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I.ТЕОРИЈА ВУЧЕ
1.1.Увод-Развој електричне вуче
1.2.Техничко-економске карактеристике електричне вуче
Под техничко-економским карактеристикама размотрићемо
најзначајније предности и мане које су убрзавале и успоравале њен
развој током времена:
а) Енергетски проблем - овај проблем посебно доприноси развоју
електричне вуче у односу на остале врсте погонских материјала разних
локомотива, посебно у поређењу с парним локомотивама, јер код њих је
просечни степен искоришћења горива око 2,5%, док је код електричних
локомотива при напајању из термоелектрана око 16%, а из
хидроелектрана чак око 44%. Укупна потрошња електричне енергије код
држава које су потпуно електрифицирале своје пруге износи око 8%
укупне потрошње електричне енергије у држави.
б) Инвестициони трошкови за електрификацију пруга су веома
велики и састоје се од трошкова за стабилна постројења (ЕВП и
контактна мрежа) и трошкова за возни парк и већи су него код других
транспортних средстава. Међутим, уштеде при транспорту расту
сразмерно с превезеном робом, односно у току експлоатације, те укупни
трошкови постају мањи од осталих средстава за транспорт.
ц) Саобраћајни проблем – саобраћај се може класификовати на:
саобраћај у подручју великих градова, главне саобраћајне артерије које
повезују главне производне центре и саобраћај у планинским областима.
У сва три случаја предност има електрична вуча, у првом због брзих,
лаких и честих композиција, у другом могућност брзог превоза робе и
сировина између индустријских центара, а у трећем због већих снага
могућност савладавања већих успона.
д) Капацитет промета – Капацитет промета у станицама се знатно
повећава увођењем електричне локомотиве због већих убрзања и лакоће
руковања њима. Немају потребе за дугим маневрисањем, узимањем воде
и горива, па су колосеци знатно мање заузети.
е) Снага локомотива – у поређењу са другим локомотивама снага
електричних локомотива је неупоредиво већа и може да износи и до
5000-6000 кW , а могу се повезивати и више њих за заједничку вучу.
Могућност преоптерећења вучних мотора је веома велика, до 100% за
краћа времена.
ф) Тежина локомотива – при истој снази тежина електричне
локомотиве је увек мања од парних и дизел локомотива, већ и због тога
што ове друге носе мртви терет, тј. гориво са собом.

г) Коришћење локомотива – у току дана електричне локомотиве се
могу знатно више користити од других, које не прелазе 100 км у току
дана, док електричне могу прећи и преко 1000км, у зависности од
квалитета пруга и релација.
х) Одсуство дима и чађи – електрична енергија је еколошки
најчистија енергија и не ствара се дим и чађ као код дизел и парних
локомотива. То истовремено повећава рок трајања гвоздених
конструкција на прузи и вагона.
и) Аутономија вуче – Примена електричне вуче ограничена је на
електрифициране пруге. Међутим, и примена дизел и парне вуче
ограничена је капацитетом тендера, тј. горива које оне носе са собом,
тако да један од отежавајућих фактора електричне вуче није толико
изражен у односу на остале видове вуче.
1.3. ОТПОРИ ВУЧЕ
Сваком кретању возила супротстављају се извесни отпори, а да би се
могло проучити кретање возила потребно је, поред карактеристи-ка
возила, познавати и све отпоре који се противе том кретању. Ти отпори
кретања чешће се називају отпори вуче и односе се како на локомотиве
тако и на моторна кола и вучене вагоне. Сви отпори вуче изражавају се
силом која треба да се савлада а односе се на јединицу масе, па се
изражавају у daN/t. Деле се у две основне групе:
- сталне отпоре вуче
- повремене отпоре вуче.
1.3.1.СТАЛНИ ОТПОРИ ВУЧЕ
Стални отпори вуче су отпори који се стално јављају током крета-ња и
њих сачињавају:
-отпори услед котрљања и механичких трења и
-отпор ваздуха.
а) У отпору који настају услед котрљања и механичких трења спадају:
отпори котрљања точка по шини или коловозу и отпори трења у
лежајима, који не зависе од брзине кретања него од броја осовина, типа
лежаја и оптерећења по осовини, као и отпори трења венца бандажа,
који зависе од брзине, врсте вагона и стања колосека. Овим отпорима
могу се додати још и отпори који се јављају услед механичког
хистерезиса и амортизовања вертикалних и бочних осцилација кола.
б) Отпор ваздуха проузрокован је силом којом се ваздух супрот-ставља
чеоној површини воза, као и трењем бочних површина вагона.
Истовремено се на зачељу воза појављује тзв. усисно дејство. Отпор

ваздуха мења се с квадратом брзине, те код данашњих локо-мотива
представља главни део сталних отпора вуче, због чега се већ код
конструкције возила води рачуна о аеродинамичкој линији и избегавању турбуленција. Исто тако, отпор ваздуха мења се и са густином, тј. температуром ваздуха и већи је зими него лети.
Збир сталних отпора вуче може се представити општом једначином:
Fot = a + bv + cv2 ,
где је: v-брзина
а, b и c - константе које зависе од типа вагона и услова саобраћаја.
Проучавање отпора вуче представља врло сложен посао и постоји
велики број образаца за срачунавање сталних отпора вуче, па скоро
свака жељезничка управа има своје. Наша жељезница користи сле-дећи
образац:
Fot = 2 + m(v/10)2
где је: m - коефицијент који зависи од врсте кола и креће се од 0,107 за
теретна празна кола до 0,032 за брзе возове с обртним постољима.

На дијаграму је приказана
промена сталних отпора вуче
у зависности од брзине, за
разне случајеве, који даје
један швајцарски произвођач
локомотива.

1.3.2.ПОВРЕМЕНИ ОТПОРИ ВУЧЕ
Повремени отпори вуче јављају се повремено, у извесним приликама и
њих чине:
- отпор кривине,
- отпор успона и
- отпор инерције маса.
а) Отпор кривине проузрокован је различитим узроцима, као што су:
- чврста веза између точкова и осовине, која за последицу има подужно клизање једног или оба точка заједно по шинама. За кривине малог
полупречника нема компензације овог отпора док за кривине великог
полупречника клизање се смањује већом еластичношћу точкова, осовина и померајем чина.
- паралелизам осовина изазива трансверзално клизање;
- центрифугална сила у кривинама, која је избегнута једино када постоји равнотежа између дејства центрифугалне силе и хоризонталне
компоненте тежине вагона, што је за одређену кривину при одређеној
брзини. Ако је брзина мања од одређене ивице точкова врше притисак
на унутрашњу шину, а ако је већа на спољну шину.
Отпор кривине зависи и од дужине воза, односно броја вагона и за нпр.
кривину полупречника 300м и воз од 10 вагона износи 1,7daN/t, док је за
50 вагона 2,5daN/t.
За прорачун отпора кривине користи се више образаца, а на нашим и
немачким железницама користи се формула:
Fk = 650/(R-55)
и износи од 1,43-2,65daN/t.
б) Отпор успона

Даљом анализом добија се да је сила којом возило треба да располаже да
би савладало успон једнака:
Fi = G. i daN
односно по јединици масе:
Fi = i daN/t.
Може се рећи да је: специфични отпор успона приближно једнак том
успону израженом у промилима.
Често се специфични отпор кривине и специфичан отпор успона
изражавају као заједнички отпор успона, који се назива кориговани
профил.
в) Отпор инерције маса могао би да се рачуна по формули Fa=G.a.
Међутим, морају се узети у обзир и делови који се обрћу (осовине, ротори вучних мотора, зупчаници), који са своје стране повећавају вредност силе потребне за убрзање, па се уводи појам фиктивне масе Фиктивна маса је већа од масе воза и рачуна се по формули:
G’ = G +  I / r2 )+  (Ii / 2 r2)
где су: I - момент инерције једне осовине у односу на своју осу,
Ii- момент инерције ротора мотора,
 - преносни однос,
r - полупречник точка.
Горњи израз се упрошћава тако што се уводи појам коефицијента
корекције маса  који зависи од тога о каквом материјалу се ради
(вучени вагони, моторна кола, локомотива) и износи од 0,1-0,2, па
имамо:
G’=G . (1+)
Сила убрзања у том случају рачуна се по формули:
Fa=100.(1+).a.G.
1.4.ВУЧНА СИЛА
На основу свега изложеног може се закључити да је укупна сила
потребна за савладавање свих отпора вуче једнака:

Fv = Fot + [100.(1+).a+i].G
при чему се могу разматрати четири случаја:
1. a 0, i 0, што представља убрзање на успону
2. а 0, i = 0 , што представља убрзање на равној траси

3. а = 0, i 0, што представља вожњу с одређеном режимском
брзином на успону
4. а = 0, i = 0, што представља вожњу с режимском брзином на равној
траси.
1.5.СНАГА ВУЧНОГ СРЕДСТВА
Снага на ободу моторних точкова једнака је производу вучне силе и
брзине, па како потребна вучна сила зависи од отпора вуче који расту
с квадратом брзине, потребна снага расте с кубом брзине:

Fot = a + b.v2
Pot = (a + b.v2 ).v = av + bv3
Вредности потребних снага су веома велике и знатно се увећавају
ако још постоје и успони, који се морају савладати одређенимк
брзинама. Вредности потребних снага, за брзине до 300km/h, дате су
у следећој табели:

1.6.АДХЕЗИЈА И КОЕФИЦИЈЕНТ АДХЕЗИЈЕ
Електрична вуча може да се изведе на три начина:
- помоћу жичаног кабла (жичаре),
- помоћу зупчаника (зупчасте жељезнице) или
- помоћу адхезије.
Прва два начина су специјални случајеви код којих вучна сила није
ограничена, за разлику од трећег случаја, где је вучна сила ограничена
адхезионом тежином и коефицијентом адхезије (одупирања). Адхезија

представља основу вуче, јер једино кроз чврсту везу точкова возила и
шина постоји могућност кретања тог возила. Постојање адхезије између
точкова и шина омогућено је чињеницом да челик точкова и шина под
вертикалним дејством тежине моторне осовине трпи еластичну деформацију, која је последица великог притиска у области точак-шина а
који износи 5-10 t/cm2. Контакт између точка и шине обавља се по елиптичној површини тзв. Херцовој површини, која је функција врсте метала, вертикалног оптерећења точка и пречника точка. Адхезија почива
на два феномена: озубљавања два тела на њиховим храпавим површинама, као и заваривања две површине које стварају међуатомске везе
површина. Приликом покретања точка неком вучном силом Fv, та вучна
сила тежи да потисне шину уназад. Међутим, како је шина чврсто везана
за подлогу (баласт), постојаће реакција једнака тој сили и супротног
смера, па ће се возило кретати у смеру обртања точкова. Кретање је
настало услед тога што је точак нашао тачку ослонца и одупирања на
шини, а постојање тог ослонца без икаквог клизања у вучи се назива
адхезија. Сила потребна да покрене точак рачуна се по формули:
Fvmax = 1000 Ga.g.fa у [N]
где је: Ga - адхезиона маса
fa - коефицијент адхезије.
Када сила пређе ову вредност долази до прекида адхезије, осовина почиње да клиза тј. точкови буксирају и реакција шине опада на вредност
Ga’.f’ , где је f’ коефицијент трења који је мањи од коефицијента адхезије. Када се точак обрће, било при вучи или кочењу, контактна површина се стално обнавља дуж шина али еластичне деформације постоје у
сваком тренутку и изазивају известан померај између линеарног пута
центра точка и стварног пута једне тачке на обиму точка. Тада се каже
да постоји псеудоклизање, које је пропорционално вучној сили и у његовој зони постоји потпуна адхезија. За веће вучне силе долази до
стварног клизања, па се за коефицијент адхезије дефинише онај који се
односи на максималну тангенцијалну силу која се може имати а да не
дође до прекида адхезије.

При томе можемо размотрити три случаја:
1. мировање- када је сума отпора вуче већа од вучне силе
2. кретање- када је сума отпора вуче мања од вучне силе
3. клизање- када је вучна сила већа од Fvmax.
Вучна сила зависи од адхезионе масе (у Европи 20т по осовини) и коефицијента адхезије, док коефицијент адхезије зависи од више фактора,
као што су: стање шине, додирне површине, брзина итд. Коришћење
адхезије зависно је и од електричних карактеристика мотора и механичких карактеристика возила. У зависности од распореда и броја погонских осовина у обртном постољу, локомотиве које се највише користе су
типа:
-ВВ – са два обртна постоља по две погонске осовине;
-ВВВ- са три обртна посоља по две погонске осовине и
-СС – два обртна постоља по три погонске осовине.
Адхезиона маса првог типа је 80т, а друга два 120т.

1.7.ОПШТА ЈЕДНАЧИНА ВУЧЕ
Максимална вучна сила која се може пренети на ободе моторних точкова мора да савлада све сталне и повремене отпоре вуче, али и да убрза композицију воза. Једначина која ово изражава назива се општа једначина вуче:

1000 f a  Ga  Fot  100 1     a  i Ga  Gv 

где је Gv - вучени терет.
На основу опште једначине вуче могу се срачунати сви подаци који су
у вучи потребни. Она служи за одређивање потребне вучне силе при
одређеном вученом терету и убрзању, као и за одређивање убрзања при
некој вучној сили и вученом терету. Она нам даје максималне успоне и
максимална убрзања која се с обзиром на адхезију могу остварити.
Максимални успон се одређује по формули, узимајући да је убрзање
једнако нули:
1000 f a
i
 Fot
Gv
1
Ga
а крива која показује максимални могући успон у зависности од односа
вученог и адхезионог терета представљена је на слици a:

а)

б)

Максимално убрзање при успону нула рачуна се по формули:
1000 f a
100 1     a 
 Fot
Gv
1
Ga
Крива која показује максимално могуће убрзање је на слици b.

1.8.ВУЧНА СИЛА ЛОКОМОТИВЕ
Вучна сила локомотиве може се израчунати и преко напона напајања,
струје и фактора искоришћења вучног мотора, брзине воза и фактора
искоришћења механичког преносника помоћу формуле:

Fv  0,36 

Um  I
 m  p
v

Укупна вредност вучне силе локомотиве са n мотора је утолико већа
колики је број електромотора.

1.9.КОЧЕЊЕ: КОЕФИЦИЈЕНТ КОЧЕЊА И
КОЧНА СИЛА ВОЗА
Кочење возова може се постићи помоћу адхезионих и неадхезионих
кочница.
За адхезионе кочнице основни услов је адхезија и одговарајући фактор остваривања силе кочења и ту спадају:
-пнеуматске (механичке) кочнице које могу бити директне и
индиректне;
-електричне (реостатске и рекуперативне) кочнице;
-соленоидне диск-кочнице и
-ручне механичке кочнице.
Од неадхезионих кочница треба споменути:
-електромагнетне шинске кочнице и
-кочнице са Фукоовим струјама које делују на шину.
Принцип деловања механичке адхезионе кочнице приказан је на
следећој слици:

Механичко кочење се остварује
притискањем кочних папучица
на бандаже точкова. У том случају се између папуче и бандажа
точкова ствара сила трења која
ствара кочни моменат супротан
смеру обртања точкова. Сила
трења добија се обрасцем:

Fk  P  f k

где je:
Fk-сила трења између кочне
папуче и бандажа точка;
Р-сила притиска кочне папуче
на точак;
fк-коефицијент трења клизања
између папуче и бандажа точка.
Ako се посматра једна осовина тада је кочна сила ограничена силом
адхезије точкова са шинама. Ако је кочна сила већа од адхезије, тј.

P  f k  Ga  f a точкови ће да се заблокирају, па ће да клизају по
шинама. Због тога је за нормално кочење потребно да се испуни услов:

P  f k  Ga  f a ,

из чега произилази да је:

где је:  - коефицијент притиска кочних папуча на
осовину, тј. коефицијент кочења

.Највећи притисак кочних папуча на један колски слог приказује

образац:


Приликом одређивања коефицијента притиска кочних папуча узима се
да је коефицијент адхезије око 0,2 а коефицијент трења кочних папуча
од 0,4-0,5.

1.9.1.Одређивање зауставног пута воза
Процес кочења се састоји од периода припреме кочења и периода кочења, при чему
воз прелази укупни пут:

lk  lkp  lkz
Пут који воз пређе пре самог почетка кочења, у току припреме (предкочиони пут),
може се представити изразом:

lkp  0,278 v  t kp
Пут који воз прелази са притиснутим папучама на бандажама точкова, у интервалу
брзина од v1 до v2 може се одредити изразом:

v12  v22
у метрима, где је bk – специфична кочна сила.
l kz  4,13
bk  Fot  i

Техничким прописима на нашој жељезници је дефинисана дужина зауставних
путева, која износи:
1000 m - за главне пруге са брзинама до 120km/h
700 m - за главне пруге
500 m - за споредне пруге.

1.10.ДИЈАГРАМ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗА.ПУТНИ ДИЈАГРАМ
Најважнији показатељи вучних особина локомотиве су његове вучне карактеристике, које се могу одредити параметрима појединих елемената вучног струјног кола
као и величинама битним за саобраћајне особине локомотиве. Основна вучна карактеристика локомотиве је карактеристика вучне силе Fv=f(v). Поред ње се одређују и карактеристике успона, тзв. i-v дијаграм, као и карактеристика вучних терета
за различите успоне, тзв. Q-v дијаграм. Вучна карактеристика се на ЈЖ назива и
вучни пасош локомотиве. На основу једначине Р=F·v могућа су два облика карактеристика вучне силе:

а) карактеристика константне вучне силе (слика а) и
б) карактеристика константна снаге (слика b).

a)

b)

Вучна возила углавном раде према карактеристици константне снаге.
Карактеристика вучне силе локомотиве састоји се из три дела (види следећу слику):
1о карактеристике границе адхезије
2о карактеристике константне снаге
3о највеће оствариве брзине вожње

1.10.1. i-v и Q-v дијаграми

1.10.2.Дијаграми кретања воза

Следећа слика приказује пример упрошћавања профила пруге:

II.ВУЧНИ МОТОРИ
За потребе вуче дизел-електричних и електричних локомотива данас се у свету
примењују три врсте електромотора: мотор једносмерне струје са редном побудом,
трофазни асинхрони кавезни мотор и линеарни мотор.

2.1.МОТОР ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ СА РЕДНОМ ПОБУДОМ
Редни мотор једносмерне струје имао је доминантну улогу у електричној вучи све
до појаве полупроводничких претварача, који су омогућили трофазном асинхроном
мотору ширу примену у овој области, јер су његове предности биле веома велике:
-механичка карактеристика редног мотора је веома слична вучној;
-при малим брзинама развија велики обртни моменат, а повећано механичко
оптерећење савладава уз мало повећање струје напајања и уз велико смањење
брзине обртања;
-може се знатно преоптеретити у кратком времену, што погодује код покре-тања
воза;
-конструкција мотора је компактна;
-лако се регулише од најмање до највеће брзине обртања.
Недостаци редног мотора су склоност проклизавању, присутност колектора и
добијање мање снаге при истим димензијама мотора.

2.1.1.Погонске карактеристике
Погонске карактеристике редног мотора, као што су механички моменат, брзина
обртања и јачина струје, могу се добити анализом принципијелне шеме тог
мотора:
I

Е
Rr

U

M, n

Rp

Kaда се мотор прикључи на напон у њему се
ствара обртни моменат М=km·Φ·I, а у роторском намотају се индукује емс Е= kе·Φ·n,
која одржава равнотежу напону напајања:
U=E+I·R+ΔUč, где је R=Rr+Rp.

Одавде можемо писати три карактеристичне једначине редног мотора:

Из карактеристичних једначина следе карактеристике редног мотора
n=f(I), M=f(I) и n=f(M).

Највећа искористива снага редног мотора зависи од комутације, механичке чврстоће ротирајућих делова и загревања. Комутација зависи од
струје оптерећења и изведбе колектора, а механичка чврстоћа од највеће брзине обртања ротора којом је одређена и максимална брзина
локомотиве.

2.1.2.Управљање вучним моторима
Под овим појмом подразумева се подешавање брзине обртања мотора, а тиме и локомотиве, као и промена смера обртања вучног мотора.
Промена брзине обртања ротора вучног мотора може да се изведе
или променом напона напајања или променом побудне струје и флукса
мотора. Промена напона напајања изводи се променом напона главног
генератора или трансформатора, као и преспајањем вучних мотора из
редне у редно-паралелну, па у паралелну везу. Побуда мотора се мења
шантирањем побудног намотаја вучног мотора у један, два или три
степена, чиме се слаби магнетно поље мотора.

промена брзине мотора преспајањем мотора:

Промена брзине обртања шантирањем побуде:

Промена смера обртања редног мотора остварује се или променом
смера струје у намотају ротора или променом смера струје у побудном
намотају, што је чешћи случај у електричној вучи. Променом смера
обртања остварује се промена смера кретања локомотиве.

а) исти смер струје у ротору и побудном намотају; б) промена смера струје у ротору;
в) промена смера у намотају побуде; г) промена смера у ротору и побуди

2.1.2.3.Стандардизоване величине мотора
Ради упоређивања вучних мотора национални и међународни (UIC) прописи
дефинисали су услове у којима вреде карактеристичне величине мотора. За редне
моторе утврђена су два режима рада:
-режим трајног погона- подразумева рад мотора уз пуну побуду при таквом споју
да кроз њих протиче највећа струја коју они могу трајно поднети, а да при томе
температура мотора не пређе дозвољену вредност;
-режим једночасовног погона- дефинисан је највећом снагом или струјом коју
мотор може да поднесе уз пуну побуду у трајању од једног сата, а да тем-пература
мотора не пређе дозвољену вредност.

2.2.ТРОФАЗНИ АСИНХРОНИ МОТОР
Тежња ка повећању брзина и добијање већих снага локомотива, али и развој полупроводничких претварача, омогућио је ширу примену трофазних асинхроних мотора у електричној вучи. Осим тога асинхрони мотор је једноставнији и јефтинији од
редног мотора.
Основне величине које карактеришу рад асинхроног мотора су момент мотора и
његово клизање, односно брзина мотора. Момент мотора се може представити једначином:

М=k·I''·Φ·cosφ,
s=(ns-n)/ns и износи од 2-8% у погонском стању.

док је формула за клизање:
Механичка карактеристика приказана је на следећој слици:
pr

p

pr

За вредности клизања од 1 до 0
мотор се налази у моторском
режиму рада, за вредности мање
од 0, тј. ns<n, мотор је у генераторском режиму, док за клизање
веће од 1 мотор ради као кочница. Стационарни рад мотора
је за вредности момента између
два прекретна момента (Mpr).
На облик карактеристике момента може се утицати посебним извођењем роторског намотаја.

2.2.1.Регулација брзине обртања променом учестаности
Регулација брзине обртања трофазног асинхроног мотора може се вршити деловањем на неку од величина од којих брзина зависи. Према изразу:

следи да се она може променити променом синхроне брзине, која се мења проме-ном
учестаности или броја пари полова, као и променом клизања, које зависи од напона
напајања и отпора роторског кола. Код примене асинхроног мотора у вучи у обзир
долази само регулација брзине обртања променом учестаности, јер је на тај начин
обезбеђена конинуална промена брзине у целом подручју рада мотора. Уз то је
потребно мењати и напон напајања, како би се добила најповољнија карактеристика. За константан момент потребно је напон и учестаност мењати пропорционално.

2.2.2.Рад мотора у условима вуче
Карактеристика рада асинхроног мотора у условима вуче мора да се поклапа са
вучном карактеристиком, па у току покретања локомотиве мотор мора да ради у
условима константног момента. У подручју великих брзина, када је снага локомотиве константна, вучни мотор мора радити са ослабљеним магнетним флуксом.
Регулација карактеристике вучног мотора за рад локомотиве приказана је на слици:
Код неког напона и учестаности напајања, момент мотора
и вучна сила мења се по кривој а. Ако се учестаност f'1
повећа за √2 пута уз сталан
напон, магнетни флукс ће се
смањити за толико, а момент
за 2 пута, што приказује крива b. Ако се учестаност повећа за два пута, момент ће се
смањити на четвртину првобитне вредности, што је приказује крива с. Резултантна
карактеристика мотора уз
сталан напон веома подсећа
на механичку карактеристику редног вучног мотора и на вучну карактеристику. При
другим вредностима напона напајања вучна карактеристика се помера према мањим
или већим брзинама обртања (криве 1 и 3), па се тако може остварити било која
вучна карактеристика.

III.МЕХАНИЧКИ ДЕО ЛОКОМОТИВЕ
Основна улога механичког дела локомотиве је да носи погонске уређаје, помоћне
погоне и пратећу опрему и да обезбеди пренос снаге погонског дела на точкове и
шине. При изради механичког дела мора се водити рачуна о: ширини колосека (код
нас 1435mm, у градском саобраћају 1000mm, а у индустрији 900 и 1000mm), дозвољеном осовинском притиску (у СРЈ од 140-220 kN), намени локомотиве, профила
пруге, климатских услова и прописа.

3.1.САСТАВ ЛОКОМОТИВЕ
Свака локомотива се састоји од:
-механичког дела и
-машинског дела (погонска и остала опрема).
Механички део обухвата колске слогове, осовинске лежајеве, огибљења, обртна
постоља, вучне кваке и одбојнике, кошнице, доње постоље (шасију) и надградњу
(кабина и корисни простор).
Колски слог се састоји од осовине и два точка, а ако је колски слог погонски
онда се на његовој осовини налази велики зупчаник зупчастог преносника.

Доње постоље (шасија) је део локомотиве који се ослања на колске слогове, тј.
на обртна постоља које сачињавају колски слогови. Намена му је да носи горњи
део локомотиве (надграђе).
Обртна постоља преузимају на себе тежину локомотиве, као и вучне и кочне
силе, те све хоризонталне и вертикалне силе које се јављају услед кривина на
прузи, неравнина на шинама итд. Због тога се у њих уграђују механичке и ручне
кочнице, противклизни уређаји, пескаре, мерни претварачи брзине кретања и
уређаји за подмазивање точкова. У зависности од броја колских слогова у обртном постољу постоје ознаке за типове локомотива.

Двоосовинско обртно постоље

Машински део опреме дизел-електричне локомотиве обухвата: дизел-мотор,
електрични преносник, уређаје за гориво и воду, систем за подмазивање, систем за
хлађење, компресор и осталу електричну опрему. Код електричних локомо-тива
он обухвата: пантограф, главни прекидач, трансформатор, опрему за управ-љање,
електрични преносник, систем за подмазивање, систем за хлађење, ком-пресор и
осталу опрему.

3.2.РАСПОРЕД И ОЗНАЧАВАЊЕ ОСОВИНА
Веома важно обележје сваке локомотиве представља распоред обртних посто-ља
и осовина у њима, посебно њихова врста, број и груписање, што је утврђено UICпрописима. Ознаке се састоје од правилно распоређених слова, бројева и додатних знакова. Број погонских осовина означава се словима A, B, C и D, а број
слободних осовина бројкама:
1 – једна слободна осовина,
2 – две слободне осовине једна до друге,
А – једна погонска осовина,
В – две везане погонске осовине,
Во- две невезане погонске осовине,
С – три везане погонске осовине,
Со- три невезане погонске осовине.
Ознаке осовина истог обртног постоља групишу се тако да су нпр. код локомотиве са два обртна постоља две одвојене групе ознака. Ако се ознаке осовина одвојених обртних постоља састоје од једног слова или бројке, онда се тој ознаци
додаје апостроф, а ако се састоји од више слова или бројки онда се стављају у заграду. На пример:
В' – две везане погонске осовине једног постоља,
Во' – две невезане погонске осовине једног постоља,
(1'В)-погонско обртно постоље са једном слободном и две везане погонске
осовине,
Во'Во' – два обртна постоља, свако по две невезане погонске осовине.

3.3.ПОГОН ОСОВИНА ЛОКОМОТИВЕ
Проблем преноса снаге са мотора на погонске осовине веома је сложен због ограниченог простора и услова у којима ради мотор, као што су потреба за што мирнијим ходом, без трења, заштитом од удара и пренос великих сила (преко 50000 N).
Због тога је настало више различитих система преноса вучне силе на осовине, који
се могу поделити на појединачне и групне. Код појединачног преноса сваку осовину погони посебан мотор, док код групног један мотор покреће више осовина
преко полуга, система зупчаника или ланаца. Код дизел-електричних и електричних локомотива најчешће се примењује појединачни погон, где се мотор уграђује
паралелно погонској осовини и при том је огибљен.
а) Крута веза вучног мотора и погонске осовине је примењено код неких акумулаторских возила мање снаге, као и код рудничких локомотива мање снаге. Код
њега је ротор мотора директно уграђен на погонску осовину, кућиште је спојено са
главним рамом, а остављено је велико међугвожђе између њих. Овај погон имао је

лош степен искоришћења, а век трајања је био веома кратак због ве-ликог замора
материјала свих радних делова.

Крута веза мотора и осовине

Полуеластично вешање ''на нос''

б) Полуеластично вешање или вешање ''на нос'' има амортизацију механичких
удара са осовинског склопа. Са једне стране кућиште мотора се ослања на осовински склоп крутом везом преко лежаја, док је са друге стране преко испуста на мотору
остварена еластична веза са рамом постоља. Снага се са мотора преноси паром зупчаника, мањим који је навучен на осовину мотора и већим на осовинском склопу.
Овај погон се користи код локомотива мањих брзина.
в) Пренос зупчаницима примењује се ради повећања еластичности преноса код
возила намењених за градски и приградски саобраћај. Постоје два типа, а у оба се
зупчаник састоји из два дела-унутрашњег и спољашњег, при чему се конструкције
разликују по начину прављења ових делова.

Зупчанички пренос

Зупчанички пренос са чаурама од силен-блока
г) Системи преноса са шупљом осовином примењују се и на моторним колима, а
посебно на електричним локомотивама. Мотор је за рам обртног постоља овешен
крутом везом, а потребна релативна померања између моторне и погонске осовине
остварују се еластичном спрегом две концентричне осовине, од којих је спољна
шупља. Шупља осовина може бити осовина ротора или осовина која носи излазни
погонски зупчаник. Постоји више решења, а најпознатији су ''Erlikon'', ''Alben'',
''Negri'', ''AEG'', ''Bukli'', ''Alsthom'' итд.

а)

б)

Погон са шупљом осовином: а)на великом зупчанику-1.осовина са два зупчаника,2.мотор,
3.еластична веза; б)на вучном мотору-1.мотор, 2.карданска осовина, 3.еластичне спојнице

Пренос са шупљом осовином типа ''BUCKLI''
д) Погон мономоторног постоља потиче од парних локомотива и још се понегде
користи, као нпр. у Француској. Код овог погона један мотор, постављен централно
у обртном постољу, погони преко система зупчаника више погонских осовина,
међусобно еластично везаних. У току мировања постоји могућност промене преносног односа.

Скица мономоторног погона

IV.КОНТАКТНА МРЕЖА И
ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ
Контактна мрежа, заједно са електровучним подстаницама, представља стабилан
део постројења електричне вуче који служи за квалитетно и сигурно снабдевање
вучних возила електричном енергијом.

4.1.ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ
Електровучне подстанице (ЕВП) су електроенергетска постројења која електричну енергију једног облика претварају у електричну енергију другог облика, који је
погоднији за напајање вучних возила преко контактне мреже. Током времена настало је више врста ЕВП-а, па и контактних мрежа, које се према врсти струје и напона напајања вучних возила деле на:
-електровучне подстанице једносмерне струје и
-електровучне подстанице наизменичне једнофазне струје.
4.1.1.ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
У овим ЕВП се трофазна струја високог напона индустријске учестаности претвара у једносмерну струју одговарајуће вредности напона за напајање вучних возила.
Због тога су основни елементи у њима трансформатор снаге и исправљач у мосном
споју. Снаге су веома велике, па су исправљачи везани у редно-паралелне везе.
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ЕВП једносмерне струје се данас ретко користе, осим за напајање вучних возила у
градском саобраћају. Принцип напајања контактне мреже приказан је на претход-ној
слици.
4.1.2.ЕЛЕКТРОВУЧНЕ ПОДСТАНИЦЕ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
ЕВП наизменичне струје једнофазног система могу да буду:
-ЕВП напона 25kV, 50 Нz, код којих се електрична железничка вуча напаја из
државног електроенергетског система и
-ЕВП напона 15kV, 16⅔ Нz, код којих се електрична вуча напаја из електроенергетског система, па се помоћу претварача учестаност претвара у потреб-ну (16⅔
Нz)(Швајцарска) или се специјално за напајање електричне вуче гра-де електране и
далеководна мрежа са овим напоном (Немачка, Шведска, Нор-вешка и Аустрија).
Прикључак ЕВП на електроенергетски систем изводи се на више различитих начина, од којих се код нас примењују три:
1о принцип улаз-излаз преко трофазног далековода 110kV између два разводна
постројења ЕЕС, која се напајају из посебних извора. При томе се воде два трофазна далековода на посебним стубовима до сабирница трофазног система 110 kV.
Са ових сабирница, са две исте фазе, иде се на нове сабирнице са којих се напајају
трансформатори;
2o са два двофазна далековода, који се напајају из два разводна постројења ЕЕС, а
преко далековода електрична енергија се доводи на сабирнице 110kV, одакле се
напајају трансформатори у ЕВП. Ове далеководе могуће је водити и из једног разводног постројења, ако се оно напаја двострано;
3о директно напајање са сабирница 110kV разводног постројења ЕЕС, које се напаја најмање двострано.

а)

б)

Прикључак ЕВП са улазом-излазом (а) и са два двофазна далековода (б)

Директан прикључак ЕВП на мрежу
Како су вучна возила једнофазни потрошачи, а дистрибутивна мрежа трофазна,
при напајању вучних возила долази до струјних несиметрија у трофазном систему
напајања подстаница. Да би се отклониле те несиметрије користи се више метода:
- напајање ЕВП са различитих фаза трофазног система, код којег свака ЕВП има по
један монофазни трансформатор. Овај систем захтева изградњу посебног далековода
који напаја све подстанице одређеног железничког правца, а између сваке деонице
које напајају суседне ЕВП граде се ''неутралне зоне'' да би се избегли кратки спојеви
између фаза;
- напајање ЕВП трансформаторима у ''V'' спрези, где се користе два једнофазна
трансформатора. И овде је потребан посебан далековод за напајање подстани-ца, а
број неутралних зона је двоструко већи;
- напајање ЕВП употребом SCOTТ-ових трансформатора не захтева градњу посебног
далековода, а несиметрију елиминише само онда када су оба секундарна намотаја
подједнако оптерећена. Овај систем је могуће извести једино у градском саобраћају.
Сваки од ових метода има своје добре и лоше карактеристике, а који ће се метод
применити зависи од низа фактора економског, енергетског и техничког карактера.

а)
б)
в)
Отклањање несиметрије: а)напајањем ЕВП са различитих фаза ЕЕС; б)трансформаторима
у ''V''-спрези; в)употребом SCOTT-ових трансформатора

Једнополна шема једне електровучне подстанице

4.2.КОНТАКТНА МРЕЖА
Контактна мрежа представља стабилно постројење електричне вуче које сслужи за
пренос електричне енергије од електровучнох подстаница до електричног вучног
возила. Контактна мрежа састављена је од више контактних водова, који се састоје
од проводника за напајање вучних возила и комплетне носеће и друге опреме која
им припада. Проводници су неизоловани и налазе се или изнад колосека или поред
шина, као у подземном градском саобраћају (тзв. трећа шина). Проводници се најчешће израђују од гвожђа, механички су заштићени од додира, падајућих предмета и
влаге и постављају се на носеће изолаторе, паралелно са колосеком. По провод-нику
клизи пантографски растављач, који служи за пренос електричне енергије од
проводника до шинског возила. Повратни вод чине шине, а код тролејбуса један од
два проводника контактне мреже. Напони контактне мреже су исти као код ЕВП, а
према начину извођења контактне мреже могу бити:
- са обичним вешањем проводника (тзв. просте контактне мреже) и
- са кончастим вешањем (ланчасте контактне мреже).
4.2.1.ПРОСТЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ
Најједноставнији облик контактне мреже изводи се тако што се проводник специјалног облика, којег носе одговарајуће стезаљке, веша на изолаторе, које носе
конзолни носачи. Конзолни носачи се налазе на стубовима постављеним дуж пруге.
Стубови се најчешће израђују од челичних бешавних цеви. Проводник се израђује од
тврдог електролитског бакра, пресека 107 mm2. Жлебови са стране служе за причвршћивање стезаљки вешаљки, а доња површина по којој клизи пантограф назива
се слободна или клизна површина.

проводник контактног вода

Просте контактне мреже су знатно
јефтиније од кончастих мрежа, али
имају читав низ недостатака, као што
је нпр. постојање угиба између тачака вешања, због чега је лоше напајање вучних возила посебно при већим брзинама (изнад 40km/h). Да би
се смањио угиб потребно је смањити
растојање између стубова, а тиме се
повећавају трошкови изградње вода.

Контактна мрежа са обичним вешањем гради се на споредним колосецима јавног
железничког саобраћаја, где су мање брзине, као и у градском саобраћају са максималним брзинама до 40 km/h.
4.2.2.ЛАНЧАСТЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ
Код ове мреже отклоњени су недостаци просте мреже и омогућила већа брзина
кретања вучног возила. Угибање зависи од осцилација температуре околине тако да
при нижим температурама угиб практично не постоји, а при вишим угиб може бити
веома изражен. Да би се избегле последице те појаве, контактни вод се затеже
посебним механизмима, како је и приказано на доњој слици:

Састав контактне мреже- 1.контактни проводник, 2.носеће уже, 3.вешаљке, 4.стуб

Затезање проводника контактног вода
Затезање контактног вода назива се компензовање мреже и на њима су брзине
вучних возила до 120km/h, док се на некомпензованим мрежама брзине крећу у
границама до 80km/h. Веће брзине од 120km/h постижу се помоћу елемената који
омогућавају квалитетније напајање вучних возила, као што су нпр. посебна
еластична ужад, амортизујући елементи и др. Растојање између суседних стубова је
до 80m. Контактни проводник је исти као код просте мреже, а носеће уже се изра-

ђује од бронзе пресека 65mm2 и, осим што носи проводник, има и функцију проводника. Основни елементи приказани су на следећој слици:

Основни делови ланчасте контактне мреже
Вешање контактног вода на железничким станицама и тунелима разликује се од
вешања на отвореној прузи, а на кривинама пруге, где се колосеци граде са нагибом, контактни водови се постављају тако да прате нагиб пруге.
При напајању вучног возила постоји стално трење између контактне плоче пантографа и контактног вода, због чега се плоча троши, па је потребно да се често мења.
Да би се то избегло врши се полигонизација контактне мреже, тј. постављање вода
дуж осе колосека у ''цик-цак'' распореду, чиме се постиже да вод захвата већу површину контактне плоче пантографа. Принцип извођења полигонизације приказан је
на следећој слици:
+20c

-20c

Полигонизација контактне мреже

V.ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОКОМОТИВЕ
Електричне локомотиве су локомотиве које електричну енергију добијају из ЕВП
преко контактне мреже. У зависности од врсте електричне енергије коју добијају
подељене су на:
-локомотиве (електровучна средства) напајане једносмерном струјом, чији су напони
напајања 600V, 1500V или 3000V и
- локомотиве напајане једнофазном наизменичном струјом напона 25kV, 50Hz или
15kV, 16⅔Hz. У зависности од врсте вучних мотора на локомотивама ко-ристе се
уређаји за претварање електричне енергије. Ако се користе редни је-дносмерни
вучни мотори у главном струјном колу се налази усмерача, а ако се користе
трофазни асинхрони мотори налази се претварач напона и учеста-ности.

5.1.ГЛАВНА СТРУЈНА КОЛА ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛОКОМОТИВА

Шема главног струјног кола:

У главно струјно коло електричних локомотива спадају машине, апарати и уређаји који
служе за пренос електричне енергије од контактног вода до вучних мотора. Преко њега
су повезани: пантограф (1-слика лево), растављач пантографа (2), главни прекидач (3),
трансформатор (4), исправљач (5), главна
пригушница (6) и вучни електромотори (7)
који покрећу точкове (8), па и локомотиву.
Електрична енергија долази из контактне
мреже, па се при подигнутом пантографу, захваљујући активираном растављачу пантографа који се покреће електропнеуматски,
као и затвореним контактима главног прекидача она преноси до локомотиве. На свом
путу прво долази до главног трансформатора,
који је претвара у напон погодан за напајање
вучних мотора. Уколико су вучни мотори једносмерни, онда се електрична енергија прво
исправља помоћу исправљача, а након тога
виши хармоници ''пеглају'' помоћу пригушнице и тек таква доводи на моторе, који покрећу
точкове.
Овакав пренос електричне енергије користи
се и на локомотивама серије ''441'' и ''461'',
као и на електромоторним возовима који се
налазе у возном парку ЖС. Разлика је једино
у броју мотора и карактеристикама машина,
апарата и уређаја.

За заштиту главног струјног кола од атмосферских пренапона, пренапона насталих услед резонанције напона у контактној мрежи, као и пренапона погонског порекла, на крову локомотиве иза пантографа налази се одводник пренапона.

5.1.1.УРЕЂАЈИ УПРАВЉАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЛОКОМОТИВОМ
Управљање електричним локомотивама представља реализацију следећих радњи:
-одређивање смера вожње;
-управљање помоћним погонима;
- полазак локомотиве и регулација брзине током кретања;
- електрично кочење локомотиве и воза.
Управљање електричном локомотивом може да буде:
- директно управљање, које се примењује на електровучним средствима са нижим напоном напајања, као код индустријских локомотива. Главни елемент за директно управљање је контролер, који се састоји од једног цилиндра са више контактних сегмената, а преко којих се затварају поједина струјна кола, у зависности од
њиховог положаја;
- индиректно управљање, које се остварује тако да се контролером или другим
прекидачким уређајима управља са контакторима преко којих се управља главним
струјним колом, односно напајањем и регулацијом вучних мотора. На савременим
вучним возилима уместо контактора користе се полупроводнички елементи, тј. тиристори. Контактори могу бити електромагнетни или електропнеуматски. Производе се тако да могу издржати високе напоне и јаке струје, а контакти морају издржати велики број укључења и искључења под оптерећењем.
На електричним локомотивама налази се више контролера за остваривање функције управљања, као што су контролер за промену смера вожње, контролер за шентирање и електрично кочење, контролер за регулацију напона вучних мотора итд. На
следећој слици приказан је контролер машиновође електромоторног воза 412/416,
који је са струјним колима управљања повезан 45-полном утичницом и има уграђен
селсин као даваш положаја управљача у режиму електричног кочења. Селсин је
повезан са главним погонским вратилом преко зупчастог редуктора, пре-носног
односа 1:2. Номинални напон контролера је 110V.

5.2.ПОМОЋНИ ПОГОНИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ЛОКОМОТИВАМА
Да би делови главног струјног кола што квалитетније и безбедније функционисали, те да би боравак особља и путника у возу био што удобнији, на локомотивама
је уграђен читав низ помоћних погона. Основна улога помоћних погона на електричним локомотивама је да обезбеде:
-довољну количину ваздуха у систему ваздушне кочнице;
-добро хлађење вучних мотора помоћу вентилатора;
-што боље хлађење главног трансформатора;
-стална напуњеност акумулаторских батерија итд.
За погон помоћних уређаја користе се електромотори наизменичне и једносмерне
струје, а у последње време скоро искључиво трофазни асинхрони мотори. Да би се
једнофазна струја претворила у трофазну потребно је вршити претварање електричне енергије, што се изводи помоћу:
-обртних претварача фаза, који се изводе као обртне моторгенераторске групе, од
којих се најчешће користи ARNO-група, која се напаја са секундара трансформатора према следећој шеми:
Овај претварач фаза је трофазна асинхрона
машина, чији је намотај спојен у звезду.
Помоћна фаза за пуштање у рад остварује
се преко отпорника R. Када машина достигне номиналну брзину обртања, контактор
К у грани помоћне фазе прекида њену везу
са трансформатором. На овај начин врши
се нпр. претварање једнофазне струје у
трофазну код електромоторног воза серије
412/416.
Због великих димензија и тежине обртних претварача фаза, као и потребне опреме за
њихов рад, све више се избацују из употребе.
-статички претварачи фаза, све више се користе, а шема везе и векторски дијаграм приказан је на следећој слици:

Овај претварач фаза присутан је на локомотиви серије 441 и једнофазну електричну
струју, добијену са секундара главног трансформатора преко помоћне фазе и кондензатора С претвара у трофазну.
У случају да се за покретање помоћних погона користе једносмерни мотори, тада
је потребно једнофазну струју претворити у једносмерну, што се изводи помоћу:
- моторгенераторске групе, што је веома распрострањено, посебно код трамваја,
тролејбуса и једносмерних локомотива. Мотор добија струју од трансформатора и

погони једносмерни генератор, који даље предаје једносмерну струју електромотору помоћних погона, најчешће мотору са паралелном побудом;
- помоћу усмерача се претварање једнофазне струје у једносмерну најчешће користи код једнофазних електролокомотива. Исправљање струје се изводи помоћу
полупроводничких усмерача.
Покретање помоћних погона једносмерном струјом данас је веома ретко.
5.2.1.СИСТЕМ ЗА ПРОИЗВОДЊУ САБИЈЕНОГ ВАЗДУХА
За ваздушну кочницу, подизање пантографа, активирање главног прекидача, погон
електропнеуматских апарата, пескарење, подмазивање венаца точкова итд. користи
се ваздух под притиском, који се производи помоћу компресора. На локомотивама се
најчешће налазе по један главни и помоћни компресор, док се на ЕМВ серије
412/416 налазе по два главна и помоћна компресора. Помоћни компресори се употребљавају у тренуцима када у главном резервоару нема довољно ваздуха да би се
обавиле потребне радње у одређеним фазама рада локомотиве. За рад компресора
потребан је електромотор који се укључује и искључује помоћу електропнеуматских прекидача. На ЕМВ главни компресор се укључује у рад када је у инсталацији
притисак 7,5 , а искључује када је притисак 9, док се помоћни компресор укључује
на 5, а искључује на 6,5. На другим електролокомотивама притисци при којима се
укључује и искључује систем за производњу сабијеног ваздуха нешто су другачији
од наведених.
5.2.2.АКУМУЛАТОРСКА БАТЕРИЈА
На електровучним возилима акумулаторске батерије се користе за напајање локомотива, струјних кола осветљења, сигнализације, заштите и других помоћних елетричних кола у случајевима када је прекинуто напајање из контактне мреже. Код
трамваја батерија се користи и за напајање шинске (електромагнетне) и карданске
кочнице. На вучним возилима у употреби су акумулатори алкалног типа и код дизел-електричних локомотива имају већи капацитет, јер се користе и при покретању
дизел-мотора.

5.3.ЕЛЕКТРИЧНО КОЧЕЊЕ
Осим ваздушне (механичке) кочнице, на електровучним средствима све више се
користи и електрично кочење, што је омогућено чињеницом да су електричне машине реверзибилне. Тако вучни електромотори могу да раде у генераторском режиму рада када се кинетичка енергија воза претвара у електричну енергију у моторима и враћа у контактну мрежу или се у отпорницима претвара у топлотну, тако да
постоје две основне врсте кочења:
- реостатско (отпорничко или електродинамичко) и
- рекуперативно кочење.

5.3.1.РЕОСТАТСКО КОЧЕЊЕ
Ова врста кочења заступљена је и код дизел-електричних локомотива, код којих се
изводи на исти начин као код електричних локомотива: из вучног у кочни режим
мотора прелази се прекидањем напајања електромотора из контактне мреже, након
чега се у коло вучног мотора прикључује један или више отпорника. При томе тре-ба
обратити пажњу да струја кроз побудно коло не промени свој смер, јер би дошло до
разамагнетисавања реманентног магнетизма.
У процесу електричног кочења произведена
електрична енергија у моторима сразмерна је
електромоторној сили коју индукује мотор, јачини струје која протиче кроз отпорник и времену
протицања струје, тј.:
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Индукована електромоторна сила зависи од магнетног флукса и брзине обртања вучног мотора:
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Електрична струја која тече кроз отпорник зависи од величине индуковане електромоторне силе и од вредности укупног отпора у електричном
колу:
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Сила кочења мења се тако што се мења јачина струје кочења, а према последњој
формули, струја кочења може да се мења на два начина:
-променом вредности отпора за кочење;
-променом магнетног флукса у електромотору.
Код отпорничког кочења битно је да сви вучни мотори на електролокомотиви буду
подједнако оптерећени, јер при кочењу често се дешава да се неки мотори више побуђују а неки мање, што доводи до неравномерног оптерећења мотора и незадовољавајућег електричног кочења. Да би се ти проблеми решили, вучни мотори и њихове побуде се повезују на посебан начин, који се назива стабилизација рада електричних машина у процесу реостатског кошења. Стабилизација рада вучних ред-них
мотора изводи се на два начина:
-помоћу споја са равнотежним мостом, код које се крајеви намотаја побуде и
ротора доводе на исти потенцијал спајањем директним везама:

Спој са равнотежним мостом

-помоћу унакрсне везе побудних намотаја вучних мотора постиже се најквалитетнија стабилизација, а остварује се тако што ротор једне машине напаја побуду друге и обрнуто, чиме се постиже да у случају јаче струје једне машине не
долази до њеног јачег побуђивања, већ долази до јачег побуђивања другог
мотора који се на тај начин подстиче на производњу јаче струје и јачег оптерећења. Ова веза је много ефикаснија од претходне, па се чешће и користи код
локомотива једносмерне струје.

Унакрсна веза побудних намотаја
Код локомотива на једнофазну електричну струју често се врши напајање из одвојених секундарних намотаја трансформатора и не постоји никаква потреба заједничког везивања током електричног кочења. Вучни мотори се повезују на трансформатор преко усмераче, а у кочном режиму на своје отпорнике. Регулација
кочне силе се врши регулисањем побуде мотора. Вучно коло и шема електричног
кочења на локомотиви 441 приказани су на следећим сликама:

5.3.2.РЕКУПЕРАТИВНО КОЧЕЊЕ
Код рекуперативног кочења, електрична енергија произведена у моторима током кочења, враћа се преко пантографа у контактну мрежу. Да би се остварило
рекуперативно кочење потребно је стално одржавати виши напон на крајевима
мотора у односу на контактну мрежу, као и стабилност рада свих мотора. Ове услове тешко је постићи са редним моторима једносмерне струје. Један од начина
извођења тог кочења приказан је на следећој слици:

Горњи принцип базира се на чињеници да електрична снага која се развија при
кочењу износи свега 40-60% од снаге коју мотори троше у условима вуче, па није
потребно да при кочењу сви мотори раде у генераторском режиму, него ће радити
као побудне машине и служити за регулацију брзине обртања других мотора. У
случају локомотиве са шест мотора на горњој слици, при кочењу четири раде као
генератори са независном побудом, а два као побудне машине. Побудни намотаји су
међусобно везани редно, а регулација побуде побудних машина остварује се
шантирањем побуде, док су роторски намотаји побудних машина везани пара-лелно
са редно спојеним отпорима.
Код једнофазних локомотива рекуперативно кочење омогућено је применом
полупроводничких елемената, на доњим сликама тиристора, који су везани у симетрични тиристорски мост (слика а) или тиристорску push-pull везу (б):

Рекуперативно кочење и поред свих предности не користи се често, јер:
- тачан и поуздан рад елемената који учествују у рекуперативном кочењу пра-ћен је
низом потешкоћа и
- произведена електрична енергија која се добија при рекуперативном кочењу може
се користити једино ако се на тој деоници пруге налази локомотива која ту енергију
може потрошити.

VI. ТИРИСТОРСКЕ ЛОКОМОТИВЕ
Због својих предности у односу на остале полупроводничке елементе на локомотивама све више се употребљава контролисана силицијумска усмерача – тиристор, а
локомотиве код којих је у главном струјном колу примењен тиристор називају се
тиристорске локомотиве.

6.1.КАРАКТЕРИСТИКЕ ТИРИСТОРА
Тиристор је силицијумски полупроводник са четири слоја, наизменично Р и N, који
још има и командну електроду. Крајњи слојеви Р и N чине аноду и катоду, а како су
карактеристике ове усмераче сличне карактеристикама тиратрона, често се назива и
чврсти тирарон, као и тринистрон.

Битне особине тиристора су следеће:
- Ако се анода учини негативном у односу на катоду, тиристор се понаша као обична
усмерача, тј. блокира до одређене вредности инверзног напона, након чега почиње
да проводи, односно долази до пробоја;
- Ако постоји позитиван напон између аноде и катоде, који расте без командне
струје, а командна електрода није напајана, карактеристика струја-напон има облик
као на слици доле десно. Ако је напон на тиристору синусног облика (u=Umaxsinωt),
за вредност Umax<Ua неће доћи до провођења, а ако је Umax>Ua провођење настаје
у тренутку када тре-нутни напон достигне
вредност Ua, тј. за угао ωt=θ, при чему је
U
sin   a
U max

- Ако се понови исти поступак, али уз напајање командне електроде, констатује се
иста појава при мањем напону Uа. Командна електрода, дакле, омогућује да се

регулише напон Uа при коме настаје прелаз из стања блокирања у стање провођења.
Овај напон често се назива напон паљења. Улога командне елек-троде је да у
жељеном тренутку позитивне полупериоде напона напајања омо-гући почетак
провођења, а провођење престаје када напон опадне на нулу или када струја опадне
на вредност Ik која се зове вредност одржавања.
Две битне карактеристике тиристора, назване статичке карактеристике, су:
- карактеристика струја-напон и
- карактеристика провођења или карактеристика директног пада напона.
Карактеристика струја-напон приказана је на следећој слици, на којој се види да
за велику јачину струје Ig директно провођење настаје без закашњавања. Командна
струја прекида се за време инверзних полупериода напона напајања, јер би се у противном повећала струја губитака. Струја командне електроде не зависи од анодног
напона, али опада при порасту температуре, што се види на другој слици:

Kарактеристика директног пада напона
слична је карактеристици диоде и истог је реда
величине за исте површине спојева. Веома се
мало мења при промени температуре, за разлику
од напона при коме настаје провођење, струја
одржавања и струја губитака.

Што се тиче преоптеретљивости тиристора, треба рећи да тиристор не трпи дуга
преоптерећења, а у односу на диоду чак је и смањена, због чега треба водити рачуна
о заштити тиристора од преоптерећења. Такође се морају заштитити од неједнаке
расподеле напона у периоду блокирања, те неједнаке расподеле струје у периоду
провођења. Једнака расподела напона постиже се паралелним спрезањем отпора
реда неколико хиљада ома, а једнака расподела струје правилним избором тиристора
и одговарајућим спрезањем више тиристора истих директних карактеристика. Против пренапона комутације тиристори се штите помоћу отпорника, реда неколико ома
и кондензатора капацитета неколико микрофарада.

6.2. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ПОМОЋУ ТИРИСТОРА
Регулација брзине возила напајане из контактне мреже једнофазне струје заснива
се на истим принципима без обзира да ли се ради о локомотивама са директним комутаторским моторима или о моторима са валовитом струјом. Једина разлика је у
томе што се код локомотива са моторима за валовиту струју између главног трансформатора и вучних мотора налази усмерача. Основни принципи који се користе у
техници регулисања брзине су:
- регулисање са стране ниског напона;
- регулисање са стране високог напона и
- тиристорска регулација, која је и предмет анализе у овом поглављу.

6.2.1. ВРСТЕ СПРЕГА

а)

б)

в)

Тиристорска регулација напона омогућује регулацију тренутка паљења тиристора,
па тиме и континуалну регулацију напона и брзине вучних мотора. Тиме ишчезава
потреба за масивним и скупим градуатором напона (степенастим прекидачем), а регулација постаје једноставнија и квалитетнија.
У употреби су две основне спреге: симетрична и асиметрична. Симетрична спрега омогућава рекуперативно кочење, али је мањи фактор снаге, односно повећана је
потрошња реактивне енергије, а повећавају се и хармоници у примарној мрежи.
Асиметрична спрега такође омогућава континуалну регулацију напона, и то са мањом потрошњом реактивне енергије, али нема могућности рекуперативног кочења.
Да би се неутралисали негативни ефективи код појединих спрега, примењују се њихове комбинације тзв. мешовитих мостова путем каскадног повезивања. Код ових
спрега, док се регулисање обавља помоћу једног моста, други дају позитиван, негативан или напон једнак нули. Када се примењује
и мост са диодама (слика а), дакле неконтролисан, он увек даје свој пуни позитиван напон, а
симетрични мост, контролисан, даје свој пуни
позитивни или негативни напон, док асиметричан, делимично контролисан, даје свој пуни
позитивни напон или напон једнак нули.
Иако се варијанта а) састоји од једног симетричног и једног моста са диодама, у погледу
фактора снаге понаша се као асиметричан мост,
дакле повећан је, што се хармоника тиче њихов
садржај је врло мало побољшан, а рекуперативно
кочење могуће је извести са половином напона.
Варијанта б) садржи каскаду два асиметрична
моста. У односу на један мост јавља се побољшање како у погледу фактора снаге, тако и у погледу хармоника, а рекуперативно кочење није могуће.
Варијанта в) има каскаду два симетрична моста и омогућава рекуперативно кочење.

6.2.2. ПРИНЦИПСКЕ ШЕМЕ ТИРИСТОРСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
На слици а) дата је једна упрошћена шема за напајање два вучна мотора. Трансформатор Т има два секундарна намотаја са
којих се напајају два асиметрична моста I и
II. На слици б) приказана је детаљнија шема
у којој трансформатор има четири намотаја
за напајање усмерачких мостова, једног симетричног који омогућава рекуперацију са
половином напоном, и једног асиметричног
који при рекуперативном кочењу обезбеђује
независну побуду вучних мотора. Оваква
шема омогућава следеће фазе регулисања:
1. Регулисање напона мотора од нуле до
половине пуног напона мотора;
2. Регулисање од половине напона до
пуног напона мотора. Симетрични мостови
су деблокирани и приступа се постепеној
регулацији угла паљења асиметричних мостова од 180о до 0о;
3. Слабљење поља вучних мотора. Оба моста су деблокирана.
Додавањем нових командних кола на овим шемама могуће је шентирање померањем
импулса паљења тиристора намењених шантирању индуктора.

VII.ТРАМВАЈИ И ТРОЛЕЈБУСИ
7.1.ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ВРСТЕ ТРАМВАЈА
Трамваји су електровучна шинска средства за масовни превоз путника у градском
саобраћају. Састоје се од моторних кола и трамвајских приколица. Према саобраћајно-техничкикм карактеристикама трамвајска моторна кола се деле на:
-двоосовинска, дужине 9,5-11m и капацитета до 80 путника;
-четвороосовинска, дужине 13-14m, капацитета до 120 путника;
-шестоосовинска, дужине 17,5-19,5m и капацитета до 200 путника и
-осмоосовинска, дужине до 25,6m, капацитета до 260 путника.
Градско саобрађајно предузеће Београд раније је располагало трамвајима америчке
производње РСС-Westinghouse, а данас су у употреби четвороосовинска трамвајска
моторна кола, обична и зглобна, чешке производње ŠKODA-ČKD типова T-4 и KT-4.
Поједностављена електрична шема трамваја производње РСС-Westinghouse приказана је на следећој слици:

Трамвај поседује финостепени контролер-акцелератор (АС) и полази у паралелном
споју споју, чиме је омогућена добра адхезија и велико убрзање. За покретање и кочење користе се предотпорници RAC, који се укључују и искључују електричним
сервомотором РМ. Притиском на педалу за вожњу (PV) укључује се линијски прекидач (LP) којим се вучни мотори 1-4 прикључују на контактну мрежу и ставља се у

погон сервомотор РМ, који смањује отпорност предотпора RAC. Када струја покретања достигне своју граничну вредност, релеј убрзања RU привлачи котву и мотор
РМ се зауставља. Притиском на педалу за кочење РК искључује се линијски прекидач и укључују се контактори за кочење SK1 и SK2, а сервомотор РМ се обрће у супротном правцу и смањује предотпоре RAC који су сада укључени преко контактора
SK1 и SK2. Педалу будника РВ возач треба да држи у средњем положају. Ако возач
изгуби контролу и педала дође у било који крајњи положај, наступа искључивање
вучног струјног кола и укључује се кочење.
Трамваји чешке производње је скоро бешумно јер је примењена погонска група
коју сачињавају четири мотора једносмерне струје, као и због гумених амортизера
уграђених у све точкове. Загађивање околине је потпуно елиминисано. Напаја се
електричном једносмерном струјом напона 600V, а на обртно постоље уграђене су
три врсте кочница: електромоторна (реостатска), фрикциона (карданска) и чинска
(електромагнетна) кочница. У односу на амерички трамвај, чешки трамвај је осавремењен практичније изведеним акцелератором линијског типа, има мању масу и габарите и једноставнији је за одржавање. Управљање трамвајем је индиректно, помоћу
сервокоманде и слично је управљању трамваја производње РСС-Westinghouse, а поједностављена шема вучног кола и кола помоћних погона приказана је на следећој
слици:

7.1.2.УПРАВЉАЊЕ ТРАМВАЈИМА
Под управљањем трамваја подразумевају се све радње које је потребно извршити
да би се оствариле следеће функције трамваја:
-управљање уређајима и опремом за вучу, за извор смера вожње, покретање
возила и регулацију брзине;
-управљање уређајима и опремом за кочење, регулацију силе кочења, управљање фрикционим и електромагнетним кочницама;
-управљање помоћним струјним колима и помоћним погонима, као што су моторвентилатор, главни прекидач итд.
Осим овим уређајима и опремом, возач трамваја мора да користи и разне прекидаче (за осветљење, сигнализацију, вентилацију, електричне скретнице итд.), инструменте, светлосну сигнализацију итд., који се налазе на командном пулту возача.
Према начину преноса управљачких команди од управљачких уређаја до извршних
уређаја и машина, постоје следеће врсте управљања:
-директно, помоћу контролера;
-индиректно, помоћу контактора и
-помоћу сервомотора.
У зависности од начина управљања управљачким уређајима оно може бити са ручним и ножним управљањем. Ручно управљање се остварује помоћу ручица контролера, а ножно помоћу одговарајућих педала за управљање.
7.1.2.1.ДИРЕКТНО УПРАВЉАЊЕ
Блок-шема директног управљања трамвајима приказана је на следећој слици:

GP-главни прекидач, EK-електрична кочница, IS-избор смера вожње, K-контролер,
R-отпорници, VM1...-вучни мотори

Вучни мотори се напајају директно
са контролера, који је са контактном
мрежом повезан преко главног прекидача, а веза контролера са вучним
моторима је директна или преко отпорника. За управљање се користи
ручица, која се налази на табли контролера. Предности овог управљања
су: једноставност, јер постоји само
један управљачки уређај, као и мања
могућност кварова. Недостаци директног управљања су: висок напон
под командним пултом и сложено
управљање трамвајом. Копнтролери
су гребенастог типа, а сваки контактни сегмент садржи комору за магнетно гашење лука, па су прилично великих димензија.
Директно управљање код савремених
трамваја се више не примењује.

7.1.2.2.ИНДИРЕКТНО УПРАВЉАЊЕ
Индиректно или даљинско управљање је много чешће у употреби, а блок-шема је
приказана на следећој слици:
Вучно струјно коло се напаја преко
групе контактора, који се у зависности од њихове функције могу поделити на:
- контакторе за регулацију величине
предотпора вучних мотора (RR);
- контакторе за комбиновано спрезање вучних мотора (KSM) и
- контакторе за слабљење побуде SP).
Управљачки контролер се напаја из
нисконапонске инсталације NN, тј.
из акумулаторске батерије. Затварањем и отварањем контаката контролера управља се контакторима у вучном колу, који затварају или отварају
поједина вучна струјна кола и на тај
начин се управљачка команда са контролера индиректним путем преноси
на вучно коло.
Предности индиректног управљања су следеће:
-високонапонска опрема и уређаји су смештени ван возачког пулта;
-потребна је мања сила за управљање командним ручицама у односу на
директно управљање;
-омогућено је управљање са више моторних кола у једној композицији;
-омогућена је аутоматска регулација и контрола рада.
Недостаци су малобројни: кварови су чешћи, а одржавање сложеније и скупље.
7.1.2.3.УПРАВЉАЊЕ ПОМОЋУ СЕРВОМОТОРА
Ово управљање спада у категорију индиректног управљања, а како је настало више
система извођења покретања сервомотора (хидраулични, пнеуматски, електрични),
то га је потребно посебно обрадити. Блок-шема управљања помоћу електричног покретања сервомотора, који представља уређај који управљачки сигнал мале снаге
претвара у механички покрет велике снаге, приказана је на следећој слици:
Вучно коло се напаја преко главног прекидача (GP) и вишестепених отпорника (R). У
вучном колу се поред вучних мотора налазе контактори везе мотора (KVM), контролери за слабљење побуде мотора (SP) и опреме за избор смера вожње (IS). Управљачки контролер има следеће елементе управљања трамвајем:
- РВ-педала будности возача;
- РК-педала електричног кочења;
- PV-педала за вожњу
- RIS-ручица за избор смера вожње.

Вишестепени отпорник (R) је механички везан са сервомотором (SM). Вишестепени
прекидач код којег се отпор регулише сервомотором назива се акцелератор. Регулација вредности отпора акцелератора, па тиме и величине убрзања, граничне брзине
и успорења, постиже се комбинованим дејством уређаја (RU) и сервомотора. Њихово
дејство је у директној зависности од положаја управљачких педала, па код истовременог притискања педале за вожњу и педале за кочење предност у извршавању команде има педала за кочење. У зависности од дубине педале за вожњу зависи величина убрзања трамваја и гранична брзина, а одговарајућим радним положајем педале
за кочење врши се величина успорења и комбиновано дејство електричних кочница.
Овај начин управљања омогућује да се процес вуче и електричног кочења одвија
по одређеном програму, а програм управљања одређује се положајем ручице контролера или положајем педала за вожњу и кочење. Код трамваја са овим системом
управљања омогућена је и изведена аутоматизација у високом степену, а тиме и висока техничка и саобраћајна сигурност и једноставност управљања трамвајем.

7.1.3.ВРСТЕ КОЧНИЦА НА ТРАМВАЈИМА
На трамвајима се користе следеће врсте кочница:
-пнеуматска (механичка) кочница;
-диск или карданска (фрикциона) кочница;
-електрична реостатска кочница;
-електромагнетна шинска кочница и
-механичка ручна кочница,
при чему се механичка ручна и пнеуматска кочница код новијих трамваја више не
користе, јер стварају буку, брже се троше бандаже и венци точкова, већи су трошкови одржавања и загађују околину.
Електрична реостатска кочница је основна кочница код савремених трамваја.
Ефикасна је за веће и средње брзине, док за брзине испод 5km/h није употребљива и
онда се за те брзине морају користити друге кочнице. Реостати за кочење се налазе
на крову моторних кола.
Фрикциона (диск, карданска) кочница је заменила пнеуматску кочницу која се
пре тога користила. Састоји се од гвозденог диска који је причвршћен на погонској
или карданској осовини мотора, по чему је и добила назив. Приликом кочења на
диск делују кочионе плоче, које су направљене од пресованих синтетичких материјала на бази азбеста. Кочионе плоче се покрећу помоћу цилиндара напајаних помоћу
посебне пнеуматске инсталације (раније) или помоћу посебних електромагнета које
се напајају из нисконапонске инсталације (сада). Код трамваја ова кочница може
бити радна и паркирна (ручна), а употребљава се самостално или у комбинацији са
реостатском кочницом. омогућује квалитетно и сигурно кочење у свим условима
експлоатације трамваја. Соленоиди имају привлачну силу од 250-700daN, радни ход
од 15-150mm и снагу од 250-600W.
Електромагнетна шинска кочница ради на принципу деловања великих привлачних сила електромагнета и шине и веома су ефикасне за нагла кочења. Налази се
изнад шине између два точка једног обртног постоља. Намотај електромагнета се напаја из нисконапонске мреже трамваја и приликом кочења електромагнети са клизачима остварују физичку силу са шином, услед чега долази до трења и кочења. Избор
ове кочнице зависи од тражене силе притиска и критеријума за успорење при одређеним брзинама (0,25-0,6m/s2 при брзини од 60km/h, односно од 1-1,6m/s2 при брзи-

нама мањим од 5km/h). Дужина кочнице износи од 0,5-1m, остварене силе притиска
250-500daN, снаге 300-800W и тежине од 70-100kg.

7.2.ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ВРСТЕ ТРОЛЕЈБУСА
Тролејбус је електровучно возило за масован превоз путника у градском саобраћају и за разлику од других електровучних средстава није шинско возило. Напаја се са
двожичне контактне мреже помоћу два полужна одузимача струје (пантографа), који
се називају трола, чија дужина омогућава бочно померање тролејбуса од 3,5-4,5m од
осе мреже. За управљање се користи волан и командни уређаји смештени у простору
за управљање. Сличан је аутобусу у односу на којег има следеће предности:
-развија већу вучну силу и убрзање при поласку;
-управљање је једноставније и има већу могућност регулације;
-поседује електричну кочницу, па је кочење сигурније, а утрошак кочионог
материјала мањи;
-погон и одржавање је једноставније и јефтиније;
-не ствара буку и не загађује околину.
У поређењу са шинским возилима има:
- много бољу адхезију;
- већа убрзања и успорења;
- савладава успоне до 20%.
Према величини и капацитету подељени су у четири групе:
- тролејбуси дужине 8-9m, тежине 6-7t, снаге вучних мотора 50-60kW и око 60
места;
- тролејбуси дужине 9-10m, тежине 7,5-8,5t, снаге вучних мотора 70-90kW и око
70-80 места;
- тролејбуси дужине 10-12m, са две или три осовине, тежине до 11t, снаге вучних мотора 95-120kW и око 105 места и
- тролејбуси дужине 16-21m, са три или четири осовине, дводелном зглобном каросеријом, тежине до 17,5t, снаге вучних мотора 135-160kW и око 180 места.
ГСП Београд располаже тролејбусима руске производње, марке ЗиУ-682Б, који спадају у трећу групу, а упрошћена шема вучног кола приказана је на следећој слици:

7.2.ПОГОНСКА И УПРАВЉАЧКА ОПРЕМА

Погонски део тролејбуса чине следећи елементи:
- вучни мотор једносмерне струје са редном побудом, а код неких аутобуса и са
мешовитом или независном побудом. Хлади се природно или сопственим вентилатором;
- кардански пренос са еластичним спојницама и зглобовима, које служе за амортизовање механичких удара насталих при раду погонског склопа;
- редуктор са диференцијалом и
- полуосовине погонских точкова.
Погонски део приказан је на слици лево, док је на десној страни положај командних
ручица и педала уређаја за управљање тролејбусом:

Тролејбусом се управља посредством волана и управљачког механизма преко педала
за вожњу и кочење. Педала за вожњу механички је повезана са осовином контролера
за вожњу. Педала за кочење је повезана механичком везом са системом за електрично кочење и са системом за пнеуматско кочење. Непосредно уз седиште возача налазе се ручица за избор смера вожње и промену смера обртања вучних мотора. као и
ручица ручне кочнице.

7.2.1.УПРАВЉАЊЕ ТРОЛЕЈБУСОМ
Управљање, као и код трамваја, може да буде:
- директно, код којег су полуге педала механички директно повезане са контролером, преко кога се напаја високим напоном и регулише вучно коло;
- индиректно- педале су повезане с индиректним контролером и преко њега се
посредством контактора управља вучним колом.
Чешће се користи индиректно управљање, иако је директно једноставније, из следећих разлога:
- код директног управљања возач је изложен већим физичким напорима;

индиректно управљање омогућава повољније услове за увођење аутоматике;
код индиректног управљања могуће је извести бољи распоред управљачких
уређаја и остале опреме.
Блок-шема индиректног управљања тролејбусом приказана је на следећој слици:
-

Контролер за управљање напаја се
ниским напоном из батерије акумулатора, одакле се напајају и контактори у вучном колу. Контактори у
вучном колу повезани су с отпорницима за регулацију брзине мотора.
Вучни мотор може да се напаја смањеним напоном преко отпорника,
или пуним напоном преко контактора.

VIII.ОСТАЛА ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА
Због великих предности електричне енергије у односу на остале видове енергије
све је већа тежња да се она искористи за погон возила и на оним местима где се још
увек не примењује у већој мери, као што је то на: аеродромима (возила за превоз личних ствари и друге опреме), болницама (за превоз болесника), тржним центрима
(превоз робе), у рудницима, парковима, туризму, ауто-индустрији итд. Највећи проблем представља константно, квалитетно, аутономно снабдевање електричном енергијом. Тренутно се то обавља из акумулаторских батерија, а у експерименталној фази је снабдевање из соларних колектора. Међутим, акумулаторске батерије су ограниченог капацитета, заузимају много простора, век трајања је кратак, а цена висока,
па је и употреба таквих возила скупа и нерентабилна.
Најбројнија електрична возила ове врсте, која се користе у свим привредним гранама, су електрични транспортери терета, тј. виљушкари. Његов погонски склоп напаја
се из акумулаторске батерије, која се пуни преко исправљача стандардног типа из
нисконапонске мреже. Поред елемената вучног кола, виљушкар има и опрему за кочење и за дизање терета, као и одговарајућу сигнализацију, а блок-шема елемената
вучног кола виљушкара приказана је на следећој слици:

IX.ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА
У XIX веку производња гвожђа и челика у производним процесима направила је
праву револуцију у свету изградње. Са чврстоћом металних греда за изградњу, архитекти и инжењери могли су градити монументалне небодере са висином од неколико стотина метара. Али ове куле биле би у основи
неупотребљиве, ако се не би примениле и
друге технолошке иновације које се проналазе
у исто време. Модерни лифтови су пресудан
елемент који ове грађевине чини практичним
за живот и рад на десетинама спратова изнад
земље, а живот градова са великим бројем таквих грађевина потпуно зависи од лифта, како
за становање, тако и за пословање, али и за
живот хендикепираних лица. У овом поглављу биће речи о функционисању ових уређаја
од спрата до спрата, али и о управљању
лифтовима и сигурности система како не би
дошло до катастрофалних последица приликом коришћења.

9.1.Хидраулички лифтови
Принцип рада лифта је веома једноставан – састоји се од кабине причвршћене за
комад ужета и систем за подизање система. Наравно, модерни путнички и теретни
лифтови су много више од тога. Потребан им је напредни механички систем за
управљање великим тежинама у лифту, контрола механизама како би путници

могли лако користити лифт, а потребни су и безбедносни уређаји како би све функционисало сигурно.
Данас су у употреби двe главнe врсте лифтова: хидраулични лифт и лифтови са
ужетом. Хидраулички лифтови раде помоћу уља под притиском, а управљачки вентил монтиран је унутар цилиндра, што се може видети
на слици лево.
Цилиндар је повезан са флуид-пумпним системом (обично хидраулично уље, али и
друге нестишљиве течности). Хидраулички систем
има три дела:
 резервоар флуида
 пумпу, покретане
једним електромотором
 вентила између цилиндра и резервоара
Пумпом се покреће флуид из
резервоара у цев која води до
цилиндра. Када се вентил отвори, флуид под притиском
ће се кретати путем мањег
отпора и враћати у резервоар. Али кад је вентил затворен, флуид нема где да оде, осим у цилиндар. Кад се флуид скупи у цилиндру, клип га потискује према горе, па се и лифт подиже. Кад је возило исправно и прилази спрату, управљачки систем шаље сигнал у електрични мотор и постепено искључује пумпу. Са искључењем пумпе, флуид више не дотиче у
цилиндар, а ни течност која се већ налази у цилиндру не може истећи (не може протицати уназад кроз пумпу, јер је вентил још увек затворен), па возило остаје на истом спрату до следећег покретања. Да би се лифт спустио потребно је да управљачки
систем пошаље нови сигнал до вентила. Вентил је електрички надгледан од стране
основног електромагнетног прекидача. Када се отвори електромагнетни вентил,
флуид који се налази у цилиндру враћа се у резервоар, а под тежином лифта и терета
покреће се клип који гура флуид у резервоар, па тиме се и лифт постепено спушта.
За заустављање лифта на нижем спрату, потребно је да управљачки систем поново
затвори вентил.
Овај систем је веома једноставан, али ипак има и неке недостатке. Главна предност
хидрауличког лифта је што се они могу покретати релативно малом снагом пумпе за
покретање и генерисање великог притиска флуида. Али ови лифтови имају две велике мане: Главни проблем су велике димензије опреме. Да би лифт могао доћи до
виших спратова, пре свега клип мора бити дужи. Како и цилиндар мора бити мало
дужи од клипа, онда су и његове димензије велике, тим пре што цилиндарска структура мора да се постави и испод дна лифта, па се мора копати дубље. Грађевински
радови поскупљују изградњу хидрауличког лифта. Други недостатак хидрауличког
лифта је што су они прилично неефикасни, јер је потребно много енергије за подизање лифта на више спратове, а на стандардном хидрауличком лифту не постоји могућност складиштења овом енергијом. Потенцијална енергија користи се само када
се флуид враћа назад у резервоар, тј. у тренуцима спуштања на ниже спратове, али

када треба подићи лифт, хидраулични систем захтева велику енергију за производњу
флуида под притиском.
Код лифта са ужетом решена су оба ова проблема, па се чешће и користе.

9.2. ЛИФТОВИ С УЖЕТОМ
Најпопуларнији лифт је лифт с ужетом. Код овог лифта, кабина се подиже и спушта
тракционим челичним ужетом, које је повезано са кабином лифта и пребачено преко котураче (3-слика лево). Котурача је повезана са електромотором (2), па када се мотор обрће у једном смеру,
котурача подиже лифт, а када се мотор обрће у другом
смеру, котурача спушта лифт. Код лифта без зупчаника
мотор се врти директно, док код лифтова са зупчаником,
тј. код усмерених лифтова, један мотор покреће шину
која се обрће на котурачи. Обично су котурача, мотор и
управљачки систем (1) смештени у машинској просторији изнад кабине лифта. Жичано уже лифта повезано је
са противтегом (4), који виси са друге стране котураче.
Противтег је тежак око 40% лифта са теретом и након
што се кабина напуни, противтег и кабина су савршено
уравнотежени. Сврха овог уравнотежења је очување енергије, јер с једнаким оптерећењем са сваке стране котураче, потребна је мала сила како би се постигла равнотежа.
У основи, мотор има задатак да само савлада силе трења,
а тежина са друге стране чини највећи део посла, јер се
захваљујући равнотежи постиже одржавање приближно
сталног нивоа потенцијалне енергије у систему као целини. Коришћењем потенцијалне енергије у кабини лифта
(само се спушта наниже) ствара се потенцијална енергија
у тегу (тег се диже до врха окна). Иста ствар се дешава у
обрнутом смеру када лифт иде према горе. И кабина лифта и противтег крећу се по шинама (5), које су постављене са страна окна лифта и имају задатак да кабину лифта
и противтег одржавају стабилним у хоризонталном смеру
при кретању, чиме се повећава безбедност система и заустављање лифта у хитним случајевима.

9.2.1.Принцип рада
Многи модерни лифтови се управљају помоћу рачунара, чији је задатак да обрађује
све релевантне информације о раду лифта и управља лифтом. Како би то урадио, рачунар мора знати бар три ствари:




Где људи желе ићи
Где је сваки спрат
Где се налази кабина лифта

Проналажење где људи желе ићи веома је лако. Дугмад у кабини лифта и тастери
на сваком спрату су повезани проводницима са рачунаром. Када притиснете један од
тих тастера, рачунар добија ваш захтев и предузима одговарајуће активности.
Постоји много начина да схвате где се налази кабина лифта. У заједничком систему, светлосни или магнетни сензор на кабини лифта наилази на отворе на дугој вертикалној траци у окну. По њиховом бројању при наиласку кабине по отворе, рачунар
зна тачно где се кабина у окну налази. Када кабина долази до спрата, рачунар мења
брзину мотора тако да се кабина на сваком спрату успорава, па је вожња за путнике
прихватљива.
У згради са много спратова, на рачунару мора постојати нека врста стратегије како
би се што је више могуће ефикасно приказао положај кабине. Код старијих система,
стратегија је избегнута и преусмерена на смер кретања лифта. То јест, кабина лифта
задржава померање горе докле год постоје људи у лифту који желе ићи на горње
спратове. Кабина ће реаговати на "позив доле" тек након што се превезу сви путници
који су издали налог за кретање према горе. Али једном када почне кретање на доле,
он се неће зауставити на спратовима између горњег и оног најнижег са којег је позван. Овај програм није згодан за брзо прихватање путника и врло је нефлексибилан.
Напреднији програми лифтовског транспорта узимају у обзир и ове чињенице. Они
чак знају који су спратови највише тражени, у зависности од доба дана и усмеравају
кабине лифтова у складу са тим, а код вишекабинских система, рачунар ће усмерити
кабину у зависности и од положаја друге кабине.
Код врхунских система, лифт ради као жељезничка станица. Уместо да се једноставно крећу притиском на тастер према горе или доле, људи док чекају лифт требају уписати захтев за одређени спрат. Овисно о положају и смеру кретања кабина,
рачунар говори путницима коју кабину ће добити и до свог спрата најбрже стићи.
Већина система такође имају сензоре оптерећења у лифту на сваком спрату. Са
сензора оптерећења прослеђује се информација рачунару колико је кабина оптерећена. Ако је кабина оптерећена близу свог капацитета, рачунар неће дозволити подизање лифта док нека особа не изађе из њега. Сензори оптерећење имају дакле безбедносну функцију.

9.2.2. Врата лифта
Једна од најважнијих компоненти у лифту су аутоматско врата,
о чијем дизајну свакако треба водити рачуна, а имају и безбедносну улогу како људи не би испадали у окно.
Лифт користи два различита
комплета врата: врата кабине и
врата за улаз у окно лифта. Врата
на кабини раде помоћу електричног мотора, који је такође прикључен са рачунаром лифта. На
слици лево може се видети како
систем за отварање врата функционише
Електромотор је повезан са
једном дугом металном руком,
коју покреће. Метална рука је

повезана другим краком са вратима, која се покрећу назад и напред уз метал-ну
вођицу (шину). Кад се мотор обрће, он обрће и точак, који покреће дводелну ру-ку,
која помера и отвара врата на левој страни. Рачунар покреће мотор за отварање врата
када кабина стигне на спрат и затвара врата када треба кабина поново да крене.
Многи лифтови имају сензор покрета који задр-жава врата од затварања уколико је
неко међу њима. Аутоматска врата имају и механизам са канџама који откључава
спољна врата на сваком спрату и отвара их. На тај начин, вањска врата ће се отворити само ако је кабина на том спрату (или ако се присилно отворе). То спречава
отварање вањских врата у отвореном окну лифта.

9.2.3. Сигурност лифта с ужетом
Лифт с ужетом много је прилагодљивији и ефикаснији од хидрауличког лифта.
Осим тога, има и већу сигурност система и врло су мале шансе да се десе незгоде у
лифту, јер је постављено неколико заштитних система за њихово спречавање. Први
степен заштите је само уже система, које се састоји од неколико слојева челичног
материјала, а постављено је и више ужади (од четири до осам, обично), па је мало
вероватно да када једно уже
пукне, остала неће издржати тежину лифта. Чак и ако
сва ужад или котурача система попусте, мало је вероватно да кабина лифта
падне на дно, јер је уграђен
кочиони систем који зауставља шину када се кабина
креће пребрзо. Већина заштитних система постављени су код котура смештеног
изнад кабине лифта. Управљачки уређај је повезан омчом са ужетом око котураче, а има и још једна на
споју котураче са вратилом.
Коноп је такође повезан са
кабином лифта, тако да се
помера када кабина иде горе или доле, па како кабина
убрзава, тако се убрзава и
управљачки уређај, што се може видети на слици. У овом управљачу, постављеном у
котурачи, налазе се два учвршћена покретна тега са иглама. Покретни тегови су
прикључени тако да могу слободно љуљати напред-назад у управљачком механизму, али се већину времена они држе у стању високе напетости за полетање. Када се
код ротационог кретања повећава брзина, центрифугалне силе покретне тегове
померају према вани. Ако кабина лифта пада довољно брзо, и центрифугалне силе ће
бити довољно јаке да потисну крајеве покретних тегова све до спољне ивице управљача. Окретањем у одређеном смеру, захватају се иглице и заустављају у покретном
тегу прихватајући точак за заустављање, монтиран на стационарном цилиндру око
котураче. На тај начин врши се заустављање помоћу управљачког механизма.

Управљачи ужета су повезани са кабином лифта преко покретне извршне руке повезане са полугом за повезивање. Када се управљачи ужета крећу слободно, рукавац
остаје у истом положају у односу на
кабину лифта (то је део који одржава у
напетости опруге). Али, када је
управљач котураче закључан, управљач ужета трза извршну руку према
горе. Ти потези полугом су повезани са
кочницом и на њу делују. На овај начин, у повезаним деловањима на сигурносни клин доводи се до постепеног
заустављања кабине лифта док се она
не заустави потпуно.

.

Лифтови имају и електромагнетну кочницу које делују када се кабина зауставља.
Тај електромагнет држи кочнице у отвореном положају, уместо њиховог затварања,
па се кочнице аутоматски активирају када лифт изгуби контролу. Лифтови имају и
аутоматски кочиони систем при врху и дну странице окна лифта. Ако би кабина
лифта кренула предалеко у било ком смеру, кочиони систем би је одмах зауставио.
Ако све претходне мере не успевају, а лифт пада низ шине, постоји коначна мера
безбедности, која ће спасити путнике. То је један амортизер у облику клипа монтираног на уљни цилиндар, који се налази на дну окна и амортизује пад кабине.

9.3. ПОКРЕТНЕ СТЕПЕНИЦЕ (ЕСКАЛАТОРИ)
Покретне степенице су један од највећих, најскупљих, али и најједноставнијих
уређаја који људи користе у свакодневном животу. У основи, то је још један вид
линеарног транспорта. Захваљујући ротирајућем ланцу, кога покреће електромотор,
степенице се крећу у сталном циклусу и великом
брзином преносе много људи на кратке удаљености.
Основа ескалатора је један пар ланаца, постављен
око два пара зупчаникa. Електромоторни погон покреће зупчанике према врху, а тако се обрће и ланац. Типични ескалатор за ротирање зупчаника
користи мотор до 100 kW. Мотор и ланчани систем
смештени су са теговима унутар металне конструкције, која се простире између два спрата.
Уместо померања равне површине, као код лифта,
ланац помера низ степеница. Када се ланац повлачи,
степенице га следе. На врху и дну страница ескалатора, степенице падају једна на другу, стварајући

равну платформу, што олакшава кретање и искључивање ескалатора. На слици
испод може се видети како ескалатор функционише:
Сваки степеник у ескалатору има два сета точкова,
који се обрћу уздуж две
одвојене стазе. Горњи сет
(точкови при врху степеница) повезан је са ротирајућим ланцима, које повлачи зупчаник на врху
ескалатора. Други сет точкова клизи дуж стаза, следећи први сет точкова.
Шине које су постављене
на врху и дну страница
ескалатора одржавају сваки степеник у хоризонталном положају.
Осим главног ланца са
електричним мотором у
ескалатору се такође помера и рукохват, који је
уствари гумени транспортни ремен који се покреће помоћу точкова. и конфигурисан
је тако да се помера увек истом брзином као и степенице да не би дошло до нестабилности корисника.
Систем покретних степеница није тако добар као лифт за превоз људи на високим
зградама, али је много бољи за превоз људи на кратким релацијама и за велика
оптерећења. Осим тога, да бисте приступили лифту морате чекати да дође до вашег
спрата, а на ескалатору постоји простор и за прихватање великог броја особа.

9.4. ДИЗАЛИЦЕ
Дизалице данас представљају незамислив уређај на било ком градилишту, али и у
другим областима индустрије, за подизање више тона терета неколико десетина метара изнад земље.

9.4.1. Делови дизалице (крана)
Сваки торањ дизалице састоји од истих основних делова:
 Основе, која је постављена на велике бетонске јастучиће који подржава дизалицу;
 На основу се надовезује кула или јарбол који даје висину торња дизалице и
 на врху јарбола је постављена јединица за управљање - опрема и мотор која омогућава ротирање дизалице.

На врху јединице за управљање налазе се три дела:
 Дуги хоризонтални флок (или радни крак) је део којим дизалица носи терет;
 Краћи хоризонтални крак, који садржи мотор крана и електронику, изнад којих се налазе велики зупчаници за покретање кракова, као и велике бетонске
тегове за балансирање;
 Кабина оператера.

9.4.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИЗАЛИЦА
Стандардне куле дизалица имају следеће спецификације:
 Неподржана максимална висина - (80 m), при чему дизалице могу имати и
пуно веће висине од 80 m уколико је постављена у згради;
 Максимални домет - (70 m)
 Максимална тежина дизања 19,8 тона, а моменат 300000 Nm и зависи на
којој удаљености од торња се налази терет.
За ограничавање тежине, на дизалици су уграђене две склопке ограничења:
 Прекидач максималног оптерећења који се поставља на уже и осигурава да
оптерећење не прелази 18 тона и

Прекидач момента који контролише моменат и спречава оператера да при
покретању крака не прелази максимални моменат.
Када погледамо високу кулу дизалице, поставља се питање зашто не пада читава
структура, поготово зато што немају ужад за причвршћивање са страна. Основни
елемент стабилности куле дизалица су велики бетонски јастучићи, које грађевинско предузеће излива неколико недеља пре него што стигне дизалица. Они су обично
димензија 10 x 10 x 1.3 m и тежине 182.000kg, што представља стабилну основу и
сидро дизалице.


ШЕМА ДЕЛОВА ДИЗАЛИЦЕ

9.4.3. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ И
ДЕЛОВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИЗАЛИЦА
Основни делови електричне опреме за покретање кранова су: разводна табла, тролни водови са држачима и одузимачима струје, електромотори, контролери, роторски
отпорници, откочни магнети, прекидачи краја хода и проводници који повезују ове
елементе.
Погонски електромотори обично су трофазни асинхрони клизноколутни мотори
специјалне конструкције, а за мање кранове користе се и трофазни асинхрони краткоспојни и редни мотори једносмерне струје. Код све три врсте мотора постоји
могућност регулације брзине помоћу отпорника у колу ротора при сталном моменту,
што је код дизалица и потребно. Осим тога, природна карактеристика ових мотора
одговара радној карактеристици самог крана и постоји могућност развијања мање
брзине при већим моментима оптерећења. На сваком крану углавном постоје 3 мотора: један за покретање кранског моста, који се поставља на конструкцију моста, и 2
мотора за покретање механизма шеталице и кранске куке, који се постављају на конструкцији шеталице, због чега електрична веза за њихово напајање мора бити покретна, јер се и кука и шеталица крећу дуж кранског моста. Приликом покретања кранског моста и шеталице примењује се кочење мотором и то: искључивање са мреже,
кочење контравезом, а код једносмерних мотора и електродинамичко кочење. Спуштање терета кранском куком остварује се генераторским кочењем (код мотора
једносмерне струје и електродинамичким кочењем), а затим стављањем мотора у
радно стање контравезе при спуштању тешких терета.
Откочни магнет је електромагнет посебне конструкције који служи за активирање
фрикционе механичке кочнице, тако што истовремено са електромотором остају без
напајања, њихова котва пада и својом тежином притиска и активира фрикциону
кочницу све док се електромотор и магнет поново не укључе. Израђују се као трофазни магнети везани у троугао или звезду за трофазне моторе и једносмерни магнети
прикључени паралелно или редно са једносмерним мотором.
Шеме покретања кранова различитим врстама електромотора са откочним магнетима приказане су на следећим сликама:

ШЕМА ПОКРЕТАЊА РЕДНИМ МОТОРОМ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ

ШЕМА ПОКРЕТАЊА ТРОФАЗНИМ КЛИЗНОКОЛУТНИМ МОТОРОМ

ШЕМА ПОКРЕТАЊА ТРОФАЗНИМ КЛИЗНОКОЛУТНИМ МОТОРОМ
И КОНТРОЛИСАНИМ КОНТРОЛЕРОМ

