGO 

Lampka sygnalizujaca zadzialania PR dostaje zasilanie z nastepujacego obwodu: przewód: B 16, styk 

pomocniczy zadzialanego PR, przewód G 41, lampka sygnalizujaca, przewód ZN odblok PR nastepuje z 

przewodu B 16 przycisk impulsowy przewodu G 42 cewka, odbloku w szafie WN, przewód ZN. 

PRZYCISK ODBLOKU  I LAMPKA SYGNALIZACJA PN GRZANIA 

JEDNOSTKI 

Cewka odbloku otrzymuje zasilanie z przewodu  B 16, zwarty przycisk odbloku przewodu L 20, cewka 

odbloku w szafie WN, przewód ZN. Lampka sygnalizujaca dostaje zasilanie przez styk pomocniczy 

przekaznika nadmiarowego grzania jednostki przewodami B 16 – L 20 lampka sygn. przewodu 

PRZYCISK ODBLOKU I LAMPKA SYGNALIZACYJNA PN GRZANIA KABIN  

Cewka odbloku otrzymuje zasilanie z przewodu 

B 16

, przycisk odbloku przewodu 

21

, cewka odbloku 

ziemia. Lampka sygnalizacyjna dostaje zasilanie przez styk pomocniczy PN przewodami B 16 - L 25. 
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STYCZNIK ZALACZAJACY ZWIEKSZONE OBROTY WENTYLATORA 

SZAFY WN 

Cewka otrzymuje zasilanie z przew. przez zwarte styki agastatu. Stycznik posiada jeden styk glówny, 

którym zalacza napiecie z przew. M 12 i M 12 B bocznikujac opór rozruchowy.  

PRZEKAZNIK ZALACZENIA OGRZEWANIA PRZEZ TERMOSTAT 

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów C 32 - C 17 w obwodzie zasilania cewek styczników 

ogrzewania 17 i 19 ogrzewania 1/3 i 2/3 

PRZEKAZNIK STEROWANIA OGRZEWANIEM JEDNOSTKI Z PULPITU  

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów 29 - ZN przez lacznik dzwigienkowy na pulpicie "ogrzewanie  

zalaczone"

. Przekaznik posiada jeden styk czynny, którym jest podawane napiecie z przewodów 

B 16 - 

C 15 w obwodzie zasilania cewek styczników ogrzewania jednostki 17 1/3 i 19 2/3.  

PRZEKAZNIK BRZECZKA  

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów L 22 - ZN. Przekaznik posiada dwa styki: jeden czynny na 

przewodach L 22 - L 23 na samo podtrzymanie, drugi styk bierny na przewodach G 41 - L 23, styk 

pomocniczy bierny W 53, brzeczek, przewód ZN. 

STYCZNIK SPREZARKI PANTOGRAFÓW  

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów M 63 - ZN posiada jeden styk glówny, którym zalacza napiecie 

z przewodu B 18 na silnik sprezarki. 

STYCZNIK SPREZARKI  GLÓWNEJ 

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów M 35 A - ZN. Stycznik posiada jeden styk glówny na 

przewodach M 10 - M 21 B, którymi podaje napiecie przez PN i opór ochronny na silnik sprezarki oraz 

trzy styki pomocnicze jeden czynny i dwa bierne.  Styk czynny jest na przew. M 35 - M 35 B, przez który 

na czas rozruchu jest blokowany przekaznik nadmiarowy. Jeden styk bierny jest na przewodach M 34 - 

M 35 C w obwodzie cewki odbloku przekaznika nadmiarowego, drugi st yk bierny znajduje sie na 

przewodzie 

M 23

 i na czas rozruchu eliminuje jeden opornik.  

PRZEKAZNIK NADMIAROWY SPREZARKI  

Przekaznik posiada trzy cewki: pradowa, zabloku i odbloku. Przy rozruchu sprezarki prad  jest duzy i 

wówczas na ok. 6 sek. jest zasilana cewka zabloku, wówczas prad zadzialania PN wynosi ok. 80 A. Po 

wylaczeniu napiecia z cewki zabloku prad  zadzialania PN to ok. 12 - 12 A Cewka odbloku otrzymuje 

zasilenie przez lacznik dzwigienkowy na pulpicie przewodem 34, styki bierne stycznika sprezarki 

przewodu M 35 C, cewka odbloku ziemia. Po zadzia laniu przekaznika nadmiarowego jego styki robia 

przerwe na przewodach M 35 - M 35 A w obwodzie zasilania stycznika sprezarki glównej. 

PRZEKAZNIK ZALACZEN IA PRZETWORNICY OSWIETLENIOWEJ (32) 

Posiada dwie cewki. Jedna jest w obwodzie stycznika 31 i otrzymuje zasilanie z przewodów I 47 - ZN. 

Po zasileniu cewki przekaznik zwiera swój styk glówny i pomocniczy oraz rozwiera styk bierny. Styk 

glówny podaje napiecie z bezpiecznika  silnika przetwornicy oswietleniowej przewodem 15 na oporniki 

rozruchowe silnika przetwornicy oswietleniowej. Styk pomocniczy czynny zalacza napiecie z przewodów 

I 2 - I 23,

 cewka zalaczajaca przekaznik przekaznika 

32

 przyciaga kotwice przy napieciu 

66 V

 i zwiera 

stycznik glówny zalaczajacy napiecie do silnika przetwornicy oswietleniowej. Styk pomocniczy bierny 

robi przerwe w obwodzie lacznika warstwowego (54), odciecie przetwornicy oswietleniowej rozrzadu na 

przewodach I 40 - I 41. Zostaje przerwany obwód przez w/w styk bierny oswietlenia bezpieczenstwa.  

STYCZNIK ROZRUC HU PRZETWORNICY OSWIETLENIOWEJ (31) 

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodu 12, styk pomocniczy czynny, przekaznik 31 zwarty, przewód I 

23, cewka przewodu ZN., Gdy nastapi spadek napiecia na silniku prz etwornicy oswietleniowej 66 V 

zostanie zamkniety stycznik zalaczenie przetwornicy oswietleniowej, który stykiem glównym poda 

napiecie z przewodu I S - I 2 i dalej na silnik przetwornicy. W ten sposób  zostana wyeliminowane opory 

rozruchowe. Drugi styk glówny laczy przewody I 31 - I 32, które zasilaja obwód swietlówek z pradnicy 

pradu zmiennego. Styk pomocniczy laczy przewody I 48 - I 10 na oporniki regulacji wzbudzenia  

pradnicy oswietleniowej.  
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STYCZNIK PRADU ZWROTNEGO  

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów M 42 - ZN. Posiada dwa styki glówne oraz dwa styki 

pomocnicze, jeden czynny a drugi bierny. Jeden styk glówny zalacza napiecie z przewodów. M 11 B - 10 

A przez bezpiecznik topikowy 125 A, odlacznik nozowy baterii na ladowanie baterii, oraz zasila obwody 

rozrzadu. Drugi styk glówny laczy przewody J 34 - J 35 na oprawe swietlówek. Styk pomocniczy czynny 

jest na przewodach 

J 42 - J 43

 bocznikuje czesc opornosci opornika wzbudzenia silnika pradnicy 

oswietleniowej. W przypadku zalaczenia pradnicy oswietleniowej przy niepracujacej  pradnicy glównej 

(zasilanie z baterii) zasilany jest ob wód oswietlenia swietlówek 1/3 Styk pomocniczy bierny jest w 

obwodzie zasil ania agastatu stycznika szafy WN podaje napiecie z przewodu B 16 na agastat. 

WEGLOWY REGULATOR NAPIECIA PRADN ICY OSWIETLENIOWEJ. 

Oddzialywuje na stabilna prace pradnicy oswietleniowej prze z zwiekszenie lub zmieszenie opornosci na 

uzwojeniu wzbudzenia pradnicy oswietleniowej, srodkowy wegielek jest podlaczony do przewodu J 6, 

prawy skrajny do przewodu J 7 miedzy oporami R 1 i R 0. Lewy skrajny wegielek do przewodu J 8 

przez opornik R 2 na przewód ZN. 

PROSTOWNIK SELENOWY  

Zespól prostowników w ukladzie Graetza za sila cewke przekaznika zanikowo - napieciowego pradu 

stalego (53), Cewka przekaznika (53) zasilana bezposrednio z ukladu prostowników i utrwala zasilanie  

cewki obwodu stycznika elektromagnetycznego (31). Jest podlaczony do przewodów J 46+2 oraz J 44-1. 

Przewody pradu przemiennego 

3

 i 

4

 W prostowniku sa trzy bezpieczniki topikowe 

1 A

 

WALEK ROZRZADU „ OR” 

Sluzy do wylaczania jednej jednostki z pracy przyjezdzie wielokrotnej w przypadku awar ii przez 

obrócenie walka o 180°. 'Posiada jedenascie pierscieni metalowych na walku izolacyjnym, które lacza 

nastepujace obwody:  

Przewód 1 - L 40 jazda szeregowa 

Przewód 2 - G 55 jazda równo legla 

Przewód 3 - G 58 boczniki 

Przewód 4 - G 59 bocznik II 

Przewód 5 - G 43 bocznik III 

Przewód 6 - G 37 jazda przód 

Przewód 

7 - G 30

 jazda w tyl 

Przewód 0 - ZN podaje minu s dla 8 J wielokrotny 

Przewód 10 - G 38 sygnalizacja jazdy na oporach 

Przewód 11 - G 39 sygnalizacja zadzialania PN 

Przewód 15 - G 44 zasilanie walu kulakowego 

PRZEKAZNIK WYLACZAJACY  WYLACZNIK SZYBKI „B” 

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodu 13 B i przez przycisk impulsowy "wszystkie pantografy 

opuszczone WS  wylaczony" przewód ZN. Przekaznik posiada jeden styk czynny, którym jest podawane 

napiecie z przewodów G 70 - G 74. 

PRZEKAZNIK WYLACZAJACY WYLACZNIK SZYBKI „A”  

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodu 13 A przez przycisk impulsowy "wszystkie pantografy 

opuszczone WS  wylaczony" przewód ZN oraz przez lacznik dzwigienkowy na pulpicie „pantograf 

przedni wylaczony” Przekaznik posiada jeden styk czynny, którym jest podawane napiecie z przewodu 

G 60 - G 70 

AWARYJNY PRZ EKAZNIK PANTOGRAFÓW „APP”  

Cewka otrzymuje zasilanie przez dzwigienke impulsowa pantografu „A” lub „B” podniesiony przez 

przewód 12 A lub 12 B po przestawieniu przelaczn ika pantografów na pozycje „B” lub „A” przewodami 

PP 2 - ZN. Posiada dwa styki czynne i dwa bierne. Jeden styk czynny jest na przewodach 12 B - PPS, 

który zasila cewke pantografu „B” Drugi styk czynny jest na przewodach 12 A - PP 4 pantografu „A” 

Styk bierny na przewodach PP 1 - PP 4 uniemozl iwia podniesienie pantografu „A”. Drugi styk bierny na 

przewodach PP 3 - PPS uniemozliwi a podniesienie pantografu „B” 
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PRZEKAZNIK ZALACZAJACY WYLACZNIK SZYBKI  

Cewka otrzymuje zasilanie z przewodu S 1, lacznik dzwigienkowy na pulpicie, przewód  14, cewka 

przekaznika PZWS, przewód ZN. Przekaznik posiada dwa styki czynne, jeden styk czynny jest na 

przewodach G 67 - G 69 sluzy do samo podtrzymania cewki, PZWS po zwolnieniu lacznika 

dzwigienkowego impulsowego. Drugi styk czynny jest na przewodach G 67 - G 68 w obwodzie i 

zasilania cewki 

WS 3

 i 

WS 4

. 

WYLACZNIK CISNIENIOWY PANTOGRAFU „B”  

Jest w obwodzie zasilania stycznika przetwornicy glównej i styczników ogrzewania. Po u zyskaniu 

powietrza na pantografy ok. 4 - 6 atm. Wylacznik zwiera styki zalaczajace napiecie z przewodów M 54 - 

M 55. Wylacznik cisnieniowy pantografu „A” jest w tym samym obwodzie, pracuje analogicznie i laczy 

przew. M 54 - M 55. 

WLACZNIK CISNIENIOWY ROZRZADU „AWR”  

Kontroluje cisnienie powi etrza w przewodzie glównym. Po obnizeniu sie cisnienia w przewodzie 

glównym do 3.9 atm robi przerwe na przewodach G 32 - G 33 pozbawiajac zasilania cewki styczników 

SL, SM, SRN (brak jazdy). 

OPÓR OCHRONNY SILNIKA SPREZARKI GLÓWNEJ  

Jest na przewodach M 21A - MB 1, opór ten jest o wartosci 0,37 oma. 

PRZELACZNIK PANTOGRAFÓW „A+B” „A” „B” „0”  

Przelacznik pantografów sluzy do zalaczania do pracy lub wylaczania zadanego pantografu. Przez 

przestawienie przelacznika na zadany pantograf dokonujemy przelaczen elektry cznych i 

pneumatycznych, bo kurek trójdrozny odcinajacy czesc pneumatyczna jest mechanicznie zalaczony z 

dzwignia wylaczajaca czesc elektryczna. 

OPORY ZNAJDUJACE SIE W SZAFIE NN 

Pod sufitem szafy NN w kolejnosci od drzwi umiejscowione sa n astepujace opory 

A) pierwsze dwa opory sa oporami rozruchowymi wentylatora szafy NN 

B) drugie dwa sa oporami rozruchowymi przetwornicy oswietleniowej  

C) dalsze trzy to opory silnika przetwornicy oswietleniowe 

D) jeden rzad malych oporów (8 szt.) to opory regulatora napiecia przetwornicy glównej 

E) dalsze to opory wzbudzenia pradnicy oswi etleniowej (8 szt.) 

WYLACZNIK CISNIENIOWY SPREZARKI GLÓWNEJ 

Umiejscowiony jest pod pulpitem kabiny „Ra”. Steruje automatyczna praca sprezarki po obnizeniu sie 

cisnienia powietrza do ok. 6 atm. zwiera styki laczac przewody M 31 - M 32 w obwodzie zasilania 

stycznika sprezarki. Po wzroscie cisnienia powietrza do 7 atm. rozlacza styki. 

WYLACZNIK CISNIENIOWY CYLINDRA HAMULCOWEGO 

Sluzy do rejestracji na tasmie hamowania przy wzroscie cisnie nia w cylindrze hamulcowym do 1,45 atm. 

Wylacznik zwiera styki laczac przewody 

B 11 - H 3

 rejestrujac na tasmie hamowanie. Po obnizeniu sie 

cisnienia w cylindrze hamulcowym  do ok. 0,75 atm . wylacznik rozwiera swoje styki przerywajac zapis. 

BEZPIECZNIK HAMOWANIA ELEKTROPNEUMA TYCZNEGO 

Znajduje sie w skrzynce przy zaworze rozrzadczym w ilosci 2 szt. 

PRZEKAZNIKI POMOCNICZE GRZANIA KABIN (137) 

Umiejscowione sa przy pierwszych drzwiach bocznych u góry z prawej strony kabin „Rd” i „Rb” Cewka 

otrzymuje zasilenie przez wylacznik dzwigienkowy rozrzadu przewodem S 5 na przewód TS 5, cewka 

przekaznika 137 ziemia. Przekaznik posiada dwa styki, jeden czynny i jeden bi erny. Styk czynny jest na 

przewodach C 52 - C 53 w obwodzie zasilania cewki 136 (przekaznik termostatów grzania kabin). Styk 

bierny jest na przewodzie C 51 - C 54 w obwodzie zasilani a przelacznika pakietowego 116 (ogrzewanie 

kabin bezposrednie z pominieciem termostatów). Przekaznik pomocniczy 137 ma na celu odciecie 

zasilania obwodu rozrzadu ogrzewania kabin z przeciwleglego przedzi alu rozrzadczego (w ramach 

pojedynczej jednostki) . Zasilenie przekaznika pomocniczego  odbywa sie z przeciwleglego przedzialu  

rozrzadczego poprzez nastawnik kierunkowy zamkniety w pozycji 

„0”

 lub w jednej z pozycji 
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kierunkowych. Pozwala to na zalaczenie obwodu ogrzewania kabin wylacznie z przedzialu rozrzadczego, 

z którego prowadzona bedzie jazda.  

ODLACZNIK ROZRZADU "OR"  

Sluzy do odlaczenia uszkodzonego obwodu rozrzadu od sterowania wielokrotnego. W przypadku pociagu 

zlozonego z kilku jednostek. Rozrzad wielokrotny cewek zaworów pantografów, cewek odblokowania 

PN, cewki przekaznika zalaczenia oraz hamulca elektropneumatycznego jest w dalszym ciagu 

zachowany. 

PRZEKAZNIK OTWIERANIA DRZWI (11)  

Przekazniki te umiejscowione sa z obu stron nad drzwiami bocznymi wag onu „S”, w przedsionku od 

kabiny „Rb”, Cewki w/w przekazników otrzymuja zasilanie przez przycisk centralny sterowania 

drzwiami z przewodów B 12 - 35, cewka przekaznika przewód ZN. Po zasileniu cewki zwieraja sie, styk 

czynny, którym zostaje napiecie z przewodów H 12 - D 22 na cewki EP drzwi. Naped pneumatyczny 

drzwi sklada sie z dwóch cylindrów napedowych: lewego i prawego stanowiacych jednoczesnie 

zawieszenie polówek drzwi zaworu elektropneumatycznego filtra powietrza i kurka odcinajacego. Kazdy 

cylinder napedowy ma wewnetrzny tlok róznicowy dzielacy go na dwie komory. Jedna komora jest stale 

zasilana sprezonym powietrzem. W skutek tego w normalnym polozeniu tlok zajmuje w polozeniu 

krancowym ustawiajac polówke drzwi w polozeniu zamkniecia. W tym czasie dru ga komora tloka jest 

polaczona z atmosfera przez zawór 

EP

 W celu otwarcia drzwi zostaje zasilony zawór 

EP

, który 

jednoczesnie przepuszcza sprezone powietrze przewodami  do komory 6 kazdego cylindra. Dzieki temu, 

ze tlok jest róznicowy sila dzialajac obe cnie na tlok od strony komory 6 przezwyciezy nacisk sprezonego 

powietrza na tlok od strony komory „A” i tlok zacznie przesuwac sie w drugie krancowe polozenie, 

pociagajac za soba polówke drzwi. Zamkniecie drzwi powoduje  przerwanie zasilania zaworu EP i 

sprezone powietrze z komory „B” obu cylindrów uchodzi do atmosfery a tlok pod naciskiem spr ezonego 

powietrza w komorze „A” wraca do pierwotnego polozenia zamykaja drzwi.  

WYLACZNIK SYGNALU ODJAZDU  

Jest on o dzialaniu impulsowym . Przez nacisniecie wylacznika 6 poprzez wlasne styki zostaje zamkniety 

obwód zasilania lampki sygnalu odjazdu znajdujacej sie na pulpicie. Lampka sygnalu odj azdu zasilana 

jest w obwodzie: +B 12, impulsowy wylacznik 6, przewód 33, NK zamkniety na wszystkich pozycjach 

jezdnych, przewód 

D 15

, normalnie zwarte styki impulsowe przycisku kontrolnego 

13

, przewód 

D 16

, 

lampka 9, ziemia, ZN. Równolegle do lampki sygnalu odjazd podlaczony jest  brzeczek sygnalowy 10. 

Rozrzad sygnalu odjazd jest wielokrotny. 

NUMERACJA PRZEWODÓW WIELOKROTNYCH  

1. Jazda szeregowa 

2. Jazda równolegla 

3.4.5. Boczniki 

6. NK jazda przód 

7. NK jazda tyl 

8. Opózniony rozruch (regulacja przyspieszenia) 

9. Ziemia dla styczników jazdy przez NJ 

10

. Sygnalizacja jazdy oporowej 

11 a. Sygnalizacja zadzialania PN silników trakcyjnych 

12 a. Pantograf „A” podniesiony 

12 b. Pantograf' „B” podniesiony  

13 a. Pantograf przedni opuszczony 

13 b. Pantograf tylny opuszczony 

14. Zalaczenie WS 

15. Sprowadzenie walu kulakowego do pozycji wyjsciowej 

16. Odblokowanie przekazników nadmiarowych silników t rakcyjnych 

17. ZN obwodów NN 

18. Sygnalizacja wylaczenia przetwornicy glównej 

19. Luzowanie elektropneumatyczne 

20. Hamowanie elektropneumatyczne 



 14 

21. Rezerwa 

22. Zalaczenie przetwornicy glównej 

23. Wylaczenie przetwornicy glównej 

24. Zalaczenie przetwornicy oswietleniowej 

25. Wylaczenie przetwornicy oswietleniowej 

26. Sygnalizacja WS 

27. Sygnalizacja SHP (32 H) 

28. Wielokrotny rozrzad sprezarki glównej 

29. Ogrzewanie jednostki 2/3 (stale wylaczone) 

30. Rezerwa 

31. Sterowanie drzwiami strona prawa 

33. Sygnal odjazdu 

34. Odblok sprezarki glównej 

35. Sterowanie drzwiami strona lewe 

Obwody cewki zaworów nawrotnika rozrzadu drzwi automatycznych oraz opuszczenie pantografów 

zaopatrzone sa w podwójne palce stykowe na sprzegu Scharfehberga 

UWAGA: przewody 31 i 35 krzyzuja sie. 

PRZEWODY JEDNOSTKOWE 

D 20 Otwieranie drzwi strona prawa 

D 22 Otwieranie drzwi strona lewa 

B 12 Dolaczony do zacisku"+" baterii 

UWAGA: przewody D 20 i D 22 sa skrzyzowane 

Przewody jednostkowe NN sluza do polaczenia aparató w rozrzadczych i pomocn iczych NN miedzy 

wagonami w ramach pojedynczej jednostki zlozonej z wagonu silnikowego i dwóch wagonów 

rozrzadczych. Przewody jednostkowe rezerwowe X 1, X 2, X 3 odprowadzane sa do wszystkich skrzynek 

polaczeniowych NN. Przewody rezerwowe X 30, X 36, D 32, D 34 stanowia polaczenie rezerwowe 

wylacznie miedzy skrzynkami polaczeniowymi NN i WN wagonu silnikowego i wagonów  rozrzadczych. 

Przekrój przewodów B 11 jest 4 mm. Glówne zasilanie obwodów rozrzadu MB 1, ZH 24 - 19 mm. 

Baterie akumulatorów i silnik spreza rki glównej MB 2, ZH 24 baterie akumulatorów lub silnik sprezarki. 

Przekrój pozostalych przewodów jest 25 mm. 

ZESTAWIENI I PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW  JEDNOSTKOWYCH NN  

B 11 „+” Glówne zasilanie obwodów rozrzadu  

B 12 „+” Zasilanie obwodów drzwi automatycznych  

MB 1, MB 2, M 21A, ZM 24 pierwsze dwa sa na plusie natomiast M B2, ZM 24 na minusie baterii 

akumulatorów lub silnika  sprezarki glównej 

C 30 „-”zasilanie termostatów i przekaznika termostatu obwodu ogrzewania 2/3 

C 31 „-” rozrzad przekaznika zalaczajacego ogrzewanie przez dwa termostaty 

TZN „-”

 uziemienie termostatów 

C 53 „-” zasilanie przekaznika ogrzewania kabin przez termostaty 

C 54, C 54 A, C 54 B bezposrednie zalaczenie ogrzewania kabin  

S 5, TS 5 przewody zasilania przekazników pomocniczych ogrzewania kabin 

G 34, H 35 „-” szybkosciomierz rejestrujacy 

J 33 „+”  oswietlenie 1/3 

J 35 „+”  oswietlenie 2/3 

J 36 „+”  przewody obwodów swietlówek 

J 41 swiatlo bezpieczenstwa 

M 30

, 

M 31

, 

M 32

, rozrzad silnika sprezarki glównej 

PM 10, PM 11, przewody amperomierza  VS 

S 1 „+”  zasilanie awaryjne rozrzadu walu kulakowego  

C 3 grzejnik elektryczny w przedziale sluzbowym i maszynisty 

C 4 grzejnik elektryczny w obwodzie ogrzewania 1/3 

C 5 grzejnik elektryczny w obwodzie ogrzewania 2/3 

PM 1 - 2 przewody amperomierza WN w obwodzie glównym 
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PM 7 - 8 przewody woltomierza WN 

Przewody jednostkowe WN maja na celu polaczenie grzejników elektrycznych i obwodów pomiarowych 

WN w ramach pojedynczej jednostki (wagon silnikowy + dwa wagony rozrzadcze). W jednostce 

przewidziano siedem przewodów  jednostkowych WN 

LOKALIZACJA URZADZEN W SZAFIE WN 

SZAFA Nr 1 

PRZEKAZNIK RÓZNICOWY „PR” 

Cewka pierwotna PR jest na przewodach W 1 - 2. Cewka wtórna na przewodach G 26 - G 25 bocznik 

amperomierza ziemia 

ZN

. Przekaznik dziala na róznice natezenia pradu miedz y cewkami. Przekaznik 

posiada trzy styki. Styk czynny jest w obwodzie zasilania lampki sygnalizacyjnej zadzialania PR, laczy 

przewody B 12 - G 41, lampka sygn. przewód ZN. Styk bierny jest w obwodzie zasilania cewek 

styczników WS na przewodach G 63 - G 64. Cewka odbloku dostaje zasilona  z przewodu B 16, przycisk 

odbloku w szafie NN, przewód. G 42, cewka odbloku, przewód ZN. Przekaznik posiada rekojesc za 

pomoca, której mozemy odblokowac PR recznie w szafie WN. Drugi styk bierny po zadzialaniu PR robi 

przerwe w przewodach, G 60 - G 74. 

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE 

Górny bezpiecznik 30 A jest wspólny dla ogrzewania jednostki i kabin. Dolny bezpiecznik 20 A jest 

bezpiecznikiem silnika  przetwornicy glównej. W dolnej czesci szafy znajduja sie trzy listwy zaciskowe 

polaczen, NN. 

SZAFA Nr 2 

WAL KULAKOWY 

Otrzymuje naped pneumatyczny. Posiada glówne styki pradowe od SK 1 - SK 16. Rzad górny to styki 

nieparzyste a rzad dolny styki parzyste. Styki od SK 1 - SK 10 sa w obwodzie oporów rozruchowych 

eliminujac opory rozruchowe na  poszczególnych pozycjach walu kulakowego zgodnie z 

programowaniem. Styki od SK 11 - SK 16 sa w obwodzie bocznikowania uzwojen  wzbudzenia silników 

trakcyjnych. Styki SK 15 i SK 16 sa zwarte równiez na pozycji 1 walu kulakowego, aby rozwarcie ich 

bylo bezpradowe. Styki od SK 20 - SK 28 sa stykami pomocniczymi w obwodzie rozrzadu. Styk SK 29 

jest stykiem rezerwowym. 

SZAFA Nr 3 

STYCZNIKI SR 1, SR 2 

Styki glówne SR 1 - 2 umozliwiaja jazde na ukladzie równoleglym. Cewki otrzymuja zasilanie z przew. 

G3 6 - G 35

. Stycznik posiada dwa styki pomocnicze. Styk czynny jest w obwodzie lampki 

sygnalizujacej jazde oporowa na przewodach G 44 - G 75. Styk bierny jest w obwodzie zasilania cewki 

styczników SM 1 - 2 na przew. G 34 - G 40. 

STYCZNIKI SM 1 - 2 (mostkowe) 

Stycznik SM 1 - 2 umozliwiaja jazde od pozycji „P” NJ do poz. „R”. Syki glówne sa na przewodach R 5 

- R 10. Cewka styczników otrzymuje zasilanie z przewodów G 40 - G 35. Stycznik posiada styk 

pomocniczy czynny, który zalacza napiecie z przewodów G 44 - G 75 w obwodzie lampki sygnalizujacej 

jazde na oporach od poz. 1 - 8 walu kulakowego. Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów G 35 - G 40. 

STYCZNIKI MOSTKOWE SL 1 - 2 

Sa na przewodach W 2 - W 4, stycznik posiada dwa styki pomocnicze czynne i jeden bierny. Cewka 

stycznika otrzymuje zasilanie  z przewodów C 34 - G 35. Jeden styk czynny pomocniczy jest na 

przewodzie G 35 - ZN, który podaje „-” od poz. 2 walu klakowego dla cewki styczników SR - 2, SM - 2, 

SL 1 - 2. Drugi styk pomocniczy czynny jest na przewodach G 49 - G 48 zasilajac naped walu  

klakowego (PZ) 1. Styk bierny jest na przewodach G 45 - G 49 umozliwiajac sprowadz enie walu 

kulakowego do pozycji wyjsciowej. Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów G 34 - G 35. 

ODLACZNIK SILNIKÓW TRAKCYJNYCH 

Górna dzwigienka jest dla silników 1 - 2 Dolna dla silników 3 - 4. Stycznik krancowy odlaczników 

silników trakcyjnych znajduje sie na przewodach G 56 - G 57 silnika 3 - 4 i G 55 - G 56 silnika 1 - 2, w 

których obwodzie znajduje sie stycznik SK 21, zwiera sie on na poz. 9 walu kulakowego. W przypadku 

odlaczenia jednej z grup silników trakcyjnych lub nie domkniecia odlacznika nie uzyska sie jazdy 

równoleglej. 
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PRZEKAZNIKI NADMIAROWE SILNIKÓW TRAKCYJNYCH 

Sa wyregulowane na natezenie pradu 280 A. Przy jezdzie szeregowej jest wlaczony obwód glówny. PN 

silników, 1 - 2 który zabezpiecza wszystkie cztery silniki trakcyjne jest na przewodzie W 4 - G 1 a przy 

jezdzie równoleglej sa wlaczone w obwód  glówny dwa PS. Drugi PN jest na przewodzie W 4 - G 12. 

Przekaznik posiada dwa styki, czynny na obwodzie lampki sygnalizacji  zadzialania PN na przewodach G 

39 - G 44, i bierny w obwodzie  zasilania cewek styczników WS 3, WS 4 na przewodach G 61 - G 63. 

Cewka odbloku otrzymuje zasilanie przez lacz nik dzwigienkowy na pulpicie, NK na poz. „0” przewodu 

S 1 zwarty styk lacznika, przewodu 16, cewki odbloku PN przewodem ZN. 

SZAFA Nr 4 

NAWROTNIK 

Cewka zaworu EP jazdy „przód” otrzymuje zasilanie z przewodów G 32 - ZN. Nawrotnik ustawia sie na 

wybrany kierunek dopiero po ustawieniu NJ na poz. „P”. Zwarte styki N 1, N 3, N 5, N 7, umozliwiaja  

jazde w przód. Styki N 2, N 4, N 6, N 8, umozliwiaja jazde „w tyl.” W celu stwierdzenia w szafie WN, w 

jakiej pozycji znajduje sie nawrotnik, nalezy zwrócic uwage na styki nawrotnika. Na pierwszy zwarty 

styk zewnetrzny oraz ze w tym kierunku jest przelozony nawrotnik. Posiada on dwa styki pomocnicze w 

obwodzie zasilania cewek styczników 

SL

, 

SM

, 

SR

. Jeden styk pomocniczy jest na przewodzie 

G 30 - G 

31 a drugi G 31 - G 37. 

PRZEKAZNIK ZANIKOWO - NAPIECIOWY PZN 

Posiada trzy pary styków, dwa czynne i jeden bierny. Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów WS 1 - 

PM 5 przez bezpiecznik  topikowy 5 A, rzad oporników o lacznej opornosci 80 omów, cewke przekaznika 

PZN ziemia. Jeden styk czynny jest na przewodach, G 33 - G 34 w obwodzie zasilania cewki styczników 

SL 1 - 2, SM 1 - 2, SR 1 - 2. Drugi styk czynny jest na przewodach 55 - 56 w obwodzie podawania „–” 

dla cewki styczników przetwornicy glównej oraz dla cewek styczników grzania jednostki i kabin. Styk 

bierny zasila cewke przekaznika pomocniczego, który powoduje ponowne zalaczenie PZN przy napieciu 

w sieci 2200 V. Dzialanie w/w przekaznika nastepuje z chwila, gdy napiecie w sieci obnizy sie do 1800 

V, przekaznik PZN spowoduje przerwe w zasilaniu cewki styczników SL, SM, SR, styk bierny SL 

wymusza powrót walu kulakowego do pozycji wyjsciowej. Drugi styk pomocniczy czynny powoduje 

wylaczenie przetwornicy glównej, i ogrzewania jednostki oraz kabin. Styk bierny zasila cewke 

przekaznika pomocniczego, który ponownie zalaczy PZN przy wzroscie napiecia do 2200 V. Przekaznik 

pomocniczy posiada jeden styk czynny 

PRZEKAZNIK SAMOCZYNNEGO ROZRUCHU PSR 

Jest zbudowany w ten sposób, ze na jednym rdzeniu umieszczono dwie cewki: pradowa zasilana z 

przewodów G 22 - G 23, przez który przeplywa prad obwodu glównego. Cewka unoszaca wspomaga 

cewke pradowa w przyciaganiu zwory magnesu. Cewka unoszaca sluzy do kazdorazowego 

przygotowania przekaznika do zadzialania. Zasila na ona jest napieciem 110 V bezposrednio z wylacznika 

rozrzadu z przewodów 

G 44 - G 50

 W okresie przechodzenia walu kulakowego z jednej pozycji na druga, 

amperozwoje cewki unoszacej sie dodaja do amperozwoi cewki pradowej, dajac w efekcie przyciagniecie 

zwory, która zostaje podtrzymana przez cewke pradowa dopóki prad w obwodzie nie zmaleje do wartosci 

175 A przy której zwora pod wplywem sprezyny odpadnie. Nastepuje to po ustawieniu NK na poz. NII 

Po przestawieniu NK na poz. NI dostaje zasilanie przewodu 8 z NK jest zasilona cewka PRP z przewodu 

8 (cewka regulacji przyspieszenia) wówczas obwód regulacji p rzyspieszenia jest nastepujacy: Przekaznik 

regulacji przyspieszenia stanowi dodatkowe urzadzenie umozliwiajace uzyskanie zmniejszonego 

przyspieszenia rozruchu. Zadzialanie przekaznika regulacji przyspieszenia powoduje zamkniecie sie jego 

styków przez obwód cewki unoszacej PSR i wlaczony zostaje dodatkowy opór Rd. Z chwila zamkniecia 

sie styku PZ 2 równolegle do galezi z oporami Rd wlaczona zostaje cewka zaworu WKI lub WKII w 

wyniku, czego opór wypadkowy w obwodzie cewki unoszonej  zmaleje. Spowoduje to przep lyw 

wiekszego pradu przez cewke unoszaca. Zwiekszone w ten sposób amperozwoje cewki unoszacej 

wspomoga amperozwoje cewki pradowej i mimo ze przez te ostatnia plynie mniejszy prad trakcyjny 135 

A, zwora zostaje przyciagnieta. 

PRZEKAZNIK POMOCNICZY PRZETWORNICY 

Jest przeznaczony do bocznikowania czesci II uzwojenia przekaznika nadmiarowego na czas rozruchu 

przetwornicy, z uwagi na duzy prad plynacy w czasie rozruchu ok. 60 A. Przekaznik ten posiada styk 

czynny na przewodach M 1 - M 2. Cewka otrzymuje zasilanie przez lacznik dzwigienkowy na pulpicie 

„przetwornica  zalaczona”  lub przez przycisk impulsowy  w szafie NN (119), przewodami M 51B - M 
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57, cewka przew. ZN. Cewka otrzymuje zasilanie z przewodów M 57 - Ziemia. 

PRZEKAZNIK POMOCNICZY NN SPREZARKI GLÓWNEJ 

Wylacza obwód rozrzadu sprezarki glównej przy uruchomieniu przetwornicy glównej. Cewka otrzymuje 

zasilanie przez lacznik dzwigienkowy na pulpicie „zalaczenie przetwornicy”  lub przez przycisk 

impulsowy w szafie NN (l 19) przewodami M 51B - M 57 cewki przew. ZN. Przekaznik posiada styk 

bierny na przewodach M 31 - M 31A którym zalacza rozrzad sprezarki na czas rozruchu przetwornicy 

glównej. 

PRZEKAZNIK NADMIAROWY PRZETWORNICY PNP 

Jezeli przez cewke pradowa przeplywa prad o natezeniu 10 - 12 A, a przy rozruchu 75 A. Cewka 

przyciagnie zwore, co spowoduje rozwarcie dwoje styków czynnych a zwarcie jednego styku biernego. 

Jeden styk czynny spowoduje wylaczenie WS 3 i WS, 4 który  jest na przewodach G 64 - G 65. Drugi 

styk czynny jest na przewodach M 52 - M 53 w obwodzie zasilania cewki stycznika przetwornicy (12), 

który spowoduje wylaczenie jej, lecz w pierwsze j kolejnosci musi wylaczyc WS a dopiero pózniej 

rozwiera sie stycznik przetwornicy z powodu mozliwosci przepalenia go, w przypadk u zwarc w 

obwodzie glównym przetwornicy moze plynac duzy prad. Styk bierny jest na przewodach 18 - ZN w 

obwodzie zasilania lampki  sygnalizacyjnej wylaczenia przetwornicy. 

SZAFA Nr 5

 

PRZEKAZNIK NADMIAROWY GRZANIA JEDNOSTKI (16) 

Jest na przewodach G 7 – G 6 posiada jeden styk czynny na przewodach M 54 - C 43 - G 42 w obwodzie 

zasilania cewki styczników ogrzewania. Oraz dwa styki bierne, jeden na przewodzie B 16 lampka sygn. 

ziemia, sygnalizuje zadzialanie przekaznika nadmiarowego grzania jednostki. Oraz drugi styk bierny na 

przewodach G 65 - G 66 w obwodzie zasilania cewki styczników WS 3, WS 4. Cewka odbloku 

otrzymuje zasilanie przez przewodu B 16 przycisk odbloku w szafie NN przewód L 20 cewka odbloku 

ziemia. Na czas odbloku zostaje przerwany obwód rozrzadu ogrzewania. Przekaznik nadmiarowy grzania 

jednostki jest ustawiony na natezenie pradu 30 % 

PRZEKAZNIK NADMIAROWY GRZANIA KABIN (3) 

Dziala na natezenie pradu 4 A. Jest na przewodzie C 1 - C 2 posiada styk czynny na przewodzie B 16 - L 

25 w obwodzie zasilania cewek styczników WS 3, WS 4. Oraz styk czynny na przew. B 16 - L 25 w 

obwodzie lampki sygn. Cewka odbloku otrzymuje  zasilanie z przewodu B 16 przycisk odbloku w szafie 

NN przewód 21, cewka odbloku ziemia. Oraz styk bierny na przewodach. C 13 - C 14 w obwodzie 

zasilania cewki stycznika grzania kabin. 

ODLACZNIK OGRZEWANIA (115)  

Jest na przewodach G7 A - C 1 - C 7 za pomoca tego odlacznika odlacza sie oba obwody ogrzewania 

jednostki i ogrzewania kabin. 

STYCZNIK GRZANIA KABIN 

Jest na przewodach 

C 2 - C 3

. Stycznik oprócz styku glównego posiada trzy styki pomocnicze. Styk 

czynny jest na przewodach C 13 – C 14 w obwodzie cewki stycznika grzania kabin (18). Styk bierny jest 

na przewodach G 66 - G 67 w obwodzie zasilania cewek styczników WS 3, WS 4, czyli mozemy bez 

odblokowania przekaznika nadmiarowego grzani a kabin zalaczyc WS. Styk pomocniczy czynny w 

obwodzie cewki stycznika (18) uniemozliwia wczesni ejsze rozwarcie stycznika (18) przed wylaczeniem. 

Drugi styk czynny jest na przewodach G7 2 - G 74. 

STYCZNIK GRZANIA JEDNOSTKI 1/3 

Jest na przewodzie C 6 - C 4 i posiada oprócz styku glównego trzy styki pomocnicze. Styk pomocniczy 

czynny (pierwszy) jest na przewodzie C 43 - 154 w obwodzie podawania „-” dla cewek styczników 

grzania jednostki (17 i 1) Drugi styk bierny jest na przewodzie G 65 - G 65A w obwodzie zasilania 

cewek styczników WS 3, WS 4, czyli mozemy bez odblokowania przekaznika nadmiarowego grzania 

jednostki zalaczyc WS. Trzeci styk pomocniczy czynny laczy przewód G 74. 

STYCZNIK GRZANIA JEDNOSTKI 2/3 

Jest na przewodzie C 6 - C 5 posiada oprócz styku glównego trzy styki pomocnicze. Jeden styk 

pomocniczy czynny jest na przewodzie C 43 - 154 w obwodzie podawania „–” dla cewek styczników 

grzania jednostki (17 i 18). Drugi czynny jest na przewodzie G 65A - G 66 w obwodzie zasilania cewek 

styczników, WS 3, WS, 4 czyli mozemy bez odb lokowania przekaznika nadmiarowego grzania jednostki 

zalaczyc WS Trzeci styk pomocnicze laczy przewód G 74. 
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STYCZNIK ZALACZENIA PRZETWORNICY (12)  

Jest na przewodzie W 1 - M 1, posiada oprócz styku glówne cztery styki pomocnicze. Styk glówny 

czynny jest w obwodzie zasilania wlasnej cewki 12 na przewodzie M 53 - M 51. Styk czynny 

pomocniczy uniemozliwia  rozwarcie stycznika glównego 12 i przed zadzialaniem WS 1 - 2 (prad zwarcia 

przyjmuje na siebie WS) Drugi styk bierny jest na przewodzie G 44 - 18 w obwodzie lampki sygn., która 

wskazuje wylaczenie przetwornicy. Trzeci styk bierny jest na przewodzie G 64 - G 65 w obwodzie 

zasilania cewek styczników WS 3 - WS 4, czyli mozemy bez odblokowania prz ekaznika nadmiarowego 

przetwornicy glównej zalacza WS. Drugi styk czynny jest na przewodzie G 74. 

SZAFA Nr 6 

W skrzyni Nr 6 znajduja sie opory ograniczajace przetwornicy glównej. Rzad górny jest wlaczony w 

obwód przed przetwornica do przewodów M 4 - P 1, a rzad dolny wlaczony jest w obwód za 

przetwornica do przewodów M 5 - M 6. Równiez w górnej czesci szafy znaj duja sie opory 

harmonicznych silników trakcyjnych, przez zastosowanie, których uzyskuje sie stale wzbudzenie 

silników trakcyjnych W/w oporniki sa podlaczone do z acisków w obwodzie silników 1 - 2, i zaciski E 1 - 

E 2. W obwodzie silników 3 - 4 do zacisków E 3 - E 4. 

Znaki na zaciskach pradu stalego: 

A – B

 Zaciski polaczone ze szczotkami 

C – D Zaciski polaczone z boczni kowym uzwojenie stojana 

E – F Zaciski polaczone z uzwojeniem szeregowym stojana  

G – H Zacisk uzwojenia kompresujacego biegunów komutacyjnych  

I – K Uzwojenie bocznika zasilane z obce zródla  

SZAFA Nr 7 WS 

Znajduja sie w niej w kolejnosci  

WS 4 

Który oprócz styku glównego posiada dwa styki pomocnicze Jeden na przewodzie G 61A - G 62 w 

obwodzie zasilania cewki styczników WS 1, WS 2 

WS 3 

Który oprócz styku glównego posiada dwa styki pomocnicze Jeden na przewodzie 

G 31A - G 32

 w 

obwodzie zasilania cewki styczników SL, SM, SR. Drugi styk pomocniczy czynny jest w obwodzie 

zasilania cewek styczników grzania 17, 18, 19 przewodami M 56A - ZN. Styk bierny jest na przewodzie 

15 - 70 A i dziala na lam pke sygnalizacyjna wylaczenia WS. 

WS 1 

Oprócz styku glównego posiada dwa styki pomocnicze czynne oraz jeden styk bierny. Jeden styk 

pomocniczy czynny jest na przewodzie G 31 - G 31A w obwodzie zasilanie cewek styczników SL, SM, 

SR. Drugi styk pomocniczy czynny jest w obwodzie zasilania cewek styczników ogrzewania 17, 18, 19 

przew. M 56 - M 56A. Styk bierny jest na przewodzie G 70A - 26 i dziala na lam pke sygnalizacyjna WS 

OPORY OGRANICZAJACE „ RO” 

Zaczynaja dzialac w obwodach glównych silników trakcyjnych po rozwarciu styczników WS 3, WS 4. 

Opornik ograniczajacy „RO” ma na celu zlagodzenie warunków pracy styczników WS 1 - WS 4 przy 

wylaczeniu zwarc. 

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE 

Jeden bezpiecznik 5 A jest na przewodzie W 1 - PM 5 w obwodzie przekaznika zanikowo - 

napieciowego PZN. Drugi bezpiecznik 3 A jest na przewodzie P 3 - PM 3 w obwodzie woltomierze WN. 

W w/w szafie znajduje sie równiez bocznik amperomierza (600 A) do którego podlaczone sa dwa 

amperomierze znajdujace sie w przedzialach ster owniczych. Amperomierze te  mierza sumaryczny prad 

obwodu glównego, przewidziano takze pary dodatkowych zacisków pomiarowych, z których ZP 1, ZP 2 

znajduja sie w poszczególnych gale ziach grup silników trakcyjnych a ZP 3 w galezi sumarycznej. 

WALEK ROZRZADU „OR”  

G 46 Pozycja NJ „S”                                                                                       1 jazd równolegla 

G 55 Pozycja NJ „R”                                                                                       2 jazd szeregowa 

G 58 Pozycja NJ „BI”                                                                                     3 bocznik I 
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G 59 Pozycja NJ „BII”                                                                                    4 bocznik II 

G 43 Pozycja NJ „BIII”                                                                                  5 bocznik III 

G 37 Pozycja NJ „P”                                                                                       6 przód 

G 30 Pozycja NJ „P”                                                                                       7 tyl 

GZN                                                                                                         9 ZN wielokrotny 

G 38 Pozycja walu klakowego 1 - 8; 10 - 14                                              10 jazda na oporach 

G 39 styk pomocniczy zadzialania PN 1 - 4, przew. G44 - 39                    11 zadzialanie PN sygn. 

G 44 Pozycja NK „0”, „NI”, „NII”  w tyl, wylacznik rozrzadu WR 15 zasila wal kulakowy 

POZYCJA „NK” WYLACZONY 

Sa zamkniete styki WK 3 laczace przewody D 34 - D 8 w obwodzie centralnego sterowania drzwiami.  

POZYCJA „O”  

Sa zamkniete nastepujace styki WK 8 zwierajace przewody B 11 - S 2 dla zasilania obwodu 

odblokowania przekazników nadmiarowych zalaczajacych styczniki liniowe WS 1 - WS 4 oraz 

awaryjnego sterowania walem klakowym WR 9 zwierajacy przewody B 11 - S 2 dla zasilania obwodu 

rozrzadu przez podwójny dzwigienkowy wylacznik rozrzadu.  

POZYCJA „PRZÓD I” 

Zamkniete sa nastepujace styki: WK 1 przygotowuje obwód zasilania brzeczka i lampk i sygnalizacyjnej 

odjazdu przewodami 

33 - D 15 - WK 2

 przygotowuje obwód zasilania lampki sygn. stanu zamkniecia 

drzwi w ramach jednego zespolu na przewodzie B 12 - D 2 - WK 4 przygotowuje obwód zasilania 

rozrzadu hamulca EP przewodami F 11 - H 2 - WK 6 przygotowuje obwód zasilania  cewki 

„NAPRZÓD” nawrotnika przew. S 7 - 6 - WK 7 przygotowuje obwód zasilania cewki regulacji 

przyspieszenia PRP w przekazniku samoczynnego rozruchu przewodami S 7 - 8 - WK 9 przygotowuje 

obwód zasilania rozrzadu przez podwójny  dzwigienkowy wylacznik rozrzadu przewodami B 11 - S 2. 

POZYCJA „PRZÓD II”  

Zamkniete sa te same styki, co w pozycji „Naprzód I” z wyjatkiem styków WK 7. 

POZYCJA „W TYL” 

Sa zamkniete te same styki, co w pozycji „Naprzód I” z wyjatkiem styków WK 6 natomiast zamkniete 

sa styki WK 5 przygotowujace obwód zasilania cewki „w tyl” zaworu EP nawrotnika przewodami S 7 - 

7. Natomiast nawrotnik ustawi sie na kierunek na poz. NJ „P”. 

ZADZIALANIE PRZEKAZNIKÓW NADMIAROWYCH SILNIKÓW 

TRAKCYJNYCH PN  

Przy zadzialaniu przekazników nadmiarowych silników trakcyjnych PN 1 - PN 4 zostaja pozbawione 

zasilania cewki styczników WS 3 i WS 4, które po otwarciu swych glównych styków wlaczaja do 

obwodu glównego opór ograniczajacy, BO. Nastepnie przez styki pomocnicze tych styczników 

przerwany zostaje obwód zasilania cewek styczników WS 1 i WS 2, które przerywaja obwód glówny. 

Styki pomocnicze WS 1 i WS 2 przerywaja obwód zasilania cewki podwójnego  stycznika silników SL 1 

- 2. Styczniki SL 1 - 2 otwieraja sie a ich styki pomocnicze wmuszaja powrót walu kulakowego do 

pozycji wyjsciowej. Odblokowanie  przekazników nadmiarowych PN 1 - PN 4 odbywa sie po ustawieniu 

NK na pozycji „0”. Obwód glówny musi byc o twarty i zalaczony impulsowy wylacznik odblokowania na 

pulpicie. Przelacznik nadmiarowy  silników trakcyjnych dziala przy natezeniu pradu 280 A. 

PRZEKAZNIK RÓZNICOWY  

Przekaznik róznicowy - jego zadzialanie powoduje przerwanie, przez jego wlasne styki pomocn icze, 

zasilania cewek styczników WS 3 i WS 4 a nastepnie analogicznie jak przy zadzialaniu PN 1 - PN 4. 

Przekaznik róznicowy dziala, jezeli  prad na wyjsciu jest inny niz na wejsciu. Na rdzeniu umieszczone sa 

dwa uzwojenia zawierajace jednakowa liczbe zwojó w nawinietych przeciwsobnie. Przeplyw przez cewki 

pradu o tej samej wartosci nie powoduje wzbudzenia przekaznika.  Odblokowania przekaznika nastepuje 

przez nacisniecie wylacznika impulsow ego znajdujacego sie w szafie 

NN

. Zadzialanie przekaznika 

róznicowego sygnalizowane jest przez zaswiecenie sie lampki w szafie NN tej jednostki, w której 

przekaznik zadzialal oraz brzeczek. Zadzialanie przekaznika róznicowego jest sygnalizowane w 

przedziale rozrzadczym  posrednio. Oznaka jest zaswiecenie sie lampki sygnalizac yjnej wylaczenia 
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wylacznika szybkiego, przy jednoczesnym nie swieceniu sie lampki sygnalizacyjnej zadzialania 

przekazników nadmiarowych silników trakcyjnych. WS nie daje sie wtedy zalaczyc. 

PRZEKAZNIK ZANIKOWO NAPIECIOWY „PZN”  

Zadzialanie przekaznika zanikowego PZN powoduje przerwanie zas ilania stycznika silników S 1 - 2 a ten 

z kolei przez wlasne styki pomocnicze bierne wymusza powrót walu kulakowego do pozycji wyjsciowej, 

na której moze byc ponownie '  zalaczony. Styczniki WS 1 - WS 4 nie rozwieraja sie a styczniki glówne 

SL 1 - 2 przerywaja zasilanie silników trakcyjnych. Przekaznik zanikowo napieciowy dziala po obnizeniu 

sie napiecia w sieci trakcyjnej do 1800 V  a ponowne zalaczenie nastepuje przy 2200 V. Rozwarcie jego 

styków przy obnizeniu sie napiecia powoduje sprezyna, która odciaga zwore, co powoduje rozwarcie 

styków uniemozliwiajacych rozrzad. 

SPRAWDZANIE LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH  

Lampki sygnalizacyjne mozna sprawdzic w przedziale rozrzadczym przy polozeniu NK na pozycji „0”. 

„NI”. „NK” „w tyl”. Polozenie walu kulakowego na pozycjach oporowych jest sygnalizowane 

zaswieceniem sie lampki na pulpicie  maszynisty. 

ROZRUCH JEDNOSTKI  

Odbywa sie samoczynnie, pierwsze osiem stopni oporowych jest przy polaczeniu silników trakcyjnych 

szeregowo. Dziewiaty stopien umozliwia jazde bez oporów w ukladzie szeregowym. Dziesiaty stopien 

umozliwia przejscie na uklad  równolegly. Dalej nastepuja cztery stopnie rozruchu oporowego na ukladzie 

szeregowo – równoleglym. Na pietnastym stopniu nastepuje jazda c iagla przy polaczeniu szeregowo – 

równoleglym bez oporów rozruchowych. Dalsze trzy stopnie  umozliwiaja da lsza jazde w ukladzie 

szeregowo – równoleglym, lecz przy oslabionym wzbudzeniu silników trakcyjnych  (bocznikowanie). 

Przy pierwszym stopniu bocznikowania oslabienie pola jes t o 70,3 % napiecie plynie przez dwa opory  i 

cewke indukcyjna. Przy drugim stopniu oslabienia pola o 54,3 % napiecie plynie przez jeden opornik i 

cewke indukcyjna Przy trzecim stopniu bocznikowania napiecie plynie tylko przez cewke indukcyjna  i 

oslabienie pola wynosi 43,6 %. 

BOCZNIK HARMONICZNY  

Jest stosowany do stalego bocznikowania uzwojenia biegunów silników trakcyjnych w celu zmn iejszenia 

ujemnego wplywu pulsacji pradu na komutacje. Bocznik harmoniczny stanowi opornik typu T 490/1 . 

Elementy oporowe nawiniete sa na ksztaltkach ceramicznych umocowanych na stalowych wspornikach z 

kompletem izolatorów porcelanowych i sworzni  izolowanych sluzacych do umocowania opornika na 

konstrukcji zespolu trakcyjnego. Równolegle do uzwojenia wzbudzenia silników trakcyjnych zalaczone 

sa oporniki stalego 3 % oslabienia pola i dlatego  silniki maja wzbudzenie 97 %. 

OBWODY GLÓWNE 

Silniki trakcyjne S 1, S 2, S 3, S 4, polaczone sa po dwa w szereg tworzac dwie grupy, kazda z 

przynalezna grupa oporników rozruchowych. W czasie trwania rozruchu grupy silników najpierw sa 

polaczone szeregowo a nastepnie równolegle.  Przejscie z polaczenie szeregowego na równolegle obu 

grup silników odbywa sie tzw. metoda mostkowa, za pomoca dwu  przerwowego stycznika mostkowego 

SM 1 - 2 oraz dwu przerwowego stycznika równoleglego polaczenia SR 1 - 2. Przy przelaczeniu zostaje 

zalaczony stycznik SR 1 - 2 i wylaczony stycznik SM 1 - 2. Równolegle do uzwojenia biegunów 

glównych kazdej pary silników trakcyjnych El F 1 - F 2 E 2 oraz E 3 F 3 - F 4 E 4 sa wlaczone stale 

boczniki harmoniczne, BO. Boczniki te sa wykonane jako oporniki dajace wstepne stale oslabienie pola 

wzbudzenia kazdego silnika, o 

3 %

 wiec normalnie praca silników odbywa sie przy 

97%

 pelnego 

wzbudzenia. Rozruch silników zaczyna sie od stopniow ego przelaczania i wylaczania 8 grup oporników 

rozruchowych R 1 - R 2; R 2 - R 3; R 3 - R 4; R 4 - R 5; R 5 - R 6; R 6 - R 7; R 7 - R 8: R 8 - R 9; R 9 - 

R 10. Przelaczenie i wylaczenie poszczególnych oporów rozruchowych odbywa sie przez kolejne 

zamykanie i otwieranie styczników WN walu kulakowego, sa to styczniki od SK 1 - SK 10 pozostale 

styczniki WN walu kulakowego od SK 11 - SK 16 sluza do bocznikowania silników trakcyjnych, co 

umozliwia dodatkowa regulacje predkosci. W chwili wlaczenia silników  trakcyjnych wszystkie oporniki 

rozruchowe oraz obie grupy silników trakcyjnych sa polaczone szeregowo w nastepujacy sposób: 

Odlacznik pantografów OG, polaczone szeregowo styczniki WS 1 - WS 4, cewka pierwotna przekaznika 

róznicowego PR, dwu przerywowy, stycznik silników SL 1 - 2, przekaznik nadmiarowy PN 1 - 2, 
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odlacznik silników trakcyjnych OS 1 - 2, uzwojenie wirników pierwszej grupy silników trakcyjnych S 1, 

S 2, styki nawrotnika N 1, uzwojenie biegunów glównych, pierwsze j grupy silników trakcyjnych E 1 - F 

1, F 2 - E 2, styki nawrotnika N 3, odlacznik silników trakcyjnych OS 1 - 2, styczniki walu kulakowego 

SK 7, oporniki rozruchowe pierwszej grupy silników, dwu przerywowy  stycznik mostkowy SM 1 - 2, 

oporniki rozruchowe drugiej grupy silników trakcyjnych, stycznik walu kulakowego, SK 8, odlacznik 

silników trakcyjnych OS 3 – 4, uzwojenie wirników drugie j grupy silników trakcyjnych S 3, S 4, styki 

nawrotnika N 5 uzwojenie biegunów glównych E 3 - F 3, E 4 - E 4, styki nawrotnika N 7, odlacznik 

silników trakcyjnych OS 3 - 4 cewka pradowa przekaznika samoczynnego rozruchu PSR, zaciski 

pomiarowe, cewka wtórna przekaznika róznicowego PR, bocznik amperomierza ziemia ZN. Po 

przelaczeniu na polaczenie równolegle grup silnik ów trakcyjnych prad za stycznikami liniowymi WS 1 - 

WS 4 i za dwu przerwowym stycznikiem silników SL 1 - 2 rozdziela sie na dwie galezie. Pierwsza 

obejmu je przekazniki nadmiarowe PN 1 - 2, odlacznik silników OS 1 - 2, uzwojenie wirników silników 

trakcyjnych S 1, S 2, styki nawrotnika N 1, uzwojenie biegunów glównych pierwszej grupy silników 

trakcyjnych, styki nawrotnika N 3, odlacznika silników OS 1 - 2, stycznik walu kulakowego SK 9, 

oporniki rozruchowe pierwszej grupy silników, styczniki  równoleglego polaczenia SR 2 i cewka wtórna 

przekaznika róznicowego PR. Druga galaz obejmuje: przekaznik  nadmiarowy PN 3 - 4, stycznik 

równoleglego polaczenia SR 1, oporniki rozruchowe drugiej grupy silników, stycznik walu kulakowego 

SK 10, odlacznik silników OS 3 - 4, uzwojenie wirników silników trakcyjnych S 3, S 4, cewka pradowa 

przekaznika PR. Caly rozruch odbywa sie samoczynnie, ale pierwsze osiem stopni sa to stopnie oporowe 

rozruchowe przy polaczeniu szeregowym. Dziesiaty stopien umozliwia jazde ciagla przy polaczeniu 

szeregowym grup silników trakcyjnych bez oporników rozruchowych. Dziesiaty stopien umozliwia 

przelaczenie ukladu grup silników trakcyjnych z szeregowego  na równolegly. Dalej nastepuja cztery 

stopnie oporowe rozruchowe przy równoleglym polaczeniu grup silników  trakcyjnych. Na pietnastym 

stopniu jest mozl iwa jazda ciagla przy równoleglym polaczeniu g rup silników trakcyjnych bez oporów 

rozruchowych. Nastepne trzy stopnie umozliwiaj trwala jazde na polaczeniu równo leglym grup silników, 

lecz przy oslabionym wzbudzeniu. Dwanascie stopni z posród osiemnastu sa to stopnie rozruchowe, jeden 

jest stopniem przejscia, piec stopniami dla jazdy ciaglej. Styczniki rozruchowe sa umieszczone na wale 

kulakowym, który jest napedzany sprezonym powietrzem za posrednictwem dwóch zaworów 

elektropneumatycznych sterowanych przekaznikiem samoczynnego rozruchu PSR. Prad natezenia tego 

przekaznika przy normalnym rozruchu wynosi 175 A, a przy zmniejszonym przyspieszeniu 135 A. W 

obwodzie glównym zastosowano styczniki uziemi ajace SU umieszczone po jednym w skrzyni WN i WS. 

Ma to na celu zapewnienie pelnego bezpieczenstwa przy otwarciu kazdej ze skrzyn.  

OBWODY STEROWANIA STYCZNIKÓW LINIOWYCH I NAWROTNIKA  

Styczniki liniowe WS 1 - WS 4 spelniaja funkcje stycznika glównego. Zalaczenie obwodów sterowania 

pantografów powoduje jednoczesne przy gotowanie do pracy obwodu sterowania stycznikami liniowymi. 

Wykonane to zostaje za posrednictwem styków pomocniczych zaworów 

EP

 pantografów, 

ZP A

 lub 

ZP 

B, które zamykaja obwód zasilania zaworu  EP napedzajac styczniki liniowe WS 3, WS 4. Obwód ten 

przedstawia sie nastepujaco: przewód zasi lajacy B 15. przelacznik pokretny LW 1, przewód C 60, styki 

zaworu EP pantografu ZP A lub ZP B, przewód C 61, normalnie zwarte styki przekaznika 

nadmiarowego silników trakcyjnych PN 1 - PN 4. Styki przekaznika PR, styki przekaznika 

nadmiarowego przetwornicy glównej PNP, styki przekaznika nadmiarowego obwodu grzania jednostki 

PNGJ, styki przekaznika nadmiarowego grzania kabin PNKG, lub zwarte styki pomocnicze bierne 

styczników (przy rozwartych stykach glównych). Nastepnie obwód zamyka sie przez przewód G 67, styki 

przekaznika pomocniczego PZWS zamkniete po uprzednim zasileniu  tego przekaznika, przewód G 68 

cewki napieciowe zaworu EP tych styczników WS 3, WS 4. Po zamknieciu sie styczników WS 3, WS 4 

zostaja zasilone przez ich styki pomocnicze cewki zaworów EP napedzajacych styczniki liniowe WS 1, 

WS 2 i obwód ten przebiega nastepujaco: przewód G 61, styki pomocnicze stycznika liniowego WS 4, 

WS 3, przewód G 61A, styki pomocnicze stycznika WS 4, przewód G 62, cewki zaworu EP styczników 

WS 1, WS 2 ziemia ZN. Po podniesieniu  pantografów, zalaczenie WS nastepuje po nacisnieciu 

wylacznika impulsowego. Przewodem  14 i przewodem wielokrotnym 14 jest zasilana cewka przekaznika 

zalaczenia WS PZWS. Wylaczenie WS odbywa sie za pomoca przy cisku wylacznika impulsowego 

„wszystkie pantografy opuszczone” , którego styki zasilaja przewód 13 A i 13 B, cewki zaworów 

opuszczania pantografów, styki pomocnicze zaworów EP pantografów przerywaja obwód zasilania cewki 

styczników WS 1 - WS 4. Po dotknieciu przez pantografy przewodu jezdnego zadziala przekaznik 
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zanikowy wysokiego napiecia PZN a styki tego i przekaznika przygotowuja do pracy obwód zasilania 

styczników silników SL 1 - 2 w obwodzie glównym oraz obwody zasilania stycznika mostkowego SM 1 

- 2 i styczniki równoleglego laczenia SR 1 - 2 z przewodu B 11 zasilajacego NK w poz. „0”, „Naprzód 

I”, „Naprzód  II”, „W tyl”. Przez styki WK 9 walu kierunkowego przewodem S 2 styczniki rozrzadu 

WR przewód S 3 wylacznik samoczynny przewód S 5, styki SHP oraz wal glówny, z NJ sa zasilane 

dalsze obwody rozrzadcze  obwodu glównego oraz obwody styczników silników SL, SM, SR. Po 

ustawieniu NJ w pozycje „P” nastepuje zamkniecie jego styków WG 1 i tworzy sie nastepujacy obwód: 

zasilanie jak poprzednio, styki WG 1, przewód S 7, styki WK 5 lub WK 6 NK. w zaleznosci od jego 

polozenia „przód”  lub „tyl”. Przewody wielokrotne 6 lub 7 odlacznik rozrzadu OR przewód G 30, lub G 

31 cewka zaworu EP napedowego nawrotnika „Naprzód”  lub „W tyl”, przewód GZN, odlacznik 

rozrzadu, przewód 9, styki WGB, NJ i ziemia ZN. Nawrotnik przyjmuje wtedy wybrana pozycje 

„Naprzód”  lub „W tyl”, jednoczesnie przez zwarte odpowiednie styki pomocnicze nawrotnika dla 

pozycji „Naprzód”  lub „W tyl”  beda zasilane dalsze obwody:  przewodem G 31, styki pomocnicze 

styczników WS 1, WS 2, przewód G 32, styki wylacznika cisnieniowego AWR, styki przekaznika PZN 

przewód G 34, cewka zaworu napedowego stycznika silników SL 1 - 2. Równolegle do przewodu G 34 

przez zamkniete w pozycji od 1 - 10 walu kulakowego, styki pomocnicze bierne stycznika równoleglego, 

laczenie SR 1 - 2 przewodem G 40 jest zasilana cewka zaworu EP, SM 1 - 2. Dalszy obwód zamyka sie 

przez stycznik SK 26 walu klakowego zamkniety tylko w pozycji „1”, przewód GZN, odlacznik 

rozrzadu OR, przewód 9, styki WGB, NJ i ziemia ZN., Gdy stycznik SL 1 - 2 zamknie sie wówczas ich 

styk pomocnicze bocznikujac obwód stycznika SK 26 a tym samym na dalszych pozycjach  walu 

kulakowego styczniki SL 1 - 2 oraz SM 1 - 2 zostaja zalaczone majac na celu uniemozliwienie 

powtórnego zalaczenia styczników silnika bez powrotu walu kulakowego do pozycji wyjsciowej tj. 

poz.„1” Równolegle jest tez wlaczona cewka napedowa zaworu EP stycznika równoleglego laczenia 

silników SR 1 - 2 co wykonuje sie stycznikiem SK 27 walu kulakowego zamknietym w pozycjach 11 - 

18. 

OBWÓD STEROWANIA PANTOGRAFÓW  

Obwód sterowania pantografów umozliwia wykonanie z kabiny sterowniczej nastepu jacych zmian stanu 

polozenia pantografów 

a) podniesienie pantografu przedniego 

b) podniesienie pantografu tylnego 

c) opuszczenie pantografu przedniego 

d) opuszczenie obu pantografów  

Obwód sterowania pantografów jest zasilany z przewodu B 11 przez stycznik WK 9, NK zamkniety w 

pozycji „0” i na wszystkich pozycjach jezdnych, przewód S 2, podwójny wylacznik rozrzadu, WR, 

przewód S 3, wylacznik samoczynny i przewód S 4. W ukladzie sterowania pantografów zastosowano 

dodatkowo specjalny przelacznik elektropneumatyczny 

PP

 wybiórczo odcinajacy umieszczony w szafie 

NN który umozliwia wybór nastepujacych mozliwosci:  



 pracuja oba pantografy A i B 

 pracuje pantograf B, A odciety 

 pracuje pantograf A, B odciety 



 oba pantografy A i B odciete 

W polozeniu przelacznika PP pracuja oba pantografy  mozna z kabiny sterowniczej wybrac do pracy 

dowolny pantograf lub tez oba razem. W stosunku do przedzialu rozr zadczego (kabina sterownicza 

„A”

) 

przednim pantografem jest  pantograf „A” natomiast dla kabiny B pantograf „B”. Sterowanie 

pantografami wymaga stalego skrzyzowania przewodów 12 A i 12 B oraz 13 A i 13 B miedzy wagonem 

silnikowym i rozrzadczym. Przy ustawieniu prz elacznika PP w pozycje dwa pantografy pracuja , czyli 

„A” i „B” obwody sterujace sa nastepujace: pantograf przedni podniesiony (pantograf „A” z kabiny 

„A”) przewodem S 4, impulsowy wylacznik dzwigienkowy „pantograf przedni podniesiony” , przewód 

12 A, styki 12 A i PP 3, przelacznik pantografów PP zwarty, przew. PP 3, zwarte styki bierne 

awaryjnego przekaznika pantografów APP, przewód PPS, cewka „podniesiony” zaworu pantografu „A” 

ziemia ZN. Przestawienie przelacznika pantografów PP w pozycje „B” odcina od sterowania pantograf 

„A”

 i umozliwia podniesienie p antografu 

„B”

 z dowodnej kabiny rozrzadczej i dowolnym 

przelacznikiem impulsowy m. Przestawienie przelacznika PP w pozycje „0” odcina sterowanie obu 
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pantografów. Opuszczenie pantografów odbywa sie niezaleznie od polaczenia przelacznika PP. Do 

zamierzonego opuszczenia pantografów sluzy impulsowy wylacznik dzwigienkowy, którym mozna 

opuscic pantograf przedni w stosunku do danego przedzialu rozrzadczego. Do awaryjnego opuszczania 

pantografów sluzy impulsowy przyci sk sterowniczy (w kazdej kabinie), którym opuszcza sie 

jednoczesnie oba pantografy przy równoczesnym otwarciu styczników liniowych.  Obwód pantograf 

przedni opuszczony jest nastepujacy: im pulsowy wylacznik dzwigienkowy „pantograf  przedni 

opuszczony” , przewód 13 A cewka zaworu EP „opuszczony pantogra f A” ziemia ZN. 

OBWÓD BATERII AKUMULATORÓW  

Na jednostce sa akumulatory zasadowe (kadmowo - niklowe) i sa przystosowane do pracy nie krótszej niz 

5 godz. Jako elektrolit zastosowano wodorotlenek potasu. Napiecie znamionowe ladowania baterii 110 V. 

Liczba ogniw w jednej  skrzynce wynosi 8 sztuk, liczba skrzynek w baterii 9 sztuk. Pojemnosc 

znamionowa 60 Ah. Do rozpuszczania elektrolitu  powinna byc stosowna woda destylowana. Ciezar 

wlasciwy elektrolitu 1,17 - 1,189 g/cm. Elektrolit w poszczególnych ogniwach powinny posiadac poziom 

okolo 20 - 25mm ponad górna krawedz plyt. Bieguny wyjsciowe powinny byc  oznaczone kolorem 

czerwonym, „+” kolorem niebieskim.  „-” Przewidziana jest mozliwosc ladowania baterii z zewnatrz  za 

pomoca gniazda wtykowego 

(39)

 i odpowiedniego przestawienia przelaczni ka nozowego 

(40)

. 

Akumulator zabezpieczony jest dwoma 63 A bezpiecznikami topikowymi (42) sluzacymi do 

ewentualnego calkowitego wylaczenia baterii od instalacji. Do celów pomiarowych w obwo dzie baterii 

umieszczono boczniki (41) 1SOA - 60 mV, do którego podlaczone sa amperomierze mierzace prad 

ladowania baterii. Jeden z nich znajduje sie w wagonie silnikowym, pozostale  dwa znajduja sie po 

jednym w kazdym z przedzialów rozrzadczych jednostki i  sa zasilane przez przewody jednostkowe PM 

10 i PM 11. Do pomiaru napiecia baterii zastosowano woltomierz  NN (98) znajdujacy sie w wagonie 

silnikowym, ponadto w przedziale rozrzadczym jest woltomierz NN dla pomiaru napiecia obwodów 

pomocniczych NN (93) zasilany z przewodu B 11 przez przewód 6 A wylacznik samoczynny. 

Akumulatory ladowane sa z przetwornicy glównej przez stycznik elektromagnetyczny pradu zwrotnego 

28. Przy wylaczonej przetwornicy glównej stycznik pradu zwrotnego 29 jest otwarty. Po wlaczeniu 

przetwornicy glównej przekaznik 28 jest zasilany w nastepujacy sposób: przewód M 10, glówna cewka 

pradowa przekaznika pradu zwrotnego 28, cewka napieciowa, dodatkowy opór, ziemia ZN., Gdy 

pradnica przetwornicy bedzie dawala pelne napiecie, wówczas amperozwo je cewki napieciowej osiagna 

dostateczna wartosc i przyciagniety zostanie styk ruchomy zamykajac obwód cewki stycznika 

elektromagnetycznego pradu zwrotnego 29. Jednoczesnie zostaje zwarta czesc zwojów cewki w celu 

zmniejszenia amperozwojów cewki przyciagaj acej. W razie pojawienia sie pradu  zwrotnego tj. plynacego 

od baterii glównej amperozwoje cewki pradowej oslabiaja amperozwoje cewki przyciagajacej  i zwora 

odpada przerywajac zasilanie cewki stycznika elektromagnetycznego pradu zwrotnego, 29 który otwiera 

sie. 

OBWÓD SILNIKA SPREZARKI PANTOGRAFÓW  

W jednostkach przewidziano mala sprezarke do podnoszenia pantografów. Napedzaja sil nik bocznikowy 

o napieciu 

110 V

 o mocy 

1 kW

 i 

1000 obr./min

. Jest on zasilana z baterii przewodem  

B 10

 za 

posrednictwem lacznika warstwowego 125 umieszczonego na tablicy NN. Lacznikiem 125 zalacza sie 

obwód zasilajac y cewke napedowa stycznika 148. Stycznik 148 zamyka sie i zasila silnik sprezarki 122. 

Jednoczesnie lacznik 125 przerywa obwód sterowania sprezarki glównej uniemozliwiajac jej zalaczenie, 

gdy czynna jest sprezarka pomocnicza. 

OBWÓD SILNIKA SPREZARKI GLÓWNEJ 

Napedzaja silnik szeregowy na napiecie 110 V o mocy 6.4 kW . i 1300 obr/min  Jest on zasilany z 

przetwornicy glównej. Obwód zasilania przebiega nastepujaco: „+”  przetwornicy glównej, bezpiecznik 

topikowy 125 A, cewka pradowa, przekaznik pradu zwrotnego PPZ, przewód M 10, zwarty stycznik 

glówne sprezarki, przewód M 21B, cewka pradowa przekaznika nadmiarowego PN, przew. M 21A, 

przewód MB 1, opór ochronny sprezarki 0.37 oma, silnik sprezarki, przewód MB 2 przewód ZN 24 

ziemia. Obwód zalaczenia sprezarki jest nastepujacy:  bezpiecznik topikowy 

25 A

 rozrzadu, przewód 

B 

11, zwarte styki WK 9, NK, przewód S 2, podwójny dzwigienkowy wylacznik rozrzadu, przewód S 3, 

wylacznik samoczynny 6 A, przewód M 36, dzwigienkowy wylacznik sprezarki „zalaczony”, przewód 

M 30, styki lacznika warstwowego, odciecie regulatora cisnienia sprezarki normalnie zwarte, przewód M 

31A, styki normalnie zwarte przekaznika pomocnicze NN 114, przewód M 31 i, styki regulatora cisnienia 



 24 

sprezarki zwarte przy niskim cisnieniu, przewód M 32, styki lacznika warstwowego normalnie zwarte 

(odciecie regulatora cisnienia sprezarki), przewód 32 zwarte przy niepracujacej sprezarce pantografów, 

przewód M 35, zwarte styki PN, przewód M 35A, cewka stycznika elektromagnetycznego, zalaczenia 

sprezarki glównej, opór dodatkowy ziemia ZN. Po rozruchu silnika sprezarki styk bierny pomocniczy 

stycznika sprezarki wtraca w obwód zasilania cewki stycznika sprezarki drugi opornik. Po zwarciu sie 

stycznika glównego sprezarki zwiera sie jego styk pomocniczy czynny, którym jest podawane napiecie z 

przewodu M 35 na przewód M 35B na cewke agastatu opornika regulowanego ziemia, i dalej przez 

zwarty styk agastatu na cewke zablokowania przekaznika nadmiarowego na czas rozruchu silnika 

sprezarki. Po 6 sek. agastat powoduje rozwarcie styków i odlaczenie od zasilania cewki blokujacej. Silnik 

sprezarki glównej ma rozrzad wielokrotny umozliwiajacy sterowanie z dowolnego  przedzialu 

rozrzadczego pociagu zlozonego z kilku jednostek. Przewód 28 rozrzadu wielokrotnego silnika sprezarki 

glównej jest zasilany przez lacznik warstwowy odcinajacy zalaczenie sprezarki z tablicy z przewodu 33 

wlaczonego miedzy lacznik warstwowy odciecie regulatora cisnienia, lacznik warstwowy odciecie 

rozrzadu sprezarki. Przy rozrzadzie wielokrotnym wszystkie silniki sprezarek glównych sa sterowane 

jednym regulatorem cisnienia z jednostki, która prowadzi pociag. W razie, uszkodzenia regulatora 

cisnienia istnieje mozliwosc jego odciecia  za pomoca przelacznika warstwowego odcinajacego. Po 

odcieciu regulatora cisnienia sprezarke nalezy zalaczac i wylaczac recznie wylacznikiem dzwigienkowym  

kierujac sie wskazaniem manometru. Do lokalnego zalaczenia silnika sprezarki glównej z wagonu 

silnikowego sluzy przelacznik warstwowy, który jednoczesnie odcina obwód rozrzadu sprezarki glównej 

od rozrzadu wielokrotnego. Wylacznik odcinajacy ma na celu calkowite, odciecie obwodu rozrzadu 

silnika sprezarki glównej od zasilania, przy czym rozrzad wielokrotny silników sprezarki glównej jest 

zachowany w pozostalych jednostkach. Zalaczenie sprezarki z szafy NN za pomoca lacznika 

warstwowego odbywa sie w obwodzie: przewód B 10, wylacznik samoczynny, przewód B 14, lacznik 

warstwowy LW 1, WS centralny, przewód B 16 lacznik warstwowy, przewód 31A i dalej jak pr zy 

zalaczeniu z pulpitu kabiny. Odblokowanie przekaznika nadmiarowe go odbywa sie w obwodzie: przewód  

M 36, lacznik dzwigienkowy na pulpicie,  przewód 34, styki bierne zwarte, stycznika sprezarki glównej, 

przewód M 35C, cewka odblokowania ziemia. Przewodem  wielokrotnym 34 sa zasilane cewki odbloku 

na wszystkich jednostkach wahadla. Wydajnosc sprezarki glównej wynosi 780 l/min, cisnienie sprezania 

7 at. predkosc obrotowa 240 obr/min ., smarowanie rozbryzgowe. 

OBWÓD SILNIKA WENTYLATORA SKRZYNI WN  

Do napedu wentylatora zastosowano silnik bocznikowy na napiecie 110 V mocy 0.25 kW i 300 obr/min . 

Budowy zamknietej i przeznaczony do pracy ciaglej. Ze wzgledu na mala pojemnosc baterii 60 Ah silnik 

wentylatora 22 jest zasilany bezposrednio z zacisku pradnicy pr zetwornicy glównej przez i 18 A 

bezpiecznik topikowy 21. Silnik wentylatora pracuje wówczas, gdy przetwornica glówna jest zalaczona. 

Rozruch wentylatora jest plynny gdyz odbywa sie równolegle wraz z rozruchem przetwornicy glównej 

obwód rozrzadu silnika wentylatora 

WN

 z przewodu 

M 10

 przez bezpiecznik topikowy 

16 A

 przewodem 

M 12 przez opory rozruchowe na przewód M 12B uzwojenia silnika ziemia. Z przewodu 12 napiecie 

splynie na uzwojenie wzbudzenia silnika wentylatora C - D ziemia. Nastepuje plynny rozruch silnika. Z 

chwila, gdy napiecie, pradnicy przetwornicy uzyska okreslona wartosc i zamknie sie stycznik pradu 

zwrotnego powodujac swoim stykiem biernym przerwe w obwodzie zasi lania agastatu a po uplywie 6 

sek. agastat zewrze styki zalaczajace napiecie na cewke stycznika elektromagnetycznego 158 Stycznik 

158 zamknie sie i polaczy przewodami M 12 - M 12B zalaczajac bocznikowy opór rozruchowy, a silnik 

wentylatora uzyskuje zwiekszone obroty 

OBWODY OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO  

Obwody ogrzewania elektrycznego sa zasilane za wylacznikiem glównym przez dwu biegowy odlacznik 

ogrzewania 115, w nastepujacych grupach: 

1) 

Obwody ogrzewania wagonów bezpiecznik wspólny 

123

 cewka przekaznika nadmiarowego wspólna 

dla dwóch obwodów 1/3 i 2/3 

a) obwód 1/3 stycznika elektromagnetycznego 17 grzejniki elektryczne ziemia ZN 

b) obwód 2/3 stycznika elektromagnetycznego 19 grzejniki elektryczne ziemia ZN 

2). Obwód ogrzewania przedzialów rozrzadczych: bezpiecznik wspólny 123, cewka przekaznika 

nadmiarowego 3, stycznik elektromagnetyczny 18, grzejniki elektryczne, ziemia ZN. Ochrona 

obwodu ogrzewania przed skutkami zwarc dokonana jest za pomoca przekazników nadmiarowych 
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oraz bezpiecznika. Obwody ogrzewania wagonów 1/3 i 2/3 sa chronione jednym wspólnym 

przekaznikiem nadmiarowym 6 oraz bezpiecznikiem 30 A 123. Natomiast obwód ogrzewania 

przedzialów rozrzadczych chroniony jest oddziel nym przekaznikiem nadmiarowym 3 oraz 

bezpiecznikiem 123 A Przekaznik nadmiarowy 3 lub 6 przy zadzialaniu swoimi stykami 

pomocniczymi przery wa obwód zasilania  cewek styczników liniowych WS 1 - WS 4 powodujac ich 

otwarcie. Z kolei styki pomocniczy WS 1, WS 2 przerywaja obwód cewek styczników ogrzewania 

17, 18, 19 które otwieraja sie odlaczajac ogrzewanie. Styczniki liniowe mozna zalaczyc ponownie 

niezaleznie od polozenia przekaznika nadmiarowego ogrzewania. Kazdorazowe zadzialanie jednego z 

przekazników nadmiarowych ogrzewania, 3 lub 6 jest sygnalizowane zaswieceniem lampki 110 lub 

111 znajdujacej sie w w agonie silnikowym, zadzialanie przekaznik a 6 sygnalizuje uszkodzenie w 

obwodzie ogrzewania wagonów i jest sygnalizowane dodatkowo przez przekaznik pomocniczy NN 

132 oraz akustycznie za pomoca brzeczyka 133. Odblokowanie przekaznika nadmiarowego 3 lub 6 

odbywa sie za pomoca przycisków sterowniczych 112 lub 113 znajdujacych sie w wagonie 

silnikowym, przy czym na czas odbioku rozwarty zostaje obwód rozrzadu ogrzewania. Po 

odblokowaniu przekaznika, nadmiarowego 6 obwodów ogrzewania jednostki powinno nastapic 

zgaszenie lampki 111 i jednoczesne wylaczenie przekaznika pomocniczego 132 i brzeczka 

sygnalowego 133. Do odlaczenia obwodu ogrzewania w pojedynczym zespole sluza  dwu biegowe 

odlaczniki ogrzewania 115. Obwody ogrzewania przedzialów rozrzadczych moga byc zalaczone tylko 

lokalnie w danym zespole. Zalaczenie obwodów ogrzewania odbywa sie za pomoca wylaczników 

dzwigienkowych 61 i 63 znajdujacych sie w przedziale rozrzadczym. Zalaczenie obwodów 

ogrzewania pociagu odbywa sie za pomoca wylacznika dzwigienkowego 61 przez który otrzymuje 

zasilanie przekaznik pomocniczy 129. Ten przez swoje styki pomocnicze zasila w jednej galezi przez 

normalnie zwarte styki przycisku odblokowania 113 i normalnie zwarte styki pomocnicze 

przekaznika NN 128 lacznik warstwowy ogrzewania 131 cewki styczników elektromagnetycznych 

ogrzewania 17 i 19, w drugiej galezi termostatów w pojedynczym zespole. Zasilanie cewki st ycznika 

elekromagnetycznego 19 obwodu 2/3 ogrzewania za lacznikiem warstwowym 131 odbywa sie przez 

styki przekaznika pomocniczego NN sterowanego termostatem 127. Rozrzad obwodów ogrzewania 

wagonów 1/3 i 2/3 jest kontrolowany za pomoca termostatów 126 umieszczonych po jednym w 

kazdym wagonie zespolu. Ponadto dla wylaczenia lub wlaczenia ogrzewania w zespole przez 

termostaty konieczne jest zadzialanie przynajmniej dwóch z  nich (w wagonach „Ra”+„S”  lub 

„Rb”+„S”  albo w wagonach „Ra”+„Rb”). Zadzialanie termostatu 126 powoduje zanikniecie 

obwodu zasilania cewki przekaznika pomocniczego NN, 128 która swymi stykami przerywa obwód 

zasilania cewek styczników 17 i 19. Obwody ogrzewania 1/3 i 2/3 zostaja wtedy wylaczone. Odciecie 

termostatów 126 odbywa sie za pomoca lacznika warstwowego, 117 który po przekreceniu zwiera 

styki przekazników pomocniczych NN 128 i 127 jednoczesnie odcinajac glówne zasilanie obwodów 

termostatów. Lacznik warstwowy 131 umozliwia wybór nastepujacych  obwodów ogrzewania 

a) obwód 1/3 i 2/3 zalaczone 

b) obwód 1/3 zalaczony (obwód 2/3 wylaczony) 

c) obwód 2/3 zalaczony (obwód l/3 wylaczony) 

Zalaczenie ogrzewania przedzialu rozrzadczego odbywa sie za pomoca wylacznika dzwigi enkowego 

63. Cewka przekaznika termostatu ogrzewania kabin 138 jest zasilana bezposrednio  przez wylacznik 

samoczynny 69. Odciecie zarówno termostatu obwodów ogrzewania kabin 138 jak i przekaznika NN 

termostatów kabin 136 odbywa sie za pomoca lacznika warstwowego 116 znajdujacego sie w 

wagonie silnikowym. Przekaznik pomocniczy NN 137 ma na celu odciecie obwodów rozrzadu 

ogrzewania kabin z przeciwleglego przedzialu rozrzadczego (w pojedynczym zespole). Zasilanie 

przekaznika pomocniczego NN, 137 odbywa sie z p rzeciwleglego przedzialu  rozrzadczego przez 

stycznik NK zamkniety w pozycji „0” lub jednej pozycji kierunkowej, umozliwia to zalaczenie 

obwodu ogrzewania kabin z tego przedzialu rozrzadczego, z którego prowadzony bedzie pociag. W 

pociagu zlozonym z kilku zespolów mozna w kazdym z nich (z wyjatkiem zespolu, z którego bedzie 

ten pociag prowadzony) zalaczyc indywidualne ogrzewanie kabin. Dla wylaczenia albo zalaczenia 

obwodów ogrzewania kabin konieczne jest zadzialanie obu termosta tów. W zespole zainstalowano 88 

grzejników o mocy 700 W i 8 grzejników o mocy, 1000 W co daje lacznie moc ogrzewania 69.6 kW . 
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OBWODY STEROWANIA ZAWORÓW EP WALU KULAKOWEGO 

ORAZ CEWKI UNOSZACEJ PRZEKAZNIKA SAMOCZYNNEGO 

ROZRUCHU 

JAZDA PRZETOKOWA  

Po ustawieniu 

NK

 na poz. 

„Naprzód”

 lub „

W tyl”

 oraz 

NJ

 na poz. 

jazda przetokowa

 SHP nacisniety 

nastapi ustawienie sie nawrotnika na wlasciwe polozenie, a styczniki SL 1 - 2 i SM 1 - 2 zalacza sie. Wal 

kulakowy znajduje sie teraz w polozeniu, „1” w którym wszystkie opory rozruchowe i grupy silników sa 

polaczone szeregowo. Prad w obwodzie glównym  plynie, lecz jest ograniczony przez opory rozruchowe. 

Zespól trakcyjny powoli rusza. 

JAZDA PRZY SZEREGOWYM POLACZENIU SILNIKÓW 

NJ ustawiony zostaje na poz. JAZDA SZEREGOWA obwody zostaja zalaczone jak poprzednio z tym, 

ze dodatkowo z NJ jest zasilany nastepujacy obwód: przewód 1 przewody sterowania, wielokrotnego 1, 

odlacznik rozrzadu OR, przewód G 46 stycznik pomocniczy SK 20 walu kulakowego zamkniety w 

pozycji walu 1 - 8 i od 10 - 14, przewód G 47 zamkniete styki pomocnicze bierne przekaznika, PSR, 

przewód G 48, styki pomocnicze czynne stycznika SL 1 - 2, przewód G 49, styki PZ 1, przewód GS 1, 

styki PZ 3, przewód G 52, cewka zaworu WK 1 lub WK 2, przewód G 53, ziemia ZN. Wal kulakowy 

zaczyna sie obracac i powoduje zamknie cie sie mechaniczne styku 

PZ 2

 dopiero potem otwiera sie styk 

PZ 1. Teraz cewka zaworu EP WK 1 lub WK 2 jest zasilana w nastepujacy sposób: wylacznik rozrzadu, 

WR przewód 15, odlacznik rozrzadu BR, przewód G 61, cewka unoszaca, PSR przewód, G 50. styk PSR 

przewód G 51, styk PZ 3, cewka zaworu WK 1 lub WK 2 ziemia ZN. Z chwila zamkniecia styku PZ 2 

jest zasilana cewka unoszaca PSR, która pomaga cewce pradowej w przyciaganiu styku ruchomego. Wal 

kulakowy dochodzi do koncowego polozenia na dane j pozycji tj. w naszym przypadku do pozycji 2 

powoduje mechaniczne ponowne zamkniecie sie styku PZ 2 i przerzucenie styku PZ 3 na zasilanie cewki 

drugiego zaworu EP. W tym momencie stycznik wysokiego napiecia walu kulakowego SK 11 wylacza 

czesc oporników rozruchowych i prad w obwodzie glówna wzrasta. Cewka glówna samoczynnego 

rozruchu wspólpracuje z cewka unoszaca przyciaga kotwica i rozwiera styki otwiera jac obwód zasilajacy 

zaworu EP walu kulakowego WK 1 lub WK 2 wal kulakowy zatrzyma sie. Zespól trakcyjny nabiera 

przyspieszenia. Obwód dla za silania cewki drugiego zaworu 

EP WK 1

 lub 

WK 2

 jest przygotowany i 

wal moze byc ponownie uruchomiony. Z powodu wzrostu predkosci jazdy zespolu trakcyjnego prad w 

obwodzie silników maleje i cewka PSR puszcza kotwice a styki tego przekaznika zamykaja sie dajac 

zasilanie cewka zaworu EP WK 1 lub WK 2 naped walu kulakowego. Wal zaczyna sie obracac i 

powtarza sie cykl opisany poprzednio. W ten sposób wylaczone sa stopniowo opory rozruchowe a 

wartosc pradu rozruchu nie maleje  nigdy ponizej wartosci nastawionej na przekazniku samoczynnego 

rozruchu jako pradu minimalny. Na poz. 9 wal zatrzymuje sie a dalsza jazda odbywa sie przy polaczeniu 

szeregowym grup silników, lecz z wylaczonymi calkowicie opornikami rozruchowymi tj. na 

charakterystyce naturalnej. Wal kulakowy moze obracac sie tylko w jednym kierunku. Kazdorazowe 

otwarcie styczników 

WS 1 - 2

 powoduje ustawienie sie walu w pozycje wyjsciowa tj. w poz. 

1

 jest 

uzaleznione od styków pomocniczych stycznika SL 1 - 2 W stanie otwartym styki bierne tego stycznika 

przygotowuja zasilanie nastepujacego obwodu, który bedzie zasilal obwody WK 1 - 2 napedzajace wal 

kulakowy: przewodem 15, odlacznik rozrzadu OR, przewód G44, styki pomocnicze walu, kulakowego 

SK 25 zamkniete na pozycji od 2 - 18, przewód G 45, zamkniete styki bierne SL 1 - 2, przewód G 49, 

styki PZ 1, przewód G 51, styk PZ 3, cewka zaworu WK 1 - 2, ziemia. Ponadto zawsze jest 

przygotowany obwód: przewodu 15, odlacznik rozrzadu OR, cewka unoszaca przekaznik samoczynnego 

rozruchu, PSR, styk PZ 2 przewód G 51, cewka zaworu WK 1 lub WK 2. Wal kulakowy zaczyna sie 

obracac. Zatrzymanie jego w poz. 1 wyjsciowej nastepuje w skutek otwarcia stycznika pomocniczego na 

wale kulakowym SK 25 po osiagnieciu przez wal poz. wyjsciowej. Otwarcie tego stycznika przerywa 

obwód zasilania cewek zaworów WK 1 - WK 2. 

JAZDA PRZY RÓWNOLEGLYM POLACZENIU GRUP SILNIKÓW  

Nastawnik jazdy ustawiony na pozycje jazda równolegla. Obwody zostaja zalaczone jak poprzednio z 

tym, ze dodatkowo jest zasilany z NJ nastepujacy obwód: przewód 2, przewody sterowania 
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wielokrotnego 2, odlacznik rozrzadu OR, przewód G 55, styki pomocnicze odlaczników silników OS 1 - 

2 i OS 3 - 4 zamkniete przy pracy obu grup silników trakcyjnych, przewód G 57, stycznik pomocniczy 

walu kulakowego SK 21 zamkniety tylko w poz. walu kulakowego 9, przewód G 47 i dalej  jak 

poprzednio, ale  styki przekaznika PSR sa zwarte, gdy w obwodzie glównym plynie maly prad. Styczniki 

pomocnicze walu kulakowego SK 21 zamkniete, w poz. 9 umozliwia ja zasilenie cewki zaworu WK 1 lub 

WK, 2 przez co wal KULAKOWY obróci sie na, poz.10, która stanowi pozycje przygotowawcza do 

przejscia na nastepna pozycje, w której uzyskamy równolegle polaczenie grup silników. W po z. 10 walu 

kulakowego cewki EP napedowe walu WK 1 lub WK 2 zasilane sa ponownie z przewodu  1 przez zwarty 

wal w poz. 10 – 14, stycznik pomocniczy walu kulakowego SK 20 i zamkniete styki przekaznika PSR. 

Wal kulakowy obraca sie i osiaga poz. 11 (pierwsza poz. równoleglego polaczenia grupy silników). W 

tym momencie zamyka sie i pozostaje zamkniety do poz. 18 stycznik pomocniczy SK 27. Wal kulakowy 

zasilajacy cewke napedowa stycznika równoleglego polaczenia silników SR 1 - 2. Obwód przebi ega 

nastepujaco: przewód G 31, stycznik SK 27, przewód G 35, cewka napedowa stycznika SR 1 - 2, ziemia 

ZN. Po zamknieciu stycznika SR 1 - 2 jego styki pomocnicze bierne przerywaja obwód zasilania cewki 

napedowej stycznika mostkowego SM 1, - 2 który otwiera sie i uzyskuje sie równolegle polaczenie grup 

silników. Oporniki rozruchowe zostaly polaczone szeregowo z silnikami i ograniczaja prad rozruchu. 

Dalsze sterowanie walem kulakowym obejmuje automatycznie przekaznik PSR podobnie jak w 

polozeniu szeregowym grup silników. Wal kulakowy sterowany przez PSR moze dojsc od poz., 15 na 

której zostaja wylaczone wszystkie oporniki rozruchowe i od której jazda odbywa sie na naturalnej 

charakterystyce silników. Uzaleznienie przez styki pomocnicze odlaczników silników OS 1 - 2 i OS 3 - 4 

ma na celu uniemozliwienie przejsc ia z szeregowego polaczenia na równolegle w przypadku odlaczenia 

jednej z grup silni ków S 1 – S 2 lub S 3 – S 4. 

JAZDA PRZY OSLABI ENIU POLA PIERWSZEGO STOPNIA 

NJ jest ustawiony na poz. Bocznik I. Obwody zostaja zalaczone jak poprzednio z tym, ze dodatkowo z 

NJ jest zasilony obwód: przewód 3, przewody wielokrotnego zasilania, odlacznik rozrzadu OR, przewód 

G 58, stycznik pomocniczy walu kulakowego SK 22 (zamkniety tylko, w poz. 15 walu, przewód G 47 i 

dalej jak poprzednio). Wal kulakowy dochodzi do poz. 16, stycznik SK 22 otwiera sie i wtedy ustaje 

zasilanie cewki napedowej WK 1 lub WK 2. Wal kulakowy zatrzymal sie a jazda odbywa sie na 

pierwszym stopniu oslabi enia pola. 

JAZDA PRZY OSLABIENIU POLA DRU GIEGO STOPNIA 

NJ jest ustawiony na poz. Bocznik II. Obwody pozostaja zalaczone jak poprzednio z tym, ze dodatkowo 

jest zasilany z NJ nastepujacy obwód: przewód 4, przewody sterowania wielokrotnego 4 odlacznik 

rozrzadu OR, przewód G 59, stycznik pomocniczy walu kulakowego SK 23 zamkniety tylko w poz. 16 

walu, przewód G 47 i dalej jak poprzednio. Wal kulakowy dochodzi do poz. 17 i jazda odbywa sie na 

drugim stopniu oslabienia pola.  

JAZDA PRZY OSLABIENIU POLA TRZECIEGO STO PNIA 

NJ jest ustawiony na poz. Bocznik III. Obwody zostaja zalaczone jak poprzednio z tym, ze z NJ 

dodatkowo jest zasilany nastepujacy obwód: przewód 

5

, przewody sterowania wielokrotnego 

5

 odlacznik 

rozrzadu OR, przewód 43, stycznik pomocniczy walu kulakowego SK 24, zamkniety tylko w poz. 17 

walu, przewód 17, i dalej jak poprzednio. Wal kulakowy dochodzi do poz. 18, a jazda odbywa sie na 

trzecim i ostatnim oslabieniu pola.  

OCHRONA OBWODU GLÓWNEGO  

Zadzialanie przekazników nadmiarowych PN 1 - 4 silników trakcyjnych powoduje za pomoca ich st yków 

przerwania zasilania cewek styczników WS 3 i WS 4, które otwarciem swych styków glównych wlaczaja 

do obwodu glównych dodatkowy opór ograniczajacy. Nastepnie przez styki pomocnicze tych styczników 

zostaje przerwany obwód zasilania  cewek styczników WS 1 i WS 2, które przerywaja obwód glówny. 

Styki pomocniczy styczników WS 1 i WS 2 przerywaja obwód zasilania cewki stycznika podwójnego 

silników SL 1, - 2 które stykami biernymi wymuszaj a po wrót walu kulakowego  do poz. wyjsciowej  

ZADZIALANIE PRZEKAZNIKA  RÓZNICOWEGO 

Zadzialanie przekaznika róznicowego PR powoduje, przez jego wlasne styki przerwanie  zasilania cewek 

styczników WS 3 i WS 4 a nastepnie styczników WS 1 i WS 2. W kolejnosci jak przy zadzialaniu 
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przekazników nadmiarowych silników trakcyjnych. Dalsze konsekwencje zadzialania PK sa takie same 

jak opisane wyzej. 

ZADZIALANIE PRZEKAZNIKA ZANIKO WEGO PZN 

Zadzialanie przekaznika zanikowego ZN powoduje przerwanie zas ilania styczników silników SL 1 - 2 a 

ten z kolei przez wlasne styki pomocnicze bierne wymu sza powrót walu kulakowego do poz. wyjsciowej, 

na której moze byc ponownie zalaczony. Styczniki liniowe WS 1 - WS 4 pozostaja zalaczone. Natomiast 

zostaja przerwane obwody przetwornicy glównej oraz ogrzewania jednostki i kabin.  

OBWÓD ODBLOKU PRZEKAZNIKA NADMIAROWEGO PN  1 - 4 

Odbywa sie za pomoca impulsowego wylacznika umieszczonego na pulpicie w prz edziale rozrzadczym. 

Obwód odblokowania  PN przebiega nastepujaco: „+”, B 11, styki WK 8 NK zamkniete tylko w poz. 8 

NK (dla odblokowania przekazników obwód glówny musi byc otwarty), przewód S 1 impulsowy 

wylacznik odblokowania, przewód 16, przewód wielokrotny 16 cewki odbloku przekaznika 

nadmiarowego, ziemia ZN. 

ODBLOK PRZEKAZNIKÓW RÓZNICOWYCH PR  

Nastepuje przez nacisniecie wylacznika impulsowego znajdujacego sie w wagonie silnikowym, przez co 

tworzy sie nastepujacy obwód: przewód B 16, wylacznik impulsowy, przewód G 42, cewka odbloku 

przekaznika róznicowego PR, ziemia ZN. Przekaznik róznicowy dziala na róznice natezenia pradu obu 

cewek 

25%

. 

OBWODY SYGNALIZACYJNE. 

ZADZIALANIE PRZEKAZNIKÓW NADMIAROWYCH  

Jest sygnalizowane przez zaswiecenie sie lampki znajdujac ej sie w przedziale rozrzadczym. Lampka 

sygnalizacyjna jest zasila w obwodzie: przewód  15, odlacznik rozrzadu, przewód G 44, zamkniete styki 

przekaznika nadmiarowego PN 1 - 4, odlacznik rozrzadu, przewód 11, lampka sygnalizacyjna, ziemia 

ZN. 

ZADZIALANIE PRZEKAZNIKA RÓZNICOWEGO  

Jest sygnalizowane przez zaswiecenie sie lampki oraz zadzialanie brzeczka sygnalowego, które znajduje 

sie w przedziale  silnikowym. Zasilanie lampki sygnalizacyjnej  i brzeczka odbywa sie w nastepujacy 

sposób: „+”,przewód B 16, zamkniete styki pomocnicze przekaznika róznicowego PR ogrzewania, 

przewód G 41, lampka sygn., ziemia ZN. Oraz równolegle z przewodu G 41 styki przekaznika brzeczka, 

styki pomocnicze stycznika liniowego WS 3, ziemia ZN. Zadzialanie przekaznika róznicowego jest  

sygnalizowane w przedziale rozrzadczym posrednio przez zadzialanie przekaznika róznicowego i 

zaswiecenie sie lampki  sygnalizujace wylaczenie WS przy jednoczesnym nie swieceniu lampki sygn. 

zadzialania przekaznika nadmiarowego  silników trakcyjnych. WS nie daje sie wtedy zalaczyc 

SYGNALIZACJA JAZDY NA OPORACH ROZRUCHOWYCH  

Za pomoca stycznika pomocniczego walu kulakowego SK 28 (zamkniety w poz. 1 - 8,10 - 14) 

przygotowany zostaje obwód zasilania lampki sygn. jazda na oporach rozruchowych. Lampka sygn. jest 

zasilana w obwodzie: przewód 

G 44

, styki pomocnicze styczników 

SM 1 - 2

 lub 

SR 1 - 2

, przewód 

G 75

, 

styk pomocniczy walu kulakowego SK 28 zamkniety w pozycji 1 - 8,10 - 14, przewód G 38, odlacznik 

rozrzadu OR, przewód 10, lampka sygn. ziemia ZN. 

SYGNALIZACJA ZASILANIA HAMULCA EP 

Istnienie napicia w obwodzie zasilania hamulca EP jest sygnalizowane przez zaswiecenie sie lampki 

sygn. w przedziale rozrzadczym. Lampka ta jest zasilana w obwodzie: przew ód 53, (zasilany przez 

podwójny wylacznik rozrzadu), wylacznik samoczynny, przewód H 1, styki NK WK 4(zamkniete na 

wszystkich pozycjach jezdnych), przewód H 2, normalnie zwarte styki przycisku kontroli lampek PKL 

przewód H 5, lampka sygn. ziemia ZN. 

SYGNALIZACJA WYLACZNIKA SZYBKIEGO  

Wylaczenie wylacznika glównego styczników liniowych od WS 1 - WS 4 jest sygnalizowane przez 

lampke w kabinie rozrzadczej, która jest zasilana w obwodzie: przewód 15, styki pomocnicze styczników 
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WS 1 i WS 2 zamkniete przy otwartych ich stykach glównych (biernych), przewód 26, lampka sygn. 

Ziemia ZN. 

SPRAWDZENIE SPRAWNOSCI LAMPEK SYGNALIZUJACYCH  

Przed uruchomieniem jednostki nalezy sprawdzic za pomoca impulsowych dwóch przycisków czy lampki 

swieca. Przed nacisnieciem przycisków sterowniczych zostaje podany bezposrednio do lampki sygn. 

potecjal „+”. Lampki sygn. mozna sprawdzac przy polozeniu NK w poz. „0” wszystkich pozycjach 

jezdnych. 

OBWÓD PRZETWORNICY GLÓWNEJ  

W sklad obwodu NN przetwornicy glównej wchodzi silnik szeregowo - bocznikowy zasilany jest w 

obwodzie: bezpiecznik WN, stycznik elektromagnetyczny przetwornicy glównej 12, przekaznik 

nadmiarowy 13, opór ochronny 14, transformator dla stanów nieustalonych uzwojenia silnika 15, 

uzwojenie bocznikowe (obce) pradnicy 16 opór ograniczajacy 14 i, ziemi ZN. Od zwarc i przeciazen 

silnik przetwornicy glównej chroniony jest przekaznikiem nadmiarowo - pradowym 13. W razie zwarcia 

przekaznik nadmiarowy powoduje o twarcie styczników liniowych WS 1 i WS 4. Styczniki liniowe WS 1 

i WS 2 swymi stykami pomocniczymi przerywaja obwód cewki stycznika przetwornicy, 12 który 

otwierajac sie odlacza silnik przetwornicy glówne j. Po zadzialaniu przekaznika 13 mozna ponownie 

zalaczyc styczniki liniowe niezaleznie od stanu polozenia tego przekaznika. Przy zwarciach w obwodzie 

moze równiez nastapic przepalenie bezpiecznika t opikowego 

WN

 

80.3 20 A

 chroniacego silnik 

przetwornicy glównej Kazdorazowe otwarcie stycznika 12 jest zwiazane ze stanem pracy przetwornicy 

glównej zadzialanie przekaznika nadmiarowego 13 jest sygnalizowane w przedziale rozrzadczym przez 

lampke 46 przetwornica wylaczona. W zespolach przewidziano rozrzad wielokrotny przetwornicy 

glównej umozliwiajacy  jej uruchomienie z dowolnego przedzialu rozrzadczego pociagu zlozonego z kilku 

jednostek. Odlaczenie przetwornicy glównej od rozrzadu wielokrotnego odbywa sie za pomoca 

wylacznika pakietowego odcinajacego 47 umieszczonego w wagonie silnikowym. Obwód rozrzadu 

przetwornicy glównej jest zasilany napieciem 110 V baterii akumulatorów przez, 6 A wylacznik 

samoczynny i wylacznik dzwigienkowy impulsowy 67 znajdujacy sie w przedziale rozrzadczym. Przez  

nacisniecie wylacznika dzwigienkowego 

67

 otrzymuje zasilanie cewka zalaczajaca przekaznika 

impulsowego 45 oraz równolegle cewka przekaznika pomocniczego NN zwierajaca na czas rozruchu 

czesc II uzwojenia przekaznika nadmiarowo pradowego 13 i cewka przekaznika pomocniczego NN 114 

rozwierajaca na czas rozruchu przetwornicy glównej obwód rozrzadu sprezarki glównej.  Stycznik 

elektropneumatyczny 12 zastaje zamkniety a styki pomocnicze bierne rozwieraja obwód lampki sygn., 46 

która gasnie. Druga para styków pomocniczych czynnych stycznika 12 bocznikuje styki przekaznika 

nadmiarowego, 13 aby otwarcie stycznika wylaczajacego przetwornice 12 nastapilo po zadzialaniu WS. 

Po zakonczeniu rozruchu przetwornicy glównej i po zwolnieniu dzwigi enki wylacznika impulsowego 67 

przerwane zostaje zasilanie cewki zalaczajacej przekaznik impulsowy, 45 który zostaje w polozeniu 

zalaczonym a jednoczesnie cewki przekaznika pomocniczego NN, które rozwieraja czesc II uzwojenia 

przekaznika nadmiarowego 13 (pracuja obie czesci uzwojenia I+II) oraz cewki przekaznika 

pomocniczego 

NN 114

. Uruchomienie przetwornicy z wagonu silnikowego  odbywa sie przez reczne 

ustawienie przekaznika impulsowego 45 w polozenie zalaczony i nacisniecie przycisku sterowniczego 

119. Wylaczenie przetwornicy glównej z przedzialu rozrzadczego odbywa sie przez nacisniecie 

wylacznika impulsowego, 68 przez który  otrzymuje zasilanie cewka wylaczajaca przekaznika impulsowy, 

45 która przerzuca zwore w polozenie wylaczona przerywajac obwód zasilen ia cewki stycznika 12. Wraz 

z otwarciem styczników glównych stycznika 12 zamykaja sie jego styki pomocnicze bierne zalaczajac 

obwód lampki sygn., 46 która zaswieci sie. Równolegle z cewka wylaczajaca przekaznika impulsowego 

45 jest zasilana cewka odblokowania przekaznika nadmiarowo pradowego 13. Wylaczenie przetwornicy 

z wagonu silnikowego mozna przeprowadzic przez reczne ustawienie przekaznika  impulsowego 45 w 

polozenie wylaczony lub tez przez przekrecenie wylacznika pakietowego 

47

 w polozenie 

0 - 0

. Ziemia 

ZN obwodu cewek stycznika elektromagnetycznego przetwornicy glównej 12 jak równiez styczników 

magnetycznych ogrzewania 17, 18, 19 oraz przekazników termostatów kabin jest podawane przez 

uprzednio zwarte styki pomocnicze czynne styczników WS 2 i WS 1 i przekaznik zanikowe 

napieciowego 9 oraz przez styki jednego z dwóch wylaczników cisnieniowych 104 wlaczonych do 

obwodu pneumatycznego pantografu. Ponadto dla obwodu c ewek elektromagnetycznych 12, 17, 18,19, 

ziemia jest podawane przez normalnie zwarte styki p omocnicze przekaznika nadmiarowego odpowiednio 
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6.3 i 13 a nastepnie po zamknieciu sie styczników przez ich wlasne styki pomocnicze  Uzaleznienie 

podawania ziemi ZN przez styki przekaznika nadmiarowego ma na celu uniemozliwienie zalaczenia 

obwodu rozrzadu przetwornicy glównej lub obwodów ogrzewania w przypadku uprzedniego zadzialania 

odpowiedniego przekaznika nadmiarowego. Uzaleznienie podawania ziemi ZN WN przez styki 

wylaczników cisnieniowych 104 ma na celu z jednej strony uniemozliwienie za laczenia obwodów 

pomocniczych WN przy opuszczonych pantografach a z drugiej strony wczesniejsze ich wylaczenie przy 

opuszczonych pantografach. W celu wyeliminowania powstawania ewentualnego  luku miedzy slizgami a 

przewodem sieci trakcyjnej. Odcieci e wylaczników cisnieniowych 104 odbywa sie bocznikiem ich  

styków za pomoca przelacznika warstwowego 105. Uzaleznienie podawania ziemi ZN przez styki 

pomocnicze przekaznika zanikowo – napieciowego ma na celu uniemozliwienie zal aczenia obwodów 

pomocniczych WN w razie braku napiecia  po stronie wysokiej. Uzaleznienie podawania ziemi ZN przez 

styki pomocnicze czynne WS. WS 1 i WS 2 oraz bocznikowanie styków przekaznika nadmiarowego 

przez styki stycznika obwodu chronionego przez dany przekaznik zapewnia w razie zadzialania 

przekaznika nadmiarowego otwarcie sie styczników 12,18,17,19 dopiero po wylaczeniu zwarcia przez 

wylacznik szybki WS 1 - WS 2. 

OBWODY OSWIETLENIA 

Oswietlenie glówne wnetrza wagonów zespolów trakcyjnych jest zasilane pradem zmiennym o napieciu 

220 V i czestotliwosci 500 Mz:, które jest uzyskiwany ze specjalnej przetwornicy oswietleniowej. 

Zastosowano oswietlenie jarzeniowe swietlówkami 25 W pracujacymi w dwóch wariantach: 

a) przetwornica glówna jest czynna, zamkniety stycznik pradu zwrotnego 29 wówczas swieca wszystkie 

swietlówki  

b) przetwornica glówna jest nieczynna a silnik przetwornicy oswietleniowej zasilany jest tyko z baterii 

akumulatorów  

Oprócz oswietlenia glównego wnetrza wagonów przewidziano oswietlenie bezpieczenstwa  w postaci 

zarówek na napiecie 118 V o mocy ok. 8 W umieszczonych w oprawach swietlówek po dwie i zasilanych 

w razie potrzeby z baterii akumulatorów. Przetwornica oswietleniowa jest zasilana z przetwornicy 

glównej przy zamknietych stycznikach pradu zwrotnego 29 lub baterii przez 63 A bezpiecznik topikowy. 

Wylaczenie lub wlaczenie obwodów oswietlenia jest wykonane za pomoca impulsowych wylacznik ów 

oswietlenia dzwigienkowych 65 i 66 znajdujacych sie w przedziale rozrzadczym. Przycisniety impu lsowy 

wylacznik dzwigienkowy 65 otrzymuje zasilanie przewodu  24, cewka zalaczajaca przekaznika 

impulsowego 45, równolegle cewka przekaznika zanikowego, 53 która przyciaga zwore przygotowujac 

obwód zasilania cewki st ycznika elektromagnetycznego 31. Przekaznik impulsowy 45 swoimi stykami 

przez lacznik warstwowy odcinajacy 54 i uprzednio zwarte styki przekaznika zanikowego 53 zamykaja 

obwód cewki stycznika elektromagnetycznego 31 przetwornicy oswietleniowej. Styczniki 31 zostaja 

zamkniete. Obwód pradu zamyka sie przez 50 A bezpiecznik topikowy 30, zamkniete styki stycznika 31 

opory rozruchowe 
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 o lacznej opornosci 

10 omów

, uzwojenie magnesujace szeregowe i bocznikowe 

silnika 37 do ziemi ZN. Przetwornica oswietleniowa rusza wraz z zalaczeniem stycznika 31 zostaja 

zamkniete jego styki oporu, które przygotowuja obwód zasilania c ewki stycznika 32 zwierajacego opory 

rozruchowe silnika przetwornicy. Stycznik ten ma druga parc styków czynnych glównych, która zalacza, 

obwód zasilania swietlówek z pradnicy pradu zmiennego. Cewka napedow a zamyka stycznik rozruchowy 

32 wówczas, gdy spadek napiecia na silniku przetwornicy oswietleniowej osiagnie 66 V. Wzbudzona 

pradnica 38 zasila obwód 1/3 swietlówek przez 6 A wylacznik samoczynny 57 oraz równolegle przez 

druga pare styków glównych stycznika pradu zwrotnego 29 obwód 2/3 swietlówek, co zapewnia zasilanie 

tego obwodu tylko przy pracujacej przetwornicy glównej. W celu wylaczenia przetwornicy  

oswietleniowej i oswietlenia nalezy nacisnac impu lsowy wylacznik dzwigienkowy, 66 przez który 

otrzyma zasilanie cewka wylaczajaca przekaznika impulsowego 45. Przekaznik ten powoduje przerwanie 

obwodu zasilania cewki stycznika, 31 która otwiera sie wylaczajac silnik przetwornicy oswietleniowej. 

Do wylaczenia przetwornicy oswietleniowej od rozrzadu  wielokrotnego sluzy lacznik warstwowy 

odcinajacy, 54 który jednoczesnie przygotowuje do zdalnego sterowania obwód  oswietlenia 

bezpieczenstwa w tym zespole, w który wylaczono przetwornice oswietleniowa. Przy zasilaniu silników 

przetwornicy oswietleniowej z bateri i akumulatorów (swieci sie 1/3 swietlówek) styki pomocnicze 

czynne stycznika pradu zwrotnego 29 wlaczaja druga czesc oporu dodatkowego 35 (35 omów) do 

obwodu uzwojenia bocznikowego silnika.  Zmniejszone w ten sposób wzbudzenie wywola wzrost 

obrotów silnika a tym samym i pradnicy oswietleniowej, co w konsekwencji da utrzymanie napiecia i 



 31 

czestotliwosci w granicach dopuszczalnych dla obwodu swietlówek. Zmniejszenie  wzbudzenia przy 

zasilaniu silnika przetwornicy oswietleniowej z baterii akumulatorów ma na celu poprawienie warunków  

pracy regulatora napiecia oraz zapewnienie wahan napiecia i czestotliwosci na zaciskach pradnicy w 

dopuszczalnych granicach gdyz napiecie baterii jest nizsze od napiecia uzyskiwanego z przetwornicy 

oswietleniowej. Obwody oswietlenia  awaryjnego sa zasilane napieciem 110 V z przetwornicy glównej 

lub z baterii przewodem B 11 przez 6 A wylacznik samoczynny 69 znajdujacy sie w przedziale rozrzadu.  

BOCZNIKI INDUKCYJNE 

Z uwagi na duza opornosc uzwojenia wzbudzenia silników trakcyjnych zastosowano boczniki 

indukcyjne, które dlawia prad. Ze wzgladu na mala opornosc oporów bocznikowania (ok. 2 omów) bez 

bocznika indukcyjnego w minimalnym  stopniu prad plynalby na uzwojenie wz budzenia silnika 

trakcyjnego. 

ILOSC ZBIORNIKÓW POWIETRZA NA JEDNOSTCE 

1) Cztery zbiorniki glówne o pojemnosci 150 litrów kazdy 

2) Trzy zbiorniki pomocnicze po 100 litrów kazdy 

3) Jeden zbiornik pantografów a pojemnosci 57 litrów 

4)

 

Dwa zbiorniki wyrównawcze po 7 litrów kazdy 

5) Dwa zbiorniki SHP 

6) 

Szesc zbiorników zmieniacza hamowania silnik ów po 

1

 litrze 

AMPEROMIERZE 

Do pomiaru wartosci pradu w obw odzie glównym zastosowano dwa amperomierze WN po jednym w 

kazdej kabinie maszynisty zalaczony do wspólnego bocznika 600 A. Mierza one sumaryczny prad i 

dlatego na polaczeniu równoleglym grup silników trakcyjnych prad ten ma dwukrotnie wieksza wartosc 

od uzyskiwanych na polaczeniu szeregowym. Na przyklad przy polaczeniu szeregowym wynosi 176 A a 

przy polaczeniu równoleglym 350 A 

HAMULEC ELEKTRO - PNEUMATYCZNY „OERLIKONA” 

Kazdy wagon jednostki wyposazony jest w zawór rozrzadczy typu ESt4d (REL 1). Zawór rozrzadczy 

zasila na wagonie sterowniczym cylinder hamulcowy 16 na wagonie silnikowym dwa cylindry 14. Zawór 

rozrzadczy przy hamowaniu pneumatycznym dziala jak hamulec samoczynny z mozliwoscia 

stopniowego hamowania i luzowania. Przy sterowaniu  elektrycznym dzialanie jest bezposrednie to 

znaczy, ze powietrze bez udzialu podstawowego zaworu ESt4d kieruje sie ze zbiornika pomocniczego do 

cylindra hamulcowego dzieki wspóldzialaniu zes polu elektropneumatycznego ELS410 umocowanego z 

boku na korpusie przekladnika cisni enia REL 1. Na przewodzie laczacym zawór maszynisty z 

przewodem glównym ustawiony jest kurek odcinajacy normalnie otwarty. W przypadku holowania 

jednostki dla zachowania czynnego hamulca pneumatycznego nalezy zamknac w/w zawór a raczke 

zaworu maszynisty ustawic w polozenie VII Na odgalezieniu od przew. zasilajacego do zaworu 

redukcyjnego ustawiony jest kurek odcinajacy (pod czolownica wagonu).  Kurek ten jest normalnie 

otwarty a zamyka sie go w przypadku koniecznosci szybkiej wymiany zaworu redukcyjnego lub  zaworu 

maszynisty bez oprózniania zbiorników i ukladu powietrznego. Cisnienie w cylindrze hamulcowym na 

wagonie sterowniczym przy pelnym hamowaniu EP powinno byc 2,5+01 atm . a na wagonie silnikowym 

2,9+01 atm

. Przy hamowaniu 

EP

 i pneumatycznym po obciazeni u 

15 ton

 cisnienie w cylindrze 

hamulcowym powinno byc takie same w  wagonie rozrzadczym i silnikowym i wynosic 3,9+01 atm . Czas 

napelnienia przez sprezarke ukladu powietrznego jednej  jednostki trójczlonowej od stanu próznego do 

cisnienia 7 atm. nie powinien przekraczac 1 min. Podczas badania szczelnosci calego ukladu 

powietrznego jednostki przy zamknietych kurkach przy sprzegu Scharfenberga na przewodzie  glównym i 

zasilajacym czas spadku cisnienia z 7 do 6 atm. nie powinien byc mniejszy niz 20 min. Skok tloków 

cylindrów hamulcowych przy hamowaniu wynosi srednio 100±10 mm. 

CZAS NAPELNIANIA CYLINDRÓW HAMULCOWYCH PRZY HAMOWAN IU 

EP 

Wagonu sterowniczego próznego od 1,5 - 2,5 sek. 

Obciazonego 15 ton do 3,5 sek. 

Wagonu silnikowego próznego do 1 sek., 
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Obciazonego 15 ton do 3,8 sek. 

Przy luzowaniu EP czas spadku cisnienia do 0,4 atm. 

Dla wagonu sterowniczego 4 sek. 

Obciazonego 15 ton do 7 sek. 

Wagonu silnikowego próznego do 6 sek 

Obciazonego 15 ton do 8 sek. 

Dla hamowania pneumatycznego czasy hamowania i luzowan ia moga byc dluzsze o 1 sek. 

HAMULEC ELEKTRO - PNEUMATYCZNY 

Jezeli przy hamowaniu plynie prad przewodem hamujacym 20 to nastapi wzbudzenie cewki 

elektromagnesu 2 i otwarcie zaworu 3. Nastepnie sprezone powietrze moze p lynac ze zbiornika 

sterujacego 5 przez przewód 4, gniazdo 6 i podwójnego zaworu zwrotnego do przewodu 10 i 18 oraz 

przez otwarty zawór 15 do komory sterujacej przekladnika cisnienia REL. Nastepnie zostaje otwarty 

zawór wlotowy 11 i powietrze moze ze zbiornika pomocniczego 12 przez przewód 16 i 17 wplynac do 

cylindra hamulcowego. Jezeli dla luzowa nia hamulca poplynie prad przewodem luzujacym 19 to nastapi 

wzbudzenie cewki  elektromagnesu 18 otwarcie zaworu 19 i sprezone powietrze sterujace moze wyplynac 

na zewnatrz.. 

REDUKCJA NAJWYZSZEGO CI SNIENIA 

Najwyzsze cisnienie w cylindrze hamulcowym zmienia sie w funkcji obciazenia wagonu, poniewaz 

obnizenie sie  resorowania wagonu jest przenoszone w odpowiedni sposób przez drazek 21 i na sprezyne 

14 ogranicznika cisnienia. Jezeli  dzialajace na membrane 13 cisnienie sterujace przezwyciezy sile 

sprezyny 14 to zawór 15 zamyka polaczenie do komory sterujacej 9 przekladnika cisnienia. Dalszy 

wzrost cisnienia w komorze sterujacej 9 jak równiez wzrost cisnienia w cylindrze hamulcowym jest juz 

niemozliwy 

LUZOWANIE HAMULCA ELEKTRO - PNEUMATYCZNEGO PRZY ZANIKU 

NAPIECIA 

Jezeli z jakiegos powodu po hamowaniu elektropneumatycznym nastapi zanik napiecia to hamu lec 

elektropneumatyczny moze byc wyluzowany przy pomocy hamulca pneumatycznego. W tym celu 

zaworem rozrzadczym nalezy wlaczyc nieco wyzsze cisnienie sterujace niz odpowiednie cisnienie 

hamulca elektropneumatycznego tak, ze tlok 7 podwójnego zaworu zwrotnego przesunie sie w lewo. Na 

skutek tego drazek 

26

 nacisnie zawór 

25

 spowoduje odpowietrzenie ukladu sterujacego od strony 

hamulca elektro-pneumatycznego, czyli jego wyluzowanie. 

ZAWÓR MASZYNISTY OERLIKON TYPU FVE601  

Zawór maszynisty Oerlikon typu EVEL 6 sluzy do uruchomienia zarówno ha mowania pneumatycznego 

jak i, elektropneumatycznego. Zawór ma siedem polozen z tym, ze polozenie piate jest podzielone na dwa 

polozenia. Zawór maszynisty sklada sie z obudowy, wewnatrz której znajduje sie: Walek pionowy z 

krzywkami, dwa zawory wlotowy i wylotowy, trzy mikro wylaczniki. Walek pionowy wystaje z 

obudowy i jest zakonczony rekojescia.  Znajdujace sie na walku krzywki wspólpracuja z zaworami i 

mikro wylacznikami. Kazdy zawór ma dwa polozenia otwarcia i zamkniecia  przeplywu sprezonego 

powietrza. Polozenia zaworu sa uzaleznione ksztaltem krzywki w danym polozeniu rekojesci. Zawory 

przepuszczaja sprezone powietrze do przew. hamulcowego i sluza do zasilania instalacji pneumatycznej 

hamulca w sprezone powietrze oraz do uruchomienia hamulca pneumatycznego. Równiez mikro 

wylaczniki sa uruchamiane  krzywka na walku pionowym i stan ich zalezy od polozenia rekojesci zaworu. 

Mikro wylaczniki steruja praca styczników hamulca elektropneumatycznego, które z kolei uruchamiaj a  

odpowiednio wszystkie zawory EP hamowania lub zawory EP luzowania we wszystkich zaworach 

rozrzadczych calego pociagu. Mikro wylaczniki sa trzy. 

POLOZENIE I - LUZOWANIE ELEKTRO - PNEUMATYCZNE I ZASILANIE 

PRZEWODU GLÓWNEGO  

Po przestawieniu raczki zaworu maszynisty w polozenie I krzywka na walku pionowym otwiera zawór 

wlotowy, który laczy przewód glówny z przewodem  regulatora cisnienia 5 at., zawór wylotowy jest 

zamkniety. Krzywka na walku pionowym laczy mikro wylaczniki I i II. Mikro wylacznik I sluzy do 

zasilania pozostalych dwóch mikro wylaczników. Po zwarciu  mikro wylacznika II przez krzywke zostaje 
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podane napiecie z przew odu H 2 zwarte mikro wylaczniki I i II, przewód H 21 cewka stycznika 

elektromagnetycznego luzowania, ziemia. Po zasileniu cewki zwiera sie stycznik luzowania, który podaje 

napiecie z przewodu H 2 na przewód 19 i dalej do wszystkich zaworów rozrzadczych na zawory EP (18) 

luzujace, które spowoduj a otwarcie zaworów 19 powietrze sterujace uchodzi do atm.  

POLOZENIE II JAZDA ELEKTRO - PNEUMATYCZNA 

W polozeniu II wlaczony jest tylko mikro wylacznik I. Zawór wlotowy jest otwarty przez walek 

sterujacy i laczy przewód glówny z regulatorem cisnienia, co powoduje utrzymywanie cisnienia 

powietrza w przewodzie glównym, zawór wylotowy jest zamkniety 

POLOZENIE III HAMOWANIE ELEKTRO - PNEUMATYCZNE 

Jezeli raczka zaworu maszynisty zostanie przesunieta w polozenie III to zostaje zwarty III mikro 

wylacznik i zostaje zasilona cewka stycznika hamujacego 2, zwarty stycznik hamujacy zasila przewód  20 

z przewodem H 2. Z przewodu 20 sa zasilane zawory EP we wszystkich zaworach rozrzadczych, co 

spowoduje otwarcie zaworu, 3 przez który powietrze ze zbiornika sterujacego poplynie przez podwójny 

zawór zwrotny i zawór 15 do komory 9 przekladnika cisnienia. Pod wplywem  cisnienia w komorze 9 

zostaje otwarty zawór, 11 przez który powietrze ze zbiornika pomocniczego poplynie do cylindrów  

hamulcowych. Przewód hamowania 28 bedzie pod napieciem dopóki raczka nie zostanie cofnieta w 

pozycje jazda. W ten sposób w zaleznosci od czasu trwania okreslonego impulsu pradu mozna 

podwyzszyc cisnienie w cylindrze hamulcowym.  Jezeli raczka zaworu maszynisty zostanie cofnieta z 

polozenia jazdy  w polozenie luzowania to przewód luzowania 19 bedzie tak dlugo pod napieciem az 

raczka nie zostanie cofnieta w polozenie jazdy. W ten sposób cisnienie w cylindrze  hamulcowym moze 

byc obnizone w zaleznosci od czasu trwania impulsu pra du. W polozeniu trzecim zawór wlotowy jest  

otwarty i przewód glówny jest zasilany cisnieniem 5 atm., zawór wylotowy jest zamkniety. Jezeli w razie 

niebezpieczenstwa raczka zaworu maszynisty zostanie przestawiona w kierunku hamowania az do 

skrajnego oporu to krzywka walka sterujacego otwiera calkowicie zawór wylotowy i powietrze z 

przewodu glównego wyplywa do atmosfery czasie przestawiania raczki zaworu maszynisty w kierunku 

hamowania naglego zanim osiagnie ona polozenie VI zostaja wzbudzone zawory elektropneumatyczne 

hamujace pociag, czyli zostanie zapoczatkowane hamowanie. Ale w c hwili osiagniecia polozenia 

VI

 

obwód elektryczny hamujacy zostanie przerwany przez mikro wylacznik I i nastapi nagle hamowanie 

pneumatyczne. Taki uklad ma na celu zabezpieczenie od  nadmiernego uplywu powietrza ze zbiornika 

sterujacego gdyby raczke, zaworu maszynisty przestawiona byla w polozenie VI przez czas ponad 10 

min. W takim stanie tloczek 7 podwójnego zaworu zwrotnego przesuniety jest w lewo i zaworek 25 

zostaje otwarty za pomoca popychacza 26. Gdyby zawór hamujacy 3 byl otwarty stale wówczas 

powietrze uchodziloby, przewodem 4 do podwójnego zaworu zwrotnego i da lej do atmosfery przez 

zaworek, 25 co doprowadziloby do opró znienia zbiornika sterujacego  

POLOZENIE IV JAZDA NEUMATYCZNA 

W tym polozeniu zawór wlotowy jest otwarty a wylotowy zamkniety. W polozeniu tym przewód glówny 

zasilany jest powietrzem o regulowanym cisnieniu roboczym 5 atm. Mikro wylacznik I jest zwarty. 

POLOZENIE V POCIECIE PNEUMATYCZNE 

Po ustawieniu raczki zaworu maszynisty w polozenie V popychacza zaworu wlotowego pod dzialaniem 

sprezyny wejdzie wycieciem krzywki walka sterujacego i przerwane zostanie polaczenie miedzy 

regulatorem cisnienia i przew. glównym. Zawór wlotowy jest zamkniety a mikro wylacznik I zwarty. 

POLOZENIE VI HAMOWANIE NAGLE 

W tym polozeniu zawór wylotowy zostaje calkowicie otwarty przez krzywke walka sterujacego i 

nastepuje szybki wyplyw powietrza z przew. glównego do atmosfery i nagle hamowanie. Zawór wlotowy 

jest zamkniety. W polozeniu tym m ikro wylacznik i odcina od sieci elektrycznej oba mikro wylaczniki 

hamujacy i luzujacy.  

POLOZENIE VII PODWÓJNA TRAKCJA  

W polozeniu tym zawory wlotowy i wylotowy sa zamkniete przez krzywke walka sterujacego a oba 

mikro wylaczniki hamujacy i luzujacy sa odci ete od sieci elektrycznej przez mikro wylacznik I. 
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POLOZENIE 5,5 HAMOWANIE PNEUMATYCZNE SLUZBOWE  

Przestawiajac raczke zaworu maszynisty w skrajne polozenie piate spowodujemy mniejsze lub wieksze 

uniesienie popychacza zaworu wylotowego przez krzywke walka sterujacego i wywolamy odpowiedni 

spadek cisnienia w przew. glównym poczym rekojesc zaworu maszynisty zostaje ponownie ustawiona w 

polozenie odciecie. Tak mozna stopniowac  hamowanie az do uzyskania hamowania pelnego. Aby 

spowodowac luzowanie nalezy raczke zaworu maszynisty przestawic z polozenia V w polozenie VI. 

Wtedy krzywka walka sterujacego podniesie zawór wlotowy, który nalezy tak dlugo utrzymac w 

polozeniu otwartym az cisnienie w przewodzie  glównym wzrosnie do pozadanej wartosci, po czym 

raczke ponownie ustawic w polozenie V. Mikro wylacznik I jest zamkniety. 

PNEUMATYCZNY ZAWÓR BLOKOWANIA SZAFY WN  I WS 

Pneumatyczny zawór blokowania znajduje sie w skrzyni  WN i WS. Blokada sklada sie z lanego cylindra, 

wewnatrz którego miesci sie tlok ze sprezyna. Wszystko to zamontowane jest na sworzniu prowadzacym 

i przykrecone nakretka. W górnej czesci cylinder zamkniety jest pokrywa. W pokrywie jest otwór sluzacy 

do doprowadzenia przewodu zasilajacego  W dolnej czesci korpusu sa otwory laczace przestrzen pod 

tlokiem z atmosfera W górnej czesci korpusu jest odlew  z otworem o gwincie 1/2 sluzacy do polaczenia 

przew. idacego od pantografu. Cztery nadlewy z otworami tworzace calosc z cylindrem sluza do 

zamocowania powyzszego urzadzenia do sciany skrzyni WN i WS. Powietrze ze zbiornika pantografów 

doplywa przew. przez otwór w pokrywie cylindra do przestrzeni cylindra nad tlokiem. Pod wplywem 

cisnienia powietrza tlok przesuwa sie ku dolowi wraz ze sworzniem prowadzacym, który dolnym 

zakonczeniem zabezpiecza drzwi przed otwarciem, przy czym tlok przesuwajac sie ku dolowi odslania 

otwór, przez który zaczyna przeplywac sprezone powietrze do cylindrów pantografów podnoszac je do 

góry. Odryglowanie szafy WN i WS nastepuje przez przestawienie trójdroznego kurka blokady w szafie 

WN Wówczas w/w kurek laczy nam z atmosfera przestrzen nad tlokami blokady a sprezyna 

przesterowuje tlok ku górze. Tlok przesuwajac sie do góry pod dzialaniem sprezyny przerywa  polaczenie 

górnej przestrzeni nad tlokiem z przew. do pantografów oraz laczy przewód pantografów z otworami w 

dolnej czesci korpusu do atmosfery.  

OBWÓD PNEUMATYCZNY PANTOGRAFÓW  

Ze zbiornika pantografów o pojemnosci 57 litrów sprezone powietrze przeplywa przez filtr powietrzny i 

zawór redukcyjny. Za zaworem redukcyjnym powietrze rozgalezia sie na dwie drogi. Jedna droga pl ynie 

przez kurek odcinajacy do manometru szafy WN oraz w odgalezieniu przez odwadniacz do szafy WN i 

szafy WS zasilajac wszystkie zawory EP znajdujace sie w szafie. Druga droga powietrze plynie przez 

kurek odcinajacy blokady po przestawieniu jej, co powoduje odpowietrzenie blokady i cylindrów 

pantografów. Doprowadzone powietrze do cylindrów blokady dziala na tlok sciskajac  sprezyne i 

przesterowuje go. Przesterowany tlok powoduje zaryglowanie mechaniczne szafy WS nastepnie tlok 

odslania otwór, którym przeplywa powietrze do cylinderka blokady szafy WN. W szafie WN powietrze 

oddzialywuje na tlok blokady przesterowujac go tak, ze sciska sprezyne powodujac mechaniczne 

zaryglowanie szafy WN a nastepnie tlok odslania otwór, którym powietrze jest doprowadzone 

przewodem do manometru i zaworów przestawcz ych maszyny pantografów sterowanych zaworami 

elektropneumatycznymi. Zasilanie cewki EP „pantograf podniesiony”  lub reczne przyciagniecie 

dzwigienki EP nastepuje otwarcie zaworku EP, przez który doplywa powietrze do cylinderka maszyn 

pantografów tlok sie, przesterowuje pociaga za soba trzon, który spowoduje przesterowanie kranu i 

przepuszczenie powietrza na przelacznik pantografów. Jezeli przelacznik pantografów jest ustawiony w 

pozycji A+B powietrze doplywa do cylindrów pantografów powodujac równowazenie napiecia sprezyny 

opuszczajacej do podnoszacej i uniesienie  pantografu do góry. Opuszczenie pantografu nastepuj e na 

skutek zasilenia cewki EP „pantograf opuszczony” . Wówczas tlok maszyny pantografu przesteruje sie 

w drugie skrajne polozenie a trzon tlokowy spowoduje przesterowanie kurka przerywa doplyw powietrza 

do przelacznika pantografów i powoduje polaczenie cylindra pantografów przez kurek, przestawczy 

przelacznika pantografów z atmosfera a sprezyna opuszczajac spowoduje opadniecie pantografu.  

SPRAWDZANIE SZCZELNOSCI PRZEWODÓW I WYDAJNOS CI SPREZARKI 

1. Sprezarka powinna podniesc cisnienie w zbiornikach glównych przy o dcietym zaworze maszynisty od 

6 - 7 atm. w czasie do 2 min. Wylaczenie spr ezarki powinno nastapic przy cisnieniu 7,0 atm. a 

zalaczenie przy 6,2 atm. 
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2. Szczelnosc ukladu zasilajacego, strata powietrza nie powinna przekraczac s atm. w ciagu 30 min. przy 

cisnieniu 7 atm. 

3.

 

Szczelnosc przewodu glównego przy cisnieniu 5 atm., odcietym kranie maszynisty. Spadek nie 

powinien przekroczyc 0,2 atm. w ciagu 10 min. 

4. Skok trzona cylindrów hamulcowych przy hamowaniu powinien wynosic srednio 100 mm. Sprezarka 

glówna posiada smarowanie rozbryzgowe. 

USTERKI EN57 

USZKODZENIE SILNIKÓW TRAKCYJNYCH  

W razie uszkodzenia silnika trakcyjnego dozwolona jazda awaryjna jest w nastepujacych przepadkach:  

1. Jezeli pociag sklada sie jednego zespolu trakcyjnego to nalezy odlaczyc z obwodu trakcyjnego 

odlacznikiem silników OS grupe silników zawierajaca uszkodzony silnik  i prowadzic jazde tylko w 

poz. „S” nastawnika jazdy. Po odlaczeniu jednej grupy silników trakcyjnych napiecie z sieci 3000 V 

dzieli sie na dwa silniki trakcyjne polaczone szeregowo po  1500 V kazdy. Prad przez cewke pradowa 

przekaznika samoczynnego rozruchu plynie duzy i zwora odpada pózniej, dlatego wal kulakowy 

obraca sie wolniej i pózniej sa eliminowane opory rozruchowe. Jazde bez oporowa uzyskuje sie przy  

szybkosci ok. 55 km/h. Co jest sygnalizowane lampka kontrolna jazda na oporach 

2. Jezeli poscig sklada  sie z kilku jednostek to po odlaczeniu jednej grupy silników odlacznikiem 

silników 

OS

 nalezy prowadzic jazde na po z. 

NJ

 

„R”.

 Przy sciagnieciu zespolów trakcyjnego ze 

szlaku z uszkodzonymi silnikami trakcyjnymi  nalezy odlaczyc odlacznikiem silników OS silniki oraz 

wyjac szczotki silników i odlaczyc, obwód rozrzadu na walku rozrzadu OR przy jezdzie kilkoma 

zespolami.  

UWAGA: Wal nawrotnika musi sie bezwzglednie znajdowac w pozycji zgodnej z kierunkiem 

prowadzonej jazdy. 

USZKODZEN IE ROZRZADU OBWODU GLÓWNEGO  

W przypadku pociagu zlozonego z kilku jednostek nalezy odlaczyc uszkodzony obwód rozrzadu za 

pomoca walka rozrzadu styków pomocniczych OR w pozycje wylaczony. Wówczas zostaja przerwane 

obwody sterowania uszkodzonej jednostki a sterowanie pozostalych jednostek bedzie normalne.  

USZKODZENIE WYLACZNIKA CISNIENIOWEGO  

W przypadku uszkodzenia wylacznika cisnieniowego sprezarki nalezy przekrecic wylacznik warstwowy 

(odciecie regulatora cisnienia) w poz. 2 - 2. Praca sprezarki nalezy sterowac recznie za pomoca lacznika 

dzwigienkowego na pulpicie  wedlug wskazan manometru zbiornika glównego Wylacznik cisnieniowy 

sprezarki jednostki, z której prowadzimy pociag  steruje praca sprezarek wszystkich jednostek przyjezdzie 

wielokrotnej. 

USZKODZENIE PRZETWORNICY GLÓWNEJ (brak lad owania) 

Jezeli poscig sklada sie z jednego zespolu trakcyjnego to dalsza jazda jest niemozliwa z powodu przerwy 

pracy sprezarki. W przypadku poscigu zlozonego z kilku zespolów trakcyjnych nalezy odlaczyc 

uszkodzona przetwornice glówna od rozrzadu wielokrotnego przez przekrecenie przelacznika 

warstwowego (rozrzad przetwornicy glównej) w poz. 0 - 0, nastepnie nalezy podac zasilanie z drugiej 

jednostki (sprawnej). W tym celu nalezy wylaczyc czesc elektryczna SHP nastawnik kierunkowy ustawic 

w poz. „0” i zalaczyc na pulpicie rozrzad. Czynnosci te nalezy wykonac, (jezeli jazda jest prowadzona z 

kabiny „Rb”) w kabinie „Rb” sprawnej jednostki, lecz napiecie na przewodzie B 11 niesprawnej 

jednostki bedzie  nizsze ok. 10 V, natomiast, jezeli zalaczymy rozrzad i NK ustawimy w poz. „0” oraz 

wylaczymy SHP w obu kabinach, które sa zlaczone ze soba tj. w kabinach „Rb” w obu jednostkach 

bedzie jednakowe napiecie. 

USZKODZENIE JEDNEGO PANTOGRAFU  

W tym przypadku nalezy odlaczyc uszkodzony pantograf elektrycznie przelacznikiem pantografów (poz. 

„A” lub „B”) i pneumatycznie za pomoca kurka wybiorczego. Jezeli pantograf ma uszkodza izolacje 

nalezy równiez otworzyc odlacznik pantografów na dachu jednostki drazkiem izolacyjnym. 

UTKNIECIE WALU KULAKOWEGO  

W przypadku utkniecia walu kulakowego nalezy raczke NJ ustawic w poz. „0” i NK „0” i w szafie NN 
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przyciskami do sprowadzania walu sprowadzic go do po z. wyjsciowej. Jezeli utkniecie walu nastapilo w 

drugiej lub trzeciej jednostce przy  jezdzie wielokrotnej to nalezy w tej jednostce, w której nastapilo 

utkniecie walu nastawic NK na poz. „0” i zalaczyc rozrzad w celu podania napiecia na przewód S 1, z 

którego sa zasilane przyciski do sprowadzenia walu i wówczas pr zyciskami sprowadzic wal do po z. 

wyjsciowej. Jezeli  nie mozna sprowadzic walu do poz. wyjsciowej za pomoca przycis ków to nalezy 

zasilic z przewodu B 11 przewód G 52 lub G 53 na krosie szafy NN wówczas wal zejdzie do poz. 

wyjsciowej. W przypadku gdyby to nie dalo efektu nalezy po rozryglowaniu szafy WN sprowadzic go za 

pomoca zaworów EP przez kolejne sterowanie reczne prawym i lewym zaworem EP. W przypadku 

czestego zacina sie walu mozna sprowadzac go z przedzialu rozrzadczego. Nalezy wówczas w szafie NN 

na krosie polaczyc przew. S 4 z G 52 i odlaczyc przewód 34 od cewki odbloku spreza rki glównej. 

Lacznikiem dzwigienkowym na pulpicie „odblok sprezarki glównej”  sprowadzamy wal do poz. 

wyjsciowej. Drugi sposób jest nas tepujacy: dajemy mostek z przewodów G 52 - 14 i przewodów G 53 - 

16 w szafie NN nastepnie w przedziale rozrzadczym NK dajemy na poz. „0” i na przemian dzwigienka 

WS i odbloku PN sprowadzamy wal do poz. wyjsciowej. 

WAL NIE WRACA DO POZYCJI WYJSCIOWEJ (brak jazdy ) 

W szafie 

NN

 sprawdzic polozenie walu  

a) uszkodzony rozrzadnik 

b) uszkodzony styk bierny SL 

W szafie NN dajemy mostek z przewodu B 11 na S 1 i G 53 - 16 sprowadzajac wal do po z. wyjsciowej za 

pomoca dzwigienki na pulpicie „zalaczenie WS”  i „odblok PN silników trakcyjnych.”  

WAL KULAKOWY NIE WRACA DO POZYCJI WYJSCIOWEJ  

Uszkodzone styki pomocnicze bierne na styczniku liniowym S 1 - 2. Te same objawy wystepuja przy 

uszkodzeniu SK 25 i przerwie na styku 15 odlacznika rozrzadu.  

WAL. KULAKOWY NIE PRZESTAWIA SIE LUB ZACINA W CZASIE JAZDY 

POD PRADEM 

Uszkodzone styki pomocnicze czynne stycznika SL 1 - 2 miedzy przewodami G 48 - G 49. Te same 

objawy wystepuja przy uszkodzonym SK 20 i przerwie na styku 15 odlacznika rozrzadu lub styku 

biernego PSR. 

USTERKI WALU KULAKOWEG O 

Wal kulakowy przestawia sie na poz. jazdy wylaczajacej opory a nastepnie wraca do poz. wyjsciowej. 

Nalezy sprawdzic styki bierne styczników SL 1 - 2. Rozpoznac mozna po tym, ze bedzie sie zapalala i 

gasla lampka sygn. jazdy na oporach rozruchowych. 

BRAK JAZDY NA POZYCJI „P”  NJ I WYZEJ 

Sprawdzic styki bierne stycznika SR 1 - 2 

STYCZNIKI WS 3 WS 4 ZWIERAJA WS 1. WS 2 NIE 

Sprawdzic styki pomocnicze styczników WS 3, WS 4. 

SPREZARKA PANTOGRAFÓW NIE PRACUJE BRAK POWIETRZA  

Mozna zasilic glówna sprezarke z baterii, warunkiem jest dobry ich stan. W tym celu nalezy odciac dw a 

zbiorniki glówne pod wagonem „Rb” i nastepnie wykrecic glówny bezpiecznik topikowy przetwornicy 

125 A oraz wykrecic bezpiecznik topikowy 16 A wentylatora szafy WN. Przelacznik pakietowy sprezarki 

„rozrzad sprezarki z tablicy”  zalaczyc i zewrzec recznie styczniki pradu zwrotnego. Sprezarka bedzie 

pracowac na nizszych obrotach. 

BRAK PRZEJSCIA PRADU POWODUJACY BRAK JAZDY  

1. Sprawdzic styki na odlaczniku rozrzadu OR przewód 6 lub 7 w zaleznosci od kierunku jazdy 

2. Sprawdzic styki pomocnicze czynne stycznika WS 1 - 2 

3. Na stykach wylacznika rozrzadu cisnienia (cisnienie przew odu glównego) wylacznik cisnieniowy 

zewrzec lacznikiem pakietowym i zwracac uwage na cisnienie w przew. glównym.  

4. Na stykach przekaznika zanikowo-napieciowego PZN zewrzec lacznikiem warstwowym i zwracac 

uwage na napiecie w sieci.  
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5. Na stykach SK 26 (uszkodzenie styków) lub, jezeli wal kulakowy nie zejdzie do po z. wyjsciowej. 

Jezeli bedzie to pojedyncza jednostka to lampka sygn. jazdy na oporach rozruchowych nie bedzie sie 

swiecila, natomiast, jezeli nastapi brak jazdy na jednostce sterowanej sygn. nic nie wskaze, o braku 

sily poscigowej zorientujemy sie na wyczucie z tym, ze jest brak jazdy na jednostce prowadzacej 

zorientowac sie mozna po wskazaniach amperomierza. Nalezy wówczas sprowadzic  wal kulakowy do 

poz. wyjsciowej. 

BRAK PRZEJSCIA PRADU NA STYKACH POMOCN ICZYCH STYCZNIKÓW 

SILNIKÓW TRAKCYJNYCH (objawy)  

Jazda tylko na poz. jazda szeregowa wal kulakowy nie przestawia sie na poz. jazdy równoleglej. 

WYLACZENIE WYLACZNIKA SZYBKI EGO (objawy) 

Wylacznik szybki nie daje sie zalaczyc. Przyczyna nie zalaczenia WS, uszkodzony styk na przekazniku 

przejscia na przewodach 663 - 664 lub przekazników nadmiarowych silników trakcyjnych, styk laczacy 

przewody 661 – 663 wzglednie uszkodzony styk na przekazniku PZWS. 

USZKODZONY PWR  PZN LUB STYKI WS 1 WS 2 (objawy) 

Nie mozna zalaczyc przetwornicy glównej nieczynne ogrzewanie pociagu i kabiny. 

PRZEPALONY ELEMENT OPORÓW ROZRUCHOWYCH (objawy)  

Przestawiamy NJ, na poz. „P” jednostka nie rusza dajemy NJ na poz. „S” jednostka rusza, ale po 

pewnym czasie szarpie. Staramy sie ustalic, na której poz. walu kulakowego jednostka rusza. W szafie 

NN izolujemy przewód 15 i robimy mostek z przewodu B 11 - S 1. Próbujemy ruszac z kabiny jednostka 

szarpnela. Idziemy do szafy WN opuszczamy pantografy i blokade skrzyni WS i udajemy sie do skrzyni 

WN ustalajac, na której poz. zatrzymal sie wal kulakowy pod zwarty kontaktor podkladamy szczotke 

zdejmujemy mostek i jedziemy dalej.  

PRZERWA W UZWOJENIU CEWKI WS 3 WS 4 

Lampka na pulpicie bedzie sygnalizowa la stan wylaczony, a w szafie NN stan zalaczenia WS. 

Przetwornica glówna nie bedzie pracowala i nie bedzie jazdy.  

PRZEPALONY BEZPIECZNIK RO ZRZADU (objawy)  

O ile na pozostalych jednostkach NK jest na poz. „wylaczny” to bedzie brak: sterowania, oswietlenia, 

zadziala SHP napiecie na woltomierzu w kabinie spadnie d o 0 natomiast woltomierz w szafie NN bedzie 

wskazywal normalne napiecie baterii. Nalezy bezpiecznik wymienic, jezeli  po wymianie bezpiecznika 

nastapi jego dalsze przepalenie nalezy rozlaczyc klawiature i sprawdzic, na której jednostce wystepuje 

zwarcie. Uszkodzona jednostke nalezy wylaczyc z rozrzadu odlacznikiem rozrzadu OR a jezeli to nie 

pomaga rozlaczyc na stale klawiature na sprzegu. Przy zalozeniu, ze nie jest to jednostka srodkowa ani 

tylna jazde mozna kontynuowac na hamulcu pneumatycznym.  

PRZERWA W UZWOJENIU CEWKI WS 1 LUB WS 2 (objawy) 

Lampki sygn. beda sygnalizowaly stan zalaczenia mimo tego bedzie istniala przerwa w obwodzie 

glównym. Na takiej jednostce nie bedzie jazdy i nie pracuj e przetwornica glówna. 

ZWARCIE NA SILNIKU PRZETWORNICY  

W przypadku zwarcia na silniku przetwornicy przekaznik nadmiarowy przetwornicy powoduje otwarcie 

styczników WS 1 - WS 4. Styczniki WS 1 i WS 2 swymi stykami pomocniczymi przerywaja obwód 

cewki stycznika przetwornicy, która odlacza silnik przetwornicy. Po zadzialaniu przekaznika 

nadmiarowego przetwornicy mozna ponownie zalaczyc styczniki WS 1 - WS 4 niezaleznie od stanu 

polozenia tego przekaznika. Przy zwarciach w obwodzie moze nastapic przepalenie  bezpiecznika 

topikowego 20 A WN chroniacego silnik przetwornicy. W takich przypadkach przetwornica nie daje sie  

uruchomic ponownie. Odlaczenie przetwornicy glównej od rozrzadu wielokrotnego odbywa sie za 

pomoca wylacznika pakietowego w szafie NN 

PRZERWA W OBWODZIE ZASILA NIA STYCZNIKÓW PRZETWORNIC  

Mozna go zablokowac recznie zwierajac jego styki. Lecz przy zalaczeniu WS nalezy pamietac o 

zalaczeniu lacznik dzwigienkowego na pulpicie „przetwornica zalaczona” . W celu zbocznikowania 

czesci ' uzwojenia przekaznika nadmiarowego przetwornicy i wylaczenia rozrzadu sterowania sprezarki  
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glównej. Wylaczyc przetwornice z pracy mozemy za pomoca wylacznika WS. 

DZIALA PN SILNIKÓW TRAKCYJNYCH PO PRZESTAWIENIU N J NA POZ. 1 

1. Uszkodzony PN 

2. Pekniety kontaktor walu 

3. Poslizg 

4. Opory rozruchowe 

NIE ZAMYKA SIE SL 1 - 2 

Na poz. NJ „P” nie ma jazdy. 

Na poz. NJ „S” nie ma jazdy. 

Na poz. NJ „R” nie ma jazdy 

Gdyby zaklinowac styczniki liniowe mamy jazde na poz. „P” i „S”, lecz wal kulakowy nie wraca do poz. 

wyjsciowej. Styki bierne SL 1 - 2 nie sa zamkniete, lecz sluza do sprowadzania walu.  

PO PRZESTAWIENIU NJ NA POZ. „P” ROZWIERA WELS 6 A 

Przyczyna zwarcie na przewodach 6 lub 8 wzglednie na przewodach zasilanych z przewodu  6 ponizej 

OR. 

Lokalizacja usterki . NK na poz. N II eliminuje my przewód 8. 

Usuniecie usterki. Odlaczamy przewód 6 z NK i 9 z NJ w miejsce przewodu 6 dajemy czysta 9 a 

dodatkowo dla zbocznikowania miejsca zwarcia uziemiamy 

6

. Na stacji koncowej lokalizujemy usterke 

czy jest to zwarcie w obwodzie wewnetrznym czy wielokrotnym. W tym celu dajemy nastawnik na poz. 

„P” przy opuszczonych pantografach i sciagnietych naszych mostkach. Jezeli wels wyrzuci to mamy 

zwarcie na przewodzie kierunkowym a jezeli nie to w obwodzie  wewnetrznym (za stykiem pomocniczym 

nawrotnika) w przepadku stwierdzenia zwarcia na przewodzie  kierunkowym opuszczamy kabine i 

prowadzimy jazde z drugiego konca jednostki.  

WYRZUCA WELS 6  A POD PULPITEM (zwarcie na przewodach  8. 7) 

Opuszczamy pantografy dajemy NJ na poz. „P” wels bije nadal. Przy opu szczonych pantografach 

dajemy NK na poz. „tyl” lub „przód”  i NJ na poz. „P” lokalizujemy czy jest to zwarcie na przewodzie 6 

czy na przewodzie 7. Na OR w szafie NN pod przewód dajemy izolacje a z zacisku 6 lub 7 dajemy 

mostek na przewód G 37 lub G 30 w zaleznosci od kierunku jazdy, czyli dla jazdy „przód”, jezeli jest 

zwarcie na przewodzie 6 i izolujem y go a zakladamy mostek z przewodzie 7 na G 37. 

ZWARCIE W OBWODZIE WEWNETRZNYM 

Opuszczany pantografy dajemy NJ na poz. „P” wels nie bije. W szafie WN odlaczamy przewód G 34 ze 

styków linowych i G 40, mostkujemy i zakladamy mostek z przewodów, G 44 na G 34 i G 46 zamkniete 

mamy styczniki SL i SM, czyli jazda przetokowa. Zamykamy szafe WN a w szafie NN podnosimy tylko 

blokade. Na podwójnym hebelku rozrzadu odlaczamy  przewód 15 i uruchamiamy jednostke z kabiny i 

pietnastka zamykamy i otwieramy SL. 

UWAGA: Nie ma jazdy „R” oraz nawrotnik przestawiamy recznie. 

PO ZALACZENIU PRZETWORNICY GLÓWNEJ NIE DZIALA SPREZARKA  

1. Sprawdzamy czy nie zadziala PN sprezarki. 

2. Sprawdzamy czy nie zadzialal i nie jest wylaczony wylacznik samoczynny 6 A sterowania 

rozrzadem sprezarki z pulpitu.  

3. Sprawdzamy czy nie jest przepalony bezpiecznik topikowy 10 A zasilajacy rozrzad sprezarki 

glównej i przewodu B 10 z przetwornicy glównej. 

4. Sprawdzamy czy nie sa zwarte styki na wylaczniku cisnieniowym. 

5. Sprawdzamy nastawienie ma lej sprezarki. 

6. Sprawdzamy styki blokady sprezarki przez przetwornice na czas rozruchu. 

7. Sprawdzamy nastawienie agastatu lub czy nie jest uszkodzony.  

W przypadku nie zlokalizowania usterki podpierany stycznik sprezarki glównej a sprez arke wylaczamy 

przetwornica glówna. 
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PRZY ZALACZANIU PRZETWORNICY GLÓWNEJ WYRZUCA  WELS 

MASZYN POMOCNICZYCH POD PULPITEM  

Jest zwarcie w obwodzie wielokrotnym. Odlaczamy przewód 22 z cewki przerzutowego lub z krosa NN 

dajmy mostek z przewodu 16 (odblok przekaznika nadmiarowego silników trakcyjnych) przerzutowego 

po daniu odbloku silników trakcyjnych zalaczamy przetwornice.  

PO ZMIANIE KIERUNKU JAZDY JEDNOSTKA CIEZKO RUSZA NIE MOZNA 

UZYSKAC SZYBKOSCI  (hamulec nie jest zahamowany)  

Nalezy sprowadzic styki nawrotnika, w przypadku uszkodzenia uzwojenie wzbudzenia silni k trakcyjny 

dostanie zasilanie powodujace odwrotny przeplyw pradu w uzwojeniu wzbudzenia . Dalsza jazda jest 

niemozliwa Nalezy wylaczyc uszkodzona grupe silników trakcyjnych zasilana przez uszkodzony styk 

nawrotnika lub naprawic stycznik. W przeciwnym wypadku nastapi 

SPALENIE SILNIKÓW 

TRAKCYJNYCH  

DZIALA PRZEKAZNIK RÓZNICO WY PR 

Z uwagi na slaba izolacje bocznika indukcyjnego w okresie zimy najczesciej wystepuje z iemno zwarcie 

na w/w boczniku. Nalezy odlaczyc przewód bocznikowania na nawrotniku. Przewody bocznikowania sa 

o mnie jszym przekroju. W okresie zimy nalezy unikac jazdy na bocznikac h. Moze równiez nastapic 

ziemno – zwarcie na oporach rozruchowych a w szczególnosci na piatym segmencie oporowym od 

kabiny „Ra” z powodu za blisko umiejscow ionego odwadniacza oporów rozruchowych, na które 

nastepuje przeskok napiecia po oslabieniu izolacji. Nalezy wówczas odizolowac w/w odwadniacz  i 

przewód oporowy. Dzialanie PR moze równiez wystepowac przy zacinaniu sie walu kulakowego lub, 

jezeli jest za wysokie napiecie w sieci. Wówczas dziala PR i PN silników trakcyjnych. 

STEROWANIE NA ZIMNO 

1. Musi byc powietrze w zbiornikach glównych, gdy go nie ma uzupelnic zbiornik pantografów mal a 

sprezarka. 

2. Zalaczyc baterie akumulatorów.  

3. Na pulpicie  zalaczyc rozrzad. 

4. NK ustawic w poz. „0” przy sterowaniu, NK ustawic na kierunek.  

W szafie NN przelaczyc. 

1. Przelacznik pantografów ustawic na poz. „0” 

2. Maszyne pantografów ustawic na podniesiony.  

3. Przelaczyc przelacznik pakietowy PWR, AWR, PZN 

4. Jezeli zbiornik pantografów byl uzup elniany ze sprezarki pantografów otworzyc kran powietrzny na 

szafe WN. 

W przedziale rozrzadczym zalaczyc:  

1. Rozrzad NJ poz. „0”, NK poz. „0” 

2. Dzwigienka na pulpicie zalaczamy WS powinna zgasnac lampka sygn. i WS zamknac. 

3. Dzwigienka na pulpicie zalaczamy przet wornice glówna powinna zgasnac lampka sygn. i zamknac 

stycznik przetwornicy 

4. Zalaczamy ogrzewanie jednostki i kabin i sprawdzamy czy styczniki zamknely sie , sprawdzic to 

mozemy sluchowo lub wzrokowo w szafie WN. 

5. Dajemy NK na poz. „jazdy przód” a NJ na poz. „P” powinien sie przesterowac nawrotnik dojazdy 

przód i powinny sie zamknac styczniki SL 1 - 2 i SM 1 - 2 oraz zaswiecic lampka jazdy na oporach 

rozruchowych. 

6. Dajemy NJ na poz. „S” wal kulakowy zaczyna sie obracac, po osmiu obrotach lampka sygn. powinna 

zgasnac. 

7. Dajemy NJ na poz. „R” zamykaja sie styczniki SR 1 - 2 a rozwieraja styczniki SM 1 - 2 lampka 

sygn. jazde oporowa powinna sie zaswiecic i po czterech obrotach walu kulakowego zgasnac.  

8. Dajemy NJ kolejno na póz. B I, B II, B III i sprawdzamy sluchowo l ub wzrokowo czy wal kulakowy 

dalej obraca sie do po z. 18 zwierajac styczniki bocznikowania. Przy przyjmowaniu jednostki 

sterowanie na zimno nalezy dokonac z obu kabin. 
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WEJSCIE DO SZAFY WN  

1. Zahamowac jednostke recznie. 

2. Opuscic pantografy i sprawdzic optyczn ie czy opadly. 

3. Przelacznik pantografów w szafie NN ustawic na poz. „0” 

4.

 

Przestawic klucz blokady szafy i po obnizeniu sie powietrza  na manometrze szafy WN do zera 

5. Otworzyc klapke blokady przy WS z prawej strony i lewej 

USTERKA NA PRADNICY OSWIET LENIOWEJ 

1. Sprawdzic, przerzutowy w szafie NN 

2. Sprawdzic przewód 14 

3. Sprawdzic bezpiecznik na prostowniku. 

4. Sprawdzic styczniki oswietlenia. 

PRZETWORNICA NIE PRACUJE 

1. Sprawdzic czy jest powietrze ok. 5 atm, jezeli jest mniejsze przelaczyc przelacznik pakietowy PWR. 

2. Sprawdzic przerzutowy przetwornicy w szafie NN 

3. Przewód 22 ma przerwe 

4. Przepalony przewód na zaciskach przetwornicy. 

5. Spalony bezpiecznik topikowy 20 A w szafie WN 

6. 

Stycznik przetwornicy nie zamyka sie. 

7. Transformator spalony. 

8. Zadziala przekaznik nadmiarowy.  

9. Szczotki na przetwornicy. 

10. Opór ochronny ma przerwe. 

11. Wylacznik samoczynny zadzialal w szafie NN 

OGRZEWANIE MA ZWARCIE 

1. Sprawdzic czy niewylaczony wels ogrzewania jednostki pod pulpitem.  

2. Sprawdzic bezpiecznik topikowy, 30 A wspólny dla obu obwod ów jednostki i kabin w szafie WN - 

skrzynia 1 

3. Sprawdzic wylacznik nozowy ogrzewania w szafie WN skrzynia 5  

4.

 

Sprawdzic nadmiarowy ogrzewania w szafie WN skrzynia 5 

5. Sprawdzic styczniki ogrzewania 1/3 + 2/3 w szafie WN. 

6. Sprawdzic przekaznik termostatów, który jest nad trzecimi drzwiami. 

Gdy ogrzewanie bije po daniu na 1/3 lub 2/3 to jest spalona mufa lub grzejniki maja przebicie, nalezy 

wówczas przelacznikiem pakietowym wylaczyc obwody 1/3 lub 2/3 moze sie uda wyeliminowac 

grzejnik, który robi zwarcie. 

DRZWI SIE NIE ZAMYKAJA LUB NIE OTWIERAJA 

1. Sprawdzic przekazniki i styczniki nad drzwiami.  

2. Sprawdzic bezpiecznik samoczynny w szafie NN.  

NIE ZAMYKA WYLACZNIK SZYBKI  

1. Sprawdzic czy jest odblokowany przekaznik róznicowy i nadmiarowy silnika trakcyjnego 

2. Jezeli jest odblokowany zamknac z szaf y NN 

3. Jezeli cewka PZWS jest uszkodzona i nie trzyma mozna przekaznik PZWS podeprzec.  

USZKODZONA SPREZARKA PANTOGRAFÓW  

1. Przestawic maszyne pantografów na podniesiony. 

2.

 

Styczniki przetwornicy glównej podeprzec. 

3. Otworzyc szafe WS zalozyc mostek z przewodu P 3 - W 1 (przy oporach ograniczajacych górna 

szczeka stycznika uziemienia)  

4. Sprezarke zalaczyc na tablicy szafy NN. 

5. Zamknac szafe i tyczka podniesc pantograf trzymac az sprezarka nabi je 3,5 atm 

6. Po uzyskaniu 7 atm. opuscic pantograf otworzyc szafe i zdjac mostek. 
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ODBLOK PRZEKAZNIKA NADMIAROWEGO PRZE TWORNICY GLÓWNEJ Z 

SZAFY NN 

Nalezy zasilic przewód 23 z przewodu B 16 lub noza odlacznika baterii.  

PRZEWÓD KIERUNKOWY MA PRZERWE LUB ZWARCIE  

Nalezy zmostkowac przewód 6 z przewodem 37 lub odwrotnie. Odlaczyc przewód  6 i 9 na NJ, przewód 

9 dac na styk 6 i dodatkowo uziemic przewód 6 lub 7 na 9. 

ZWARCIE NA PRZEWODZIE B  11 

Przepala bezpiecznik topikowy 25 A przy ustawieniu NK na poz. wylaczony i na pulpicie wszystko 

wylaczone. Odlaczamy z NK przewód B 11 

1. 

Zalozyc mostek z reflektorów na 

52

 

2. Zalaczenie sprezarki z tablicy szafy NN 

3. Przeniesc napiecie z drugiej jednostki  

ZWARCIE NA PRZEWODZIE S  2 

Pali bezpiecznik 25 A przy ustawieniu NK na poz. „0” i wylaczonym rozrzadzie. Odlaczamy przewód S 

2 z NK i podwójnej  dzwigienki rozrzadu. Dajemy mostek z reflektora na S 2 na dzwigienke rozrzadu lub 

S 2 na NK na S 2 dzwigienke rozrzadu. Podpieramy przekaznik SHP lub robimy mostek z przew odu B 

11 na S 6.  

ZWARCIE NA PRZEWODZIE 15 

Pali bezpiecznik topikowy 25 A przy ustawieniu NK na poz. „0” i zalaczonym hebelku rozrzadu 

izolujemy przewód 15 na odlaczniku rozrzadu OR w szafie NN a w kabinie odlaczamy przewód 15 na 

odlaczniku rozrzadu (prawa dzwigienka). Robimy mostek z pr zewodu G 44 na przewód 29 (ogrzewanie 

jednostki 2/3) odlaczajac ogrzewanie w szafie NN. W kabinie zalaczamy dzwigienke ogrzewania 

jednostki. 

ZWARCIE NA PRZEWODZIE G 44 

Pali bezpiecznik 25 A. NK ustawiamy na poz. „0” i zalaczamy rozrzad izolujemy przewód G 44 na 

odlaczniku rozrzadu OR i robimy mostek z przewodu  14 - G 52 i 16 - G 53 wyciagamy rozrzadnik OR i 

mamy reczne sterowanie walu kulakowego. Przy jezdzie wielokrotnej odlaczamy uszkodzony 

OR

. 

ZWARCIE NA PRZEWOD ZIE 10 

Pali bezpiecznik 25 A przy jezdzie oporowej. Podlozyc izolacje pod styk na OR (odizolowac przewód 

10). W przypadku zwarcia obwodu wewnetrznego przy tych samych objawach odlaczamy w szafie WN 

ze styków pomocniczych czynnych styczników SR i SM przewód G 75. Lampka sygn. jazde oporowa nie 

bedzie swiecila.  

ZWARCIE NA PRZEWODZIE 11  

Pali bezpiecznik 25 A przy odbloku PN silników trakcyjnych. Dajemy NK na wylaczony i wylaczamy 

wylacznik rozrzadu. Dajemy odblok PN z krosa szafy NN z przewodu B 11 - 16, a nastepnie zalaczamy 

wszystko. 

ZWARCIE NA PRZEWODZIE 18  

Pali bezpiecznik 25 A przy zadzialaniu przekaznika nadmiarowego przetwornicy lub przy wylaczaniu 

przetwornicy glównej. Dajemy NK na wylaczony i wylaczamy dzwigienke rozrzadu, rozlaczyc sprzezona 

dzwigienke nastepnie zalaczamy lewa dzwigienke, która laczy przewody S 2 - S 3. Zalaczamy wszystko 

(równiez przetwornice) a nastepnie prawy hebelek rozrzadu, który laczy przewody S 2 - 15. 

NA PRZEWODZIE S  1 NIE MA PRZEJSCIA 

Odlaczyc przewód S 1 i polaczyc na reflektor. 

ZWARCIE W OBWODZIE WEWNETRZNYM JAZDY  

Robimy mostek z przewodu  B 11 - S 1 i mostek sterowania Wagu z przewodu 14 na G 52 i 16 na G 53 a 

w szafie WN pod SK 25 podkladamy izolacje.  
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ZWARCIE NA PRZEWODZIE 26  

Przy opuszczaniu pantografów pali bezpiecznik 25 A. Przestawiamy NK na poz. wylaczony. Rozlaczamy 

sprezona dzwigienke rozrzadu i prawa dzwigi enka wylacznika laczymy z przewód 15. Zalaczamy 

wszystko opuszczamy pantografy i zalaczamy prawa dzwigienke rozrzadu juz po wylaczeniu baterii i 

wylaczeniu przetwornicy glównej. 

ZWARCIE NA PRZEWODZIE 15  

Wykorzystujac przewód 5 nalezy przewód 15 wymontowac z hebelka rozrzadu i podlaczyc na przewód 5 

hebelka. W szafie 

NN

 zmostkowac przew. 

5 - 15

 podlozyc pod styk na walka rozrzadu 

OR

 i zalozyc 

mostek. Nalezy to zrobic na przew. 5 - 15 we wszystkich jednostkach 

ROZRZAD WYLACZNIKA SZYBKIEGO CENTRALNY LW  1 

Zasilanie z przewodu 15: za wylacznikiem dzwigienkowym rozrzadu odbywa sie przez przestawienie 

lacznika warstwowego LW 1 w poz. 2 - 2. Normalne polozenie lacznika warstwowego LW 1 to poz. 1 - 

1 w polozeniu tym cewki WS otrzymuja zasilanie z przewodu  B 15 oraz zalaczenie sprezarki glównej z 

szafy NN z przewodów B 14 - B 16. Po przestawieniu LW 1 w poz. 2 - 2 cewki WS otrzymuja zasilanie 

z przewodu 15. 

HAMULEC RECZNY 

Hamulec reczny dziala na cztery osie i droga hamowania przy uzyciu wylacznie hamulca recznego 

(jednego) wynosi 600 m. przy szybkosci 40 km/h na profilu linii  °/oo. 

OPIS ROZMIESZCZENIA APARATÓW W SZAFIE NN  

1. Listwy zaciskowe 

2. Buczek wylacznika szybkiego 

3. Grzejnik szafy MN 

4. Styczniki pradu zwrotnego 

5. Zalaczenie przetwornicy oswietleniowej  

6  Rozruch przetwornicy oswietleniowej 

7. Prostownik oswietle nia 

8  Regulator napiecia 220 V 

9   

10. Wylacznik sprezarki pantografów 

11. Przekaznik wylaczajacy WS „B” 

12. Awaryjny przekaznik pantografu 

13. Przekaznik pomocniczy zalaczenia WS 

14. Przekaznik wylaczajacy WS „A” 

15. EP pantografu „A” - dól 

16. EP pantografu „A” - góra 

17. EP pantografu „B” - dól 

18. EP pantografu „B” - góra 

19. Przekazniki pantografów 

20. Wylacznik cisnieniowy rozrzadu 

21. Pantografowy wylacznik rozrzadu B 

22. Pantografowy wylacznik rozrzadu A 

23. Manometr zabe pieczenia szafy WN 

24. Manometr pantografów 

25. Stycznik sprezarki 

26. Bezpiecznik ladowania i sprezarki  

27. Próbnik 

28. Stycznik sprezarki pantografów 

29. Przekaznik nadmiarowy sprezarki 

30. Przekaznik brzeczka W S 

31. Agastat wentylatora szafy 

32. Styczniki wentylatora szafy WN 

33. Przekaznik sterowania ogrzewaniem jednostki 
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34. Ogrzewanie z termostatów 

35. Cewka odbloku stycznika nadmiarowego sprezarki  

36. Agastat sprezarki pantografów 

37. Zalaczenie sprezarki pantografów 

38. Bezpiecznik silnika wentylatora szafy WN 

39. Bezpiecznik rozrzadu 

40. Bezpiecznik silnika przetwornicy oswietleniowe j  

41. Bezpiecznik pradnicy oswietleniowej  

42. Bezpiecznik pradnicy oswietleniowej  

43. Stycznik rezerwowy 

44. Odblokowanie nadmiarowego ogrzewania kabiny  

45. Odblokowanie nadmiarowego ogrzewania jednostki  

46. Odblokowanie przekaznika róznicowego 

47. Przekaznik przetwornicy oswietleniowej 

48. Wylacznik baterii akumulatorów 

49. Woltomierz obwodów oswietleniowych  

50. Przekaznik rozrzadu przetwornicy glównej 

51. Przekaznik zanikowy przetwornicy oswietleniowej 

52. Lampka kontroli polozenia walu kulakowego 

53. Wlacznik sprowadzenia walu kulakowego 

54. Bezpiecznik sprezarki pantografów 

55. Przekaznik zwrotny baterii 

56. Regulator napiecia 110 V 

57. Bezpiecznik sprezarki 

58. Bezpiecznik baterie”+”rozrzad 

59. Wlacznik ogrzewania kabin 

60. Wlacznik ogrzewanie jednostki 1/3 2/3  

61. Amperomierz baterii  

62. Woltomierz baterii  

63. Wzbudzenie przetwornicy glównej  

64. Wzbudzenie przetwornicy oswietleniowej  

65. W lacznik przetwornicy glównej z szafy 

66. Bezpiecznik WS 

67. Bezpiecznik rozrzadu drzwi automatycznych 

68. Bezpiecznik rozrzadu wagonu silnikowego 

69. Bezpiecznik ogrzewania zaworów EP 

70. Bezpieczni k oswietlenia 1/3  

71. Bezpiecznik oswietlenia 2/3  

72. 0dciecie termostatów 

73. Rozrzad przetwornicy oswietleniowej 

74. Rozrzad sprezarki z tablicy 

75. Odciecie regulacji cisnienia  

76. Rozrzad sprezarki 

77. Zwarcie PWR 

78. Zwarcie AWR 

79. Zwarcie PZN 

80. Rozrzad WS centralny 

81. Rozrzad przetwornicy glównej 

82. Zalacznik oswietlenia 

83. Kurek odcinajacy powietrze pantografów 

84. Lampka próbnika bezpieczników  

85. Kurki odcinajace powietrze pantografów i rozrzadu  

86. Styki pomocnicze WS 

87. Opory wlasne SPZ ZPO RPO 
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88. Opory obwodów przetwornic 
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