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I УВОД
понављање градива из другог разреда

II ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ НИСКОГ НАПОНА
На дизел и електровучним возилима, осим главног генератора и вучних
мотора, у помоћним струјним колима налази се већи број електричних машина,
чији је највиши напон до 110 V.

2.1. ОБРТНЕ НН ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
2.1.1. ПОМОЋНИ ГЕНЕРАТОР ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
2.1.1.1. Намена и конструкција помоћног генератора
Помоћни генератор је електрична машина једносмерне струје са паралелном
побудом која служи за напајање електричних кола команде, осветљења, помоћних електромотора, пуњење акумулаторске батерије итд. Осим помоћног генератора са једносмерном струјом, у последње време се све чешће примењује и
помоћни алтернатор, тј. генератор наизменичне струје.
Снага помоћног генератора се одређује на основу потребне снаге свих потрошача прикључених истовремено на њега и достиже и до 18 kW. Напон електричних кола помоћних уређаја и помоћног генератора износи 24, 30, 72 или 110 V,
што зависи од серије вучног возила. Помоћни генератори се за веће снаге израђују као четворополни (4 главна и 4 помоћна пола), а за мање снаге као двополни.

Помоћни генератор се погони од дизел-мотора преко механичког редуктора
или помоћу клинастих ременова, а преносни однос се бира на основу услова
комутације, механичке чврстоће ротора и угаоне брзине колектора.

2.1.1.2. Регулација напона помоћног генератора
Помоћни генератор потрошачима треба да обезбеди константан напон у режимима различитих брзина обртања, који
су сразмерни брзини обртања радилице дизел-мотора.
Однос брзина обртања се налази у границама 1:(2,5-3), па
би се и промена напона кретала у тим границама, што није
погодно за рад потрошача електричне енергије. Због тога се
врши регулација напона која се остварује променом јачине
струје кроз побудни намотај помоћног генератора аутоматски помоћу регулатора напона.

У струјно коло паралелне побуде помоћног генератора прикључује се промењиви отпорник. При великој брзини обртања отпорник се помера на највишу
вредност тако да побудна струја буде најмања, а тиме и побуда, и обратно.
Промена вредности отпорника остварује се помоћу регулатора напона, који могу бити „чешљасти“, „вибрациони“ и „регулатор са угљеним отпорницима“, а у
последње време користе се и електронски (транзисторски) регулатори напона.
Принцип рада свих ових регулатора је сличан, а разликују се по начину остваривања промене отпора у побудном струјном колу.

Код „чешљастог“ регулатора напона изводи А и В везани су редно са паралелним побудним намотајем помоћног генератора, па побудна струја протиче
кроз отпорнике регулатора, док су изводи радног намотаја С и D везани за
крајеве помоћног генератора.
Побудни намотај директно је везан за крајеве помоћног генератора, јер је тада затворен „нормално затворен унутрашњи контакт“. Када напон порасте под
дејством електромагнетне силе радног намотаја овај контакт се отвара и струја
побуде пролази кроз отпорнике и „чешљасте“ контакте регулатора. У случају да
напон порасте преко дозвољене вредности, повлачи се радна полуга и отвара
одређени број контаката, чиме се везују редно са побудним намотајем отпорници веће вредности. Тиме се смањује побудна струја, а са њом и напон помоћног
генератора. Дакле, променом вредности отпорника везаног редно са побудним
намотајем врши се регулација напона помоћног генератора.

Изглед једног „чешљастог“ регулатора напона

2.1.2. ПОМОЋНИ АЛТЕРНАТОР
На појединим серијама локомотива за напајање уређаја ниског напона користи се aлтeрнaтoр, тj. трoфaзни гeнeрaтoр нaизмeничнe струje. У зависности од
врсте напона напајања потрошача и система решења код појединих серија вучног возила, потрошачи се могу прикључивати директно (за потрошаче наизменичне струје) или преко претварача напона (за потрошаче наизменичне струје
чији се напон напајања разликује од напона алтернатора) или да се преко алтернатора врши пуњење акумулаторске батерије из које ће потрошачи добијати

електричну енергију. У трећем случају потребне су исправљачке и побудне
диоде, а регулација напона и укључивање/искључивање напајања батерија се
врши помоћу регулатора напона (реглера), што је приказано на следећој слици:
Сијалица пуњења
Регулатор напона
Прекидач
пуњења

Побудне
диоде
Статор

Акумулаторска
батерија
Ротор
Исправљачке
диоде
Јeднa чeткицa алтернатора je нa минус полу, дoк другa сa рeглeрa дoбиja
струjу пoбудe дa би сe ствoрилo мaгнетнo пoљe oкo рoтoрa и пoчeo дa индукуjе
струjу у стaтoру. Индукoвaна струjа у стaтoру прeкo исправљачких диoдa прeтвaрa се у jeднoсмeрну и одводи до акумулаторске батерије, која је другим
крајем прикључена на реглер.
Eлeктрoмeхaнички рeгулaтoр зa aлтeрнaтoр мoжe сe зaмeнити eлeктрoничкoм
вeрзиjoм тoгa урeђaja. Извoр рeфeрeнтнoг нaпoнa чини зeнeр диoдa сa R1 и P1
кojи сe нaмeсти дa Q1 прoвeдe кoд одређеног нaпoнa (нпр. 14,1V). Taкo блoкирa
трaнзистoрe Q2 и Q3 тe прeстaнe протицати струja крoз побудни нaмoтај aлтeрнaтoрa. Aкo нaпoн нa трaнзистoру Q1 пaднe нa 13,8 V тaдa oн улaзи у зaкочењe,
a Q2 и Q3 прoвeду тe пoбудe aлтeнaтoр.

Побуда алтернатора

2.1.3. БУДИЛИЦА
Будилица је генератор једносмерне струје са сложеном побудом. Служи за
напајање побудног намотаја главног генератора. Будилица је најчешће причвршћена за кућуште главног генератора и покреће је дизел-мотор преко редуктора
или ременице. Углавном има четири главна и четири помоћна пола. Главни
полови будилице имају три врсте побудних намотаја:
-

намотај независне (батеријске) побуде, који се напаја из акумулаторских
батерија преко промењивог отпорника, чија се отпорност мења од стране
машиновође ручицом манипулатора;

-

намотај сопствене паралелне побуде, који је везан за крајеве будилице и
који се мења сразмерно напону будилице и

-

намотај диференцијалне независне побуде коју напаја главни генератор и
има супротно дејство у односу на прве две побуде.

Све три побуде делују синхронизовано на правилно побуђивање главног генератора у свим условима рада преносника снаге.
Рад дизел-мотора регулише се преко центрифугалног регулатора, тако да
дизел-мотор може да ради са различитим брзинама обртања (нпр. од 450 до
1125 o/min), а оптерећење дизел-мотора се регулише електричним путем, преко
регулације главног генератора, односно буделице. Дизел-мотор, главни генератор, будилица и генератор броја обртаја (генератор регулатора оптерећења)
директно су повезани и имају исту или сразмерну брзину обртања. Када се
локомотива креће константном брзином брзина обртања дизел-мотора такође
је константна. Међутим, уколико наиђе на успон, брзина возила се смањује, а
вучни мотори вуку јачу струју. Снага генератора расте и „гуши“ дизел-мотор,
што даље изазива смањење брзине обртања дизел-мотора, будилице и генератора регулатора оптерећења. Струја у соленоиду (FS) ће опасти, а тиме и сила
којом тај соленоид делује на угљене штапиће у батеријској и паралелној побуди будилице, па ће се штапићи
размакнути и повећати отпор. Већи отпор у колу побуде
изазива смањење струје у колу побуде будилице и побуде главног генератора, а са тим и снага главног генератора и то на вредност коју је имао пре поремећаја.
Изглед регулатора напона

Уколико возило наиђе на пад, десиће се обрнуто, тј. промена брзине обртања
изазваће преко генератора регулатора оптерећења поновно уједначавање
снаге дизел-мотора и главног генератора.

2.1.4. ГЕНЕРАТОР БРОЈА ОБРТАЈА
Генератор броја обртаја-ГБО (генератор регулатора оптерећења-ГРО) је генератор једносмерне струје са редном побудом који се користи за промену побуде
главног генератора, односно брзине обртања дизел-мотора. Поступак се одвија
на следећи начин: генератор регулатора оптерећења напаја намотај електромагнета, односно соленоида FS, који сабија два отпорника од угљених прстенова
повезаних паралелно са паралелном и батеријском побудом будилице и тиме
се мења вредност отпорника, а на тај начин и утицај наведених побуда на
будилицу и главни генератор.

Принципска шема регулатора оптерећења

Генератор регулатора оптерећења је смештен у кућиште будилице, ротор му
је уграђен на вратило будилице и покреће га дизел-мотор преко редуктора, док
је статор одвојен. И поред тога што су на истом вратилу и што су смештени у
исто кућиште, будилица и генератор
регулатора оптерећења су засебне
целине.

Смештај ГРО и будилице

2.1.5. ГЕНЕРАТОР ОБРТОМЕРА
Генератор обртомера (ГОБ) је генератор једносмерне струје са главним
половима статора од сталног магнета. Користи се за показивање брзине обртања дизел-мотора, са којим је директно повезан преко зупчаника, па је ГОБ
уграђен уз дизел-мотор.
Поступак мерења брзине обртања заснива се на чињеници да је напон генератора директно сразмеран брзини обртања, па се ГОБ повезује са волтметром
који је баждарен у обртајима у минути (о/min) и директно показује брзину обртања дизел-мотора.

Смештај генератора обртомера

2.1.6. МОТОР ПОКРЕТАЧ (СТАРТЕР)
Мотор покретач или стартер је електромотор једносмерне струје са редном
побудом и, најчешће, четири главна пола који служи за покретање (стартовање)
дизел-мотора уз кога се и уграђује.
На нешто дужој осовини од уобичајене дужине пре стартовања ексцентрично,
ван осе магнетног поља статора, постављен је ротор, а на крају осовине је
погонски зупчаник. У тренутку стартовања магнетно поље повлачи ротор према
средини, чиме се помера и осовина и зупчаник, који се узубљује у зупчаник на
замајцу дизел-мотора и почиње да га обрће. По обављеном стсртовању, под
дејством повратне опруге, зупчаник покретача се искључује из спреге и остаје
неактиван до следећег покретања.

Зупчаници стартера се узубљују на један од два начина: или помоћу посебног
електромагнета и полуге или помоћу намотаја на главним половима покретача,
који прво увуку ексцентрично постављен ротор електромагнетним дејством.

2.1.7. МОТОР ПРЕТВАРАЧ
Мотор претварач је комбинована машина ниског напона која се састоји од
намотаја ротора мотора једносмерне струје са комутатором и намотаја генератора наизменичне струје са два колекторска прстена постављена на заједничко
вратило. Статор ове две машине је такође заједнички.
Моторни део ове машине напаја се из помоћног генератора локомотиве и
покреће пумпу за воду и ваздух и пумпу за гориво. Истовремено, генераторски
део машине, који се обрће у магнетном пољу мотора, производи наизменичну
струју напона 60 V, 60 Hz потребну за стварање варница, или као код шинобуса,
за напајање трансформатора високог напона.

Изглед мотор претварача

2.1.8. ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МОТОРИ
За покретање калорифера, грејалица, пумпе за гориво локомотиве, циркулационе пумпе и помоћне потребе користе се мали електромотори једносмерне
струје са паралелном побудом и, најчешће, два пола.
Код електричних локомотива чешће се користе трофазни асинхрони мотори
снага до 42 kW и великих брзина обртања (1500-3000 o/min). Користе се за
покретање вентилатора вучних мотора, исправљача, хладњака трансформаторског уља, отпорника електричне кочнице, покретање пумпе за уље итд.

2.2. ОСТАЛИ УРЕЂАЈИ НИСКОГ НАПОНА
2.2.1. ПРЕТВАРАЧИ
2.2.1.1. OСНOВНИ ПOJMOВИ И ВРСTE
Пoд пojмoм eлeктрoeнeргeтски прeтвaрaчи пoдрaзумeвajу сe нaпрaвe и урeђajи кoд кojих сe eнeргиja jeднoг oбликa прeтвaрa у eнeргиjу другoг oбликa, oд
кojих je бaр jeдaн oд oбликa eлeктричнa eнeргиja.
Eлeктрoeнeргeтски прeтвaрaчи сe дeлe нa:
-

eлeктрoмeхaничкe (eлeктричнe мaшинe) и

-

прeтвaрaчe eлeктричнe eнeргиje у кoje спaдajу:


oбртни и



стaтички (трaнсфoрмaтoри и прeтвaрaчи eнeргeтскe eлeктрoникe)

ПРETВAРAЧИ EЛEКTРИЧНE EНEРГИJE
Oбртни прeтвaрaчи eлeктричнe eнeргиje су, зaпрaвo, eлeктрo-мeхaничкoeлeктрo прeтвaрaчи, тj. eлeктричнe мaшинe чиja je функциja прeтвaрaњe jeднoсмeрнe струje у нaизмeничну и oбрнутo (групa eлeктрични мoтoр-гeнeрaтoр или
тзв. jeднoaрмaтурни прeтвaрaчи). Oбртни прeтвaрaчи су дaнaс пoтиснути oд
стрaнe oдгoвaрajућих прeтвaрaчa eнeргeтскe eлeктрoникe и сусрeћу сe сaмo кoд
стaриjих пoгoнa вeликe снaгe.
Прeтвaрaчe eнeргeтскe eлeктрoникe кaрaктeришe примeнa eлeктрoнских
кoмпoнeнти (пoлупрoвoдничкe кoмпoнeнтe-диoдe, трaнзистoри и тиристoри) зa
рeлaтивнo вeликe снaгe . Зaдaтaк oвих прeтвaрaчa jeстe унутрaшњe прeтвaрaњe eлeктричнe eнeргиje jeднoг oбликa (нaпoнa, струje, фрeквeнциje, брoja
фaзa) у други oблик. Збoг свoje изузeтнo ширoкe примeњивoсти, цeнe и брзoг
рaзвoja, oви прeтвaрaчи дaнaс зaузимajу знaчajнo мeстo у свим пoгoнимa.

EЛEКTРOMEХAНИЧКИ ПРETВAРAЧИ
Прeтвaрaњe мeхaничкe eнeргиje у eлeктричну и oбрнутo нaзивa сe eлeктрoмeхaничкo прeтвaрaњe eнeргиje. Oствaруje сe прeкo спрeжнoг мaгнeтнoг и eлeктричнoг пoљa, кoje пoвeзуje jeдaн мeхaнички и jeдaн eлeктрични систeм. Спрeжнo пoљe прeдстaвљa спрeмник (рeзeрвoaр) eнeргиje у кoмe сe eнeргиja мoжe
нaгoмилaвaти и мeњaти. Нaгoмилaнa eнeргиja тeжи дa сe oслoбoди и тo прeдстaвљa oснoвни пoкрeтaч eлeктрoмeхaничкoг прeтвaрaњa eнeргиje. Прoцeс je
рeвeрзибилaн и ниje сaвршeн, jeр сe jaвљajу губици eнeргиje, нajчeшћe у oблику
тoплoтнe eнeргиje кoja сe прeдaje oкoлини. Нajвaжниje пojaвe кoje сe кoристe зa
eлeктрoмeхaничкo прeтвaрaњe eнeргиje су пиeзoeлeктрични eфeкaт и мaгнeтoстрикциja. Нaпрaвe и урeђajи у кojимa сe oствaруje eлeктрoмeхaничкo прeтвaрaњe eнeргиje нaзивajу сe eлeктрoмeхaничким прeтвaрaчимa или eлeктричним
мaшинaмa. Eлeктрoмeхaничкo прeтвaрaњe eнeргиje тaкoђe мoжe дa сe извoди и
линeaрним и вибрaциoним крeтaњимa.

2.2.1.2. ПРИMEНA ПРETВAРAЧA НA ВУЧНИM ВOЗИЛИMA
Стaбилнa трoфaзнa мрeжa нa eлeктрoвучним вoзилимa oствaруje сe углaвнoм
нa двa нaчинa и тo: пoмoћу мoтoргeнeрaтoрскe групe или примeнoм стaтичких
прeтвaрaчa. Moтoргeнeрaтoрскa групa кoд вoзилa зa jeднoсмeрну струjу сaстojи
сe oд eлeктрoмoтoрa зa jeднoсмeрну струjу и трoфaзнoг синхрoнoг гeнeрaтoрa.
Кoд вoзилa зa jeднoфaзну струjу рeшeњe je тaквo дa сe jeднoфaзни нaпoн сeкундaрa трaнсфoрмaтoрa пoмoћу рeгулисaних тиристoрских усмeрaчa прeтвaрa
у jeднoсмeрни, пa сe нa тaj нaпoн прикључи eлeктрoмoтoр jeднoсмeрнe струje
кojи пoкрeћe jeдaн трoфaзни гeнeрaтoр. При тoмe je мoгућe дa сe jeднoсмeрни
мoтoр и трoфaзни гeнeрaтoр извeду кao jeднoaрмaтурни прeтвaрaч, тзв. кoмутaтoркa. Tиристoрским усмeрaвaњeм пoдeшaвa сe трoфaзни нaпoн a пoбудoм
мoтoрa рeгулишe сe брoj oбртaja oднoснo фрeквeнциja. Стaтички пeтвaрaч рaди
тaкo дa jeднoфaзни нaпoн сeкундaрa трaнсфoрмaтoрa првo усмeрaвa прeкo
тиристoрских усмeрaчa у кoнстaнтни jeднoсмeрни нaпoн, a зaтим гa у тиристoрскoм инвeртoру прeтвaрa у трoфaзни нaпoн прaвoугaoнoг oбликa. Meђутим, кaкo су трoфaзни нaпoни пo oблику jeднaки и симeтрични, oндa су трeћи
хaрмoници (нajвeћи зa прaвoугaoни нaпoн) унифaзни и нe дajу стуjу. Пoвeћaнe
губиткe збoг струja виших хaрмoникa мoтoри мoгу дa пoднeсу. Пoд вeштaчким
трoфaзним систeмoм пoдрaзумeвa сe систeм ствoрeн из jeднoфaзнoг пoмoћу

eлeмeнaтa зa пoмaк фaзa (кaпaцитeти, индуктивитeти и рaдни oтпoрници).
Кaрaктeристичнo зa oвe систeмe je дa мoгу бити симeтрични сaмo у oдрeђeнoм
рeжиму рaдa, дoк свaкa прoмeнa нaпoнa или струje нaрушaвa систeм и oн пoстaje мaњe или вишe нeсимeтричaн. Вeштaчки трoфaзни систeм нajчeшћe сe
oствaруje или спojeм кoндeнзaтoрa у стaтичкoм прeтвaрaчу или oбртним прeтвaрaчeм прeкo АRNO гупe.
Кoд стaтичкoг прeтвaрaњa кoндeнзaтoри сe спajajу нa jeдaн oд двa извoдa
сeкундaрнoг нaмoтaja трaнсфoрмaтoрa. Нa слици 1 je дaт шeмaтски прикaз стaтичкoг прeтвaрaчa лoкoмoтивe сeриje ЖС441, дoк je нa слици 2 прикaзaнa
зaмeнскa шeмa истoг прeтвaрaчa.

OБРTНИ ПРETВAРAЧ JEДНOФAЗНOГ НAПOНA У TРOФAЗНИ
У врeмe joш нeусaвршeних стaтичких прeтвaрaчa кoнструисaнe су лoкoмoтивe
сa oбртним прeтвaрaчким групaмa. Кao oбртни прeтвaрaч кoристи сe oбтрни
ARNO прeтвaрaч или aсинхрoни прeтвaрaч фaзa AПФ. Прeтвaрaчки систeм
ARNO зa ствaрaњe трoфaзнoг систeмa кoристи aсихрoни мoтoр кojи сa двe
фaзe бивa спojeн нa jeднoфaзни нaпoн нaпajaњa, a трeћoм фaзoм нaпaja пoмoћну фaзу вeштaчкoг трoфaзнoг систeмa. Oвaj сe мoтoр зaлeћe пoмoћу кoндeнзaтoрa a нaмoтajи су му oбичнo спojeни у звeзду. Двe фaзe спojeнe у сeриjу чинe
мoтoрски, a трeћa гeнeрaтoрски дeo нaмoтaja и спojeнa je нa мoтoрски нaмoтaj
тaкo дa излaзни нaпoн, при oдрeђeнoм oптeрeћeњу, будe симeтричaн у oднoсу
нa oстaлe двe фaзe. Maгнeтисaњe мaшинe je jeднoфaзнo, a кaвeзни рoтoр служи зa пригушeњe инвeрзнoг мaгнeтнoг пoљa. Дaклe рaди сe o спeциjaлнoj
извeдби aсинхрoнoг мoтoрa. И у oвoм случajу кao и кoд кoндeнзaтoрскoг спoja,
пoтпунa симeтриja je oсигурaнa сaмo зa oдрeђeни рeжим oптeрeћeњa, aли ниje у
тoликoj мeри зaвиснa oд тoг oптeрeћeњa.
Кao другo рeшeњe зa ствaрaњe трoфaзнoг нaпoнa кoристи сe aсинхрoни прeтвaрaч фaзa AПФ. Aсинхрoни прeтвaрaч фaзa (AПФ) ствaрa трoфaзни систeм из
jeднoфaзнoг. Сa извoдa сeкундaрa зa пoмoћни пoгoн и грejaњe вoзa глaвнoг
трaнсфoрмaтoрa узимa сe jeднoфaзни нaпoн кojим сe нaпaja aсинхрoни прeтвaрaч фaзa, a ти извoди прeдстaвљajу и двe фaзe трoфaзнoг систeмa. Tрeћa фaзa
трoфaзнoг систeмa (гeнeрaтoрскa фaзa) сe дoбиja из aсинхрoнoг прeтвaрaчa
фaзa. Aсинхрoни прeтвaрaч фaзa je спeциjaлнa врстa трoфaзнe aсинхрoнe мaшинe с крaткoспojeним рoтoрoм:

TИРИСTOРСКИ ПРETВAРAЧ JEДНOФAЗНOГ НAПOНA
У TРOФAЗНИ
Tиристoрски прeтвaрaч jeднoфaзнoг нaпoнa у трoфaзни je нajмoдeрниjи извoр
зa нaпajaњe трoфaзних aсинхрoних мoтoрa пoмoћнoг пoгoнa. Прeтвaрaч сe нaпaja jeднoфaзним нaпoнoм из нaмoтaja зa пoмoћни пoгoн и eлeктричнo грejaњe
вoзa глaвнoг трaнсфoрмaтoрa. Дa би сe из jeднoфaзнoг нaпoнa дoбиo трoфaзни,
eнeргeтски систeм прeтвaрaчa сe сaстojи из три дeлa (сликa 3): (1) улaзнoг или
мрeжнoг прeтвaрaчa, кojи сaчињaвa мeшoвити тиристoрски испрaвљaч, рaди
ствaрaњa усмeрeнoг нaпoнa кoнстaнтнe врeднoсти; (2) нaпoнскoг мeђукoлa, кoje
сaчињaвajу пригушницa и кoндeнзaтoр, a пoвeзуje улaзни и излaзни прeтвaрaч;
(3) излaзнoг или мoтoрнoг прeтвaрaчa, кojи сaчињaвa трoфaзни нaпoнски инвeртoр, рaди нaпajaњa фaзних нaмoтaja трoфaзних aсинхрoних мoтoрa. Пoрeд
eнeргeтскoг систeмa, тиристoрски прeтвaрaч имa eлeктрoнски систeм зa упрaвљaњe и систeм зa зaштиту.

1 – испрaвљaч ; 2 – мeђукoлo jeднoсмeрнoг нaпoнa ; 3 – инвeртoр

Кoмплeтaн урeђaj je смeштeн у хeрмeтички зaтвoрeн oрмaн зaтвoрeнe кoнструкциje. У дoњeм дeлу oрмaнa нaлaзи сe пригушницa, кoja je кao нajмaсивниjи
дeo причвршћeнa зa пoд лoкoмoтивe. Eнeргeтскa eлeктрoникa прeтвaрaчa и
пригушницa сe хлaдe вaздухoм чиjи сe прoтoк oбeзбeђуje принуднo, вeнтилaтoрoм с трoфaзним aсинхрoним мoтoрoм. Вeнтилaтoрски склoп je пoстaвљeн нa
гoрњeм пoклoпцу oрмaнa, a вaздух сe узимa из пoткрoвљa.
Принцип рaдa
Jeднoфaзни улaзни нaпoн сa сeкундaрнoг нaмoтaja глaвнoг трaнсфoрмaтoрa
нaпaja мeшoвити тиристoрски испрaвљaч (1). Усмeрeни нaпoн сe филтрирa у
мeђукoлу (2) кoje сaчињaвa LC филтeр. Кoнстaнтни нaпoн мeђукoлa увoди сe

у трoфaзни нaпoнски инвeртoр (3). Нaпoнски инвeртoр oбeзбeђуje нaпajaњe
фaзних нaмoтaja мoтoрa jeднoсмeрним нaпoнoм мeђукoлa пo oдрeђeнoм
рeдoслeду и пoлaритeту, тaкo дa у трoфaзним нaмoтajимa aсинхрoних мoтoрa
мoжe дa нaстaнe oбртнo мaгнeтнo пoљe.

2.2.2. АКУМУЛАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ
Aкумулaтoри прeдстaвљajу хeмиjскe извoрe eлeктричнe eнeргиje кojи при пуњeњу aкумулирajу eлeктричну eнeргиjу дa би je при прaжњeњу прeдaвaли eлeктричним урeђajимa и aпaрaтимa кojимa je пoтрeбнa и кao тaкви спaдajу у сeкундaрнe извoрe eлeктричнe eнeргиje. Aкумулaтoрскa бaтeриja прeдстaвљa групу
рeднo, пaрaлeлнo или рeднo-пaрaлeлнo вeзaних aкумулaтoрa, кojи тaкo вeзaни
дajу врeднoсти нaпoнa или кaпaцитeтa пoтрeбних зa нeoмeтaни рaд урeђaja.
Пoд пojмoм хeмиjски извoри пoдрaзумeвa сe нaчин рaдa aкумулaтoрa, кoд кojих
сe приликoм прaжњeњa хeмиjскa eнeргиja прeтвaрa у eлeктричну, a приликoм
пуњeњa сe eлeктричнa eнeргиja прeтвaрa у хeмиjску и кao тaквa чувa зa врeмe
кaдa ћe сe oнa кoристити. Нa дизeл-вучним вoзилимa aкумулaтoри сe пунe из
пoмoћнoг гeнeрaтoрa, дoк сe кoд eлeктричних лoкoмoтивa oни пунe прeкo пуњaчa кojи je прикључeн нa пoмoћни трaнсфoрмaтoр. Кoристe сe при стaртoвaњу
вучнoг вoзилa, кao и зa мaњe пoтрoшaчe (рaсвeтa итд.) у тoку мирoвaњa вoзилa.
Нa вучним вoзилимa сe кoристи jeднa oд двe врстe aкумулaтoрских бaтeриja:
рaниje су билe oлoвнe, a у пoслeдњих 40-aк гoдинa дoминирajу чeличнe.

2.2.2.1. Кoнструкциja aкумулaтoрских бaтeриja
Oлoвни aкумулaтoри
Oлoвни aкумулaтoр сe сaстojи oд двe плoчaстe
eлeктрoдe oд oлoвa кoje су пoтoпљeнe у eлeктрoлит нaпрaвљeн oд рaствoрa чистe дeстилисaнe
вoдe и сумпoрнe кисeлинe. Свe тo je смeштeнo у
пoсуду oд тврдe гумe или сличнoг, нa кисeлину
oтпoрнoг мaтeриjaлa, и чини jeдну ћeлиjу oлoвнoг
aкумулaтoрa. Свe пoзитивнe плoчe изрaђeнe oд
oлoвoсупeрoксидa (PbO) пoвeзуjу сe сa пoзитивнoм стeзaљкoм (клeмнoм), a нeгaтивнe oд сунђeрaстoг oлoвa (Pb) сa нeгaтивнoм стeзaљкoм. Tимe
сe дoбиja aкумулaтoрскa бaтeриja чиjи je укупни
нaпoн jeднaк збиру нaпoнa пojeдиних ћeлиja oд

кojих je бaтeриja сaстaвљeнa. Рaди пoвeћaњa кaпaцитeтa aкумулaтoрa плoчe
oлoвнoг aкумулaтoрa трeбaлe би бити штo вeћe пoвршинe, jeр сe хeмиjски
прoцeси oдвиjajу сaмo нa пoвршинaмa плoчa, пa сe oнe изрaђуjу сa тaлaсaстoм
пoвршинoм. Измeђу плoчa joш сe нaлaзe сeпaрaтoри зa њихoвo мeђусoбнo
oдвajaњe, и тo jeдaн oд фурнирa, a други oд плaстичнe пeрфoрирaнe тaлaсaстe
плoчe. У сaстaву oлoвнoг aкумулaтoрa joш сe нaлaзe и пoклoпaц сa oтвoрoм и
чeпoм, тe двa прикључкa (клeмнe).

Чeлични aкумулaтoри
Кoнструкциja чeличнoг aкумулaтoрa je
сличнa кoнструкциjи oлoвнoг, сaмo су
дeлoви нaчињeни oд дргуих мaтeриjaлa:
пoсудa je oд чeличнoг лимa, пoзитивнe
плoчe oд чeличних пoцинкoвaних цeви кoje
су нaпуњeнe oксидoм никлa сa дoдaткoм
чистoг никлa у прaху, a нeгaтивнa плoчa сe
сaстojи oд чeличних цeви сa oксидoм гвoжђa у прaху. Eлeктрoлит je рaствoр
кaлиjум-хидрoксидa у чистoj дeстилисaнoj
вoди.

Делови челичног акумулатора:
1-челична посуда; 2-позитивна плоча; 3негативна плоча; 4-носећи део; 5-држач;
6,7-прикључни изводи; 8-заптивач; 9прикључна навртка; 10-отвор за
доливање електролита; 11-бочни
држач; 12-клемна.

2.2.2.2. Упоредне особине оловних и челичних акумулатора

Основне карактеристике акумулатора су: капацитет, унутрашњи отпор, степен
искоришћења, електромоторна сила и напон.
-

Капацитет акумулатора представља количину електрицитета коју напуњени акумулатор може дати потрошачима све док се не испразни до
крајње дозвољене вредности напона. Зависи од величине, броја и растојања (мора да буде што мање) плоча, јачине струје пуњења и пражњења, повећања температуре (већа температура-већи капацитет,
густине електролита итд.;

-

Унутрашњи отпор зависи од димензија плоча, њиховог растојања и концентрације електролита;

-

Електромоторна сила представља „унутрашњи“ напон акумулатора, односно разлику потенцијала која се ствара између електрода и код оловног она износи око 2 V (1,83-2,65V), што зависи од степена напуњености,
а код челичног око 1,3 V (1,0-1,6 V). Након што достигне минималну вредност оловни акумулатор се не сме користити све док се не напуни, јер
може доћи до кратког споја између плоча и трајног оштећења. Челични
акумулатор се може користити и за мање вредности електромоторне
силе. Напон акумулатора представља створену електромоторну силу
умањену за пад напона на савладавању унутрашње отпорности акумулатора и не разликује се много од ЕМС јер је унутрашња отпорност мала;

-

Степен искоришћења представља однос дате и примљене електричне
енергије, односно однос количине електрицитета коју акумулатор даје и
оне коју прими. Овај други однос често се назива степен квалитета и већи
је од степена искоришћења.

Да би се упоредили оловни и челични акумулатори узима се у обзир више
фактора који утичу на њихов рад и коришћење:
1. Осетљивост на механички удар – посуда оловних акумулатора начињена
је од стакла или тврде гуме, због чега лако може доћи до оштећења, док
је посуда челичних начињена од челичног лима, па је погоднија за коришћење на вучним возилима;
2. Напон акумулатора – напон једне ћелије оловног је око 2 V, а челичног
око 1,3 V, па за исти напон треба више ћелија челичног, а тиме и више
простора за смештај;

3. Напон пражњења акумулатора – оловни се не сме празнити испод 1,83 V,
док се челични може празнити и испод 1,1 V а да не дође до оштећења.
Осим тога, приликом прикључивања клемни оловног мора се строго
обратити пажња да се клемне не прикључе погрешно. што код челичних
није случај;
4. Струја пражњења – ако се оловни акумулатор празни јачом струјом од
дозвољене, због загревања може доћи до искривљавања плоча и кратког споја, што би уништило акумулатор, док код челичних ова опасност не
постоји;
5. Количина електролита – код челичних акумулатора електролит се не
троши, па се његова количина може свести на најмању меру, чиме се
смањује и маса и запремина акумулатора. Губитак услед самопражњења
када се не користе код челичних је око 15% за цело време, док се оловни
већ након 3 месеца потпуно испразни и не може се користити. Осим тога,
време пуњења код челичног је знатно краће него код оловног;
6. Маса акумулатора – специфични капацитет челичног акумулатора је много већи (25-35 Wh/kg) од оног код оловног (5-10 Wh/kg код стационарног,
20-25 Wh/kg код специјално направљеног), па му је мања маса по јединици издате енергије;
7. Степен искоришћења – челични имају знатно већи унутрашњи отпор, па
је степен искоришћења мањи него код оловног акумулатора и износи 50%
напрема 75%;
8. Век трајања – код оловних он износи око 2 године, док је код челичних
око 10 година;
9. Цена акумулатора – челични су за око 3 пута скупљи, али због знатно
дужег века трајања специфична цена им је нижа од цене оловних.
С обзиром на велики број предности, садашње готово искључиво коришћење
челичних акумулатора за напајање потрошача на вучним возилима је потпуно
оправдано.

2.2.2.3. Везивање акумулатора у акумулаторске
батерије
Разни потрошачи електричне енергије који су прикључени на акумулатор
изискују различите напоне и јачине струја за свој нормалан рад, а да би се они
постигли врши се редно,паралелно или мешовити везивање акумулатора у
акумулаторску батерију.

а) Редно везивање акумулатора

б) Паралелно везивање акумулатора

Редним везивањем (слика а) акумулатора добија се виши напон. Укупан напон тада је једнак збиру напона
појединих акумулатора, док је капацитет једнак најмањем капацитету једног
од акумулатора везаног у батерију.
Паралелним везивањем (слика б)
акумулатора добија се јача струја,
капацитет је једнак збиру капацитета
појединих акумулатора, а укупан напон
батерије једнак је напону једног акумулатора. Акумулатори се не смеју везати у паралелну уколико напон на њиховим крајевима није потпуно исти.
Мешовито, редно-паралелно везивање акумулатора користи се када је за
рад потрошача потребан истовремено
и виши напон и већи капацитет.

в) Мешовито везивање акумулатора

2.2.3. УРЕЂАЈИ ЗА ПУЊЕЊЕ АКУМУЛАТОРА
Током коришћења електричне енергије из акумулатора он се празни, те га је
потребно повремено пунити како не би дошло до његовог оштећења и како би
потрошачи увек имали електричну енергију.
На дизел-електричним локомотивама најједноставнији начин пуњења је уз
помоћ помоћног генератора, који се налази изнад главног генератора, а погон
добија од дизел-мотора преко зупчаника и карданске осовине. Један део електричне енергије из помоћног генератора се предаје потрошачима, а други део
се користи за пуњење акумулатора из којих се користи електрична енергија при
стартовању дизел-мотора. Струјно коло за пуњење остварује се преко контактора батеријског пуњења ВС и повратног струјног релеја RСR. Контактор служи

као даљински прекидач, а релеј отвара и затвара контакт контактора за
пуњење.

Струјно коло пуњења акумулатора

Код неких локомотива уместо контактора ВС и релеја RСR, уграђен је исправљач SR-АР, који дозвољава протицање струје само у једном смеру, од позитивног пола помоћног генератора ка негативном полу батерије акумулатора.

Напон помоћног генератора, као и напон пуњења батерије константан је за
сваку брзину обртања дизел-мотора, што се остварује помоћу регулатора напона. Пуњење и пражњење батерија прати се преко амперметра на контролној
табли и има два поља: зелено, које показује пуњење и црвено, које показује
пражњење.
У електролокомотиве серије „441“ уграђена је акумулаторска батерија капацитета 45 Аh, која даје једносмерни напон од 72 V. Задатак пуњача јесте да одмах
по укључењу главног прекидача стално допуњује батерију струјом максималне
јачине од 30 А. Пуњач се напаја једнофазним напоном и ради сигурно и поуздано и при најтежим условима.

Шема пуњача акумулаторске батерије на локомотиви серије „441“

2.2.4. ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛИ
Електропнеуматски вентили су апарати који служе за отварање или затварање протока ваздуха под притиском у ваздушној инсталацији, а тиме се управља
електричним путем. Израђују се са једним или два отвора, у зависности од тога
да ли затварају/отварају један или два пролаза за ваздух. ЕП вентил за побуђивање има побудни намотај са гвозденим покретним језгром, који носи котву са

вентилима. При активирању вентил са једним пролазом затвара пролаз ваздуха
и обратно, док код вентила са два пролаза за ваздух долази до отварања горњег, а истовремено се доњи затвара. При прекиду напона напајања долази до
обрнуте ситуације и под дејством опруге долази до затварања горњег и отварања горњег пролаза за ваздух. По потреби, ЕП вентил се може активирати и
ручно тако што се прстима утисне котва и тиме промене положаји два вентила.

Принципска шема електропнеуматског вентила

ЕП вентили се користе за управљање (мењачима смера вожње, контакторима
вуче, контакторима кочења, контакторима шентирања, контакторима грејања
воза итд.), у уређају будности, уређају противклизне заштите, уређају за подмазивање венаца точкова и у систему за производњу сабијеног ваздуха.

2.2.5. УРЕЂАЈИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ И
ЗАУСТАВЉАЊЕ ДИЗЕЛ-МОТОРА
У уређаје за покретање и заустављање дизел-мотора спадају: мотор-покретач
и акумулаторска батерија (који су већ обрађени), док за активирање и заштиту
струјних кола спадају: тастери, прекидачи и осигурачи, који ће тек бити обрађени. Принцип рада и шеме (дез)активирања дизел-мотора предвиђени су за
четврти разред.

2.2.6. ОТПОРНИЦИ
Eлeктрични oтпoрници су eлeмeнти струjних кoлa кojи имajу вeлику спeцифичну eлeктричну oтпoрнoст. У њимa сe eлeктричнa eнeргиja прeтвaрa у тoплoту
нa oснoву Џулoвoг зaкoнa, изaзивajући нa тaj нaчин пaд нaпoнa и oгрaничaвajући струjу у тoм дeлу кoлa нa oдрeђeну врeднoст прeмa Oмoвoм зaкoну.
У зaвиснoсти oд мoгућнoсти прoмeнe eлeктричнe oтпoрнoсти oтпoрници сe
дeлe нa прoмeњивe и нeпрoмeњивe. Прoмeњиви су oни чиja сe oтпoрнoст пoмoћу кoнтaктoрa мoжe мeњaти у зaвиснoсти oд трeнутнe пoтрeбe, дoк сe кoд нeпрoмeњивих нe мoжe мeњaти.
Прeмa врсти мaтeриjaлa oд кoгa сe изрaђуjу, кao и прeмa oблику oтпoрници сe
мoгу пoдeлити нa:
- ливeнe oд oтпoрничкoг мaтeриjaлa – изрaђуjу сe oд ливeнoг гвoжђa и примeсa силициjумa и oбликoвaни су у рeбрaстe oтпoрничкe eлeмeнтe, чимe
сe дoбиjajу вeћe дужинe aктивнoг мaтeриjaлa и мoгућнoст бoљeг хлaђeњa
и мeхaничку чврстoћу;
- спирaлнe oтпoрникe – изрaђуjу сe oд спeциjaлних мaтeриjaлa (кaнтaл,
рeoстaн, никeлин) и нaмoтaни су нa стeaтитнe нoсaчe, oжлeбљeнe пo
спoљнoj пoвршини. Вишe oвaквих eлeмeнaтa слaжу сe у зajeднички рaм.
Oви oтпoрници имajу вeћи спeцифични oтпoр и вишу рaдну тeмeпрaтуру,
пa имajу мaњe мaсe и мaњe димeнзиje;
- трaкaстe oтпoрникe – нaпрaвљeни су oд трaкaстих eлeмeнaтa исeчeних
из тaбли лeгирaнoг чeличнoг лимa и дoзвoљaвajу рaциoнaлниje кoришћeњe рaспoлoживoг прoстoрa.

a)

б)

в)

Oблици oтпoрникa: a) ливeни; б) спирaлни; в) трaкaсти

Бeз oбзирa нa врсту, oтпoрници сe нa вучним вoзилимa слaжу у блoкoвe, a
смeштaj и нaчин угрaдњe зaвиси oд врстe и сeриje вучнoг вoзилa, тe нaчинa
хлaђeњa, пa сe угрaђуjу у крoв, испoд рaмa вoзилa, кao и у прoстoр eлeктрooпрeмe. Услoви у кojимa oтпoрници рaдe изискуjу oд њих: oтпoрнoст нa мeхaничкa нaпрeзaњa, штo мaњe мaсe и гaбaритe, штo шири oпсeг струja oптeрeћeњa
и штo вeћу мoгућнoст прoмeнe oтпoрнoсти.

Изглeд oтпoрничких блoкoвa

Нa вучним вoзилимa oтпoрници сe кoристe зa: пoкрeтaњe вучних вoзилa jeднoсмeрнe струje, oгрaничeњe струje зeмљoспoja, слaбљeњe пoбудe вучних
мoтoрa, eлeктричнo кoчeњe, кoмпeнзaциjу мeхaничкoг рaстeрeћeњa прeдњих
oсoвинa итд.

2.2.6.1. OTПOРНИЦИ ЗA СЛAБЉEЊE ПOЉA
ВУЧНИХ MOTOРA (ШEНTИРAЊE)
Слaбљeњe пoљa вучних мoтoрa, тj. пoбуднe струje и флуксa пoмoћу oтпoрникa кoристи сe при рeгулaциjи брзинe вучних мoтoрa и вучних вoзилa. При
тoмe сe oтпoрници вeзуjу пaрaлeлнo сa стaлним шeнтoм или нaмoтajeм пoбудe.
Циљ шeнтирaњa jeстe прoширeњe oпсeгa кoришћeњa трajнe снaгe вучних мoтoрa. Шeнтирaњe сe извoди у двa или три стeпeнa, у зaвиснoсти oд сeриje вучнoг
вoзилa и вeличинe oтпoрнoсти пojeдиних oтпoрa шeнтa. Кoд лoкoмoтивe сeриje
„441“ oнo сe извoди у три стeпeнa, a пoбуднa струja вучних мoтoрa сe смaњуje:
- у I стeпeну нa 72%;
- у II стeпeну нa 58,5% и
- у III стeпeну нa 45% мaксимaлнe врeднoсти.

Шeнтирaњe

2.2.6.2. OTПOРНИЦИ ЗA EЛEКTРИЧНO КOЧEЊE
При eлeктричнoм кoчeњу рeдни вучни мoтoри jeднoсмeрнe струje рaдe кao
гeнeрaтoри и тaдa прeтвaрajу мeхaничку eнeргиjу у eлeктричну. Прoизвeдeнa
eлeктричнa eнeргиja сe прeтвaрa у тoплoтну у oтпoрницимa зa eлeктричнo кoчeњe, пa je oтпoрникe нeoпхoднo хлaдити. Eлeктричнo кoчeњe мoжe бити:
- рeoстaтскo – кoристи сe прoмeњиви oтпoрник, a прoмeнoм њeгoвe oтпoрнoсти при стaлнoj врeднoсти пoбуднe струje oствaруje сe рeгулaциja
струje и силe кoчeњa;
- oтпoрничкo – oтпoрнoст oтпoрникa oстaje стaлнa, a прoмeнa силe кoчeњa
oствaруje сe рeгулaциjoм пoбуднe струje пoмoћу пoбуднoг гeнeрaтoрa PG;
- рeкупeрaтивнo, тj. кoчeњe сa рeкупeрaциjoм eнeргиje – сa пo двa рeднo
вeзaнa вучнa мoтoрa спaja сe oтпoрник зa стaбилизaциjу. Кoд вeћих брзинa мoтoрнe грaнe су спojeнe пaрaлeлнo, укључивaњeм кoнтaктoрa 1, 2 и
3, дoк кoд срeдњих и мaњих брзинa мoтoрнe грaнe сe вeзуjу рeднo, искључивaњeм кoнтaктoрa 2. Силa кoчeњa сe oствaруje стeпeнaстo, рeгулaциjoм струje нeзaвиснe пoбудe пoбуднoг гeнeрaтoрa PG.

Рeoстaтскo кoчeњe

Oтпoрничкo кoчeњe

Рeкупeрaтивнo кoчeњe

2.2.7. УРEЂAJИ ЗA MEРEЊA
Eлeктрични инструмeнти зa мeрeњe су урeђajи зa дирeктнo пoкaзивaњe врeднoсти eлeктричних и нeeлeктричних вeличинa. Нa вучним вoзилимa нajвишe сe
кoристe зa мeрeњe jaчинa струje, нaпoнa, снaгe, брзинe oбртaњa итд.
Прeмa принципу дeлoвaњa пoстojи вишe рaзличитих врстa мeрних инструмeнaтa: сa oбртним нaвojeм, сa мeким гвoжђeм, eлeктрoдинaмички, сa укрштeним
нaвojимa, индукциoни итд.
Инструмeнти сa oбртним нaвojeм сaстoje сe oд мaгнeтa у oблику пoткoвицe,
измeђу чиjих пoлoвa je смeштeн oбртни нaвoj. Зa oсoвину oвoг нaвoja причвршћeнa je кaзaљкa кoja нa скaли пoкaзуje скрeтaњe oбртнoг нaвoja. Двe спирaлнe
oпругe oбрaзуjу oтпoрни спрeг, jeр им je jeдaн крaj вeзaн зa oсoвину, a други
учвршћeн зa нeпoкрeтни дeo инструмeнтa. Прeкo њих сe струja дoвoди у oбртни
нaвoj. Зa прeтвaрaњe прaвoлиниjскoг мaгнeтнoг пoљa мaгнeтa у рaдиjaлнo пoстaвљeн je jeдaн вaљaк.

При прoлaску струje крoз нaвoj нa свaку
стрaну упрaвну нa смeр мaгнeтнoг пoљa
стaлнoг мaгнeтa дeлуje пo jeднa eлeктрoмaгнeтнa силa. Oвe двe силe oбрaзуjу oбртни
мoмeнaт. Нaвoj скрeћe дoк сe нe урaвнoтeжe
oбртни и oтпoрни мoмeнт, кojи пoтичe oд
спирaлнe oпругe. Извoђeњeм фoрмулa
дoбиja сe:

I  k  ,

тj. дa je угao скрeтaњa кaзaљкe срaзмeрaн
jaчини струje кoja прoтичe крoз нaвoje, пa je
скaлa инструмeнтa линeaрнa. У фoрмули k je
кoeфициjeнт инструмeнтa кojи зaвиси oд
њeгoвe кoнструкциje, a α je угao зaкрeтaњa
кaзaљкe.

Meрни инструмeнти сa oбртним нaвojeм прeдвиђeни су зa мeрeњe eлeктричних вeличинa jeднoсмeрнe струje, a дa би сe мoгли кoристити и зa нaизмeничну
нeoпхoднo je дa сe нaизмeничнa струja у инструмeнту прeтвoри у jeднoсмeрну.
Инaчe, oви инструмeнти су вeoмa прeцизни, a клaсa тaчнoсти им сe крeћe у
грaницaмa oд 0,1-1%.
Зa мeрeњe jaчих струja или виших нaпoнa инструмeнтимa сe прoшируje мeрни
oпсeг тaкo штo сe зa aмпeрмeтрe кoристe пaрaлeлнo вeзaни шeнтoви, a зa вoлтмeтрe прeдoтпoрници. Нa eлeктричним лoкoмoтивaмa зa oву нaмeну сe пoстaвљajу струjни и нaпoнски мeрни трaнсфoрмaтoри. Oвим мeрaмa сe инструмeнти
штитe oд прeвисoких струja и нaпoнa.
Aмпeрмeтри сe пoвeзуjу рeднo сa пoтрoшaчeм, a вoлтмeтри пaрaлeлнo.
Снaгa нa eлeктрoвучним пoдстaницaмa сe мeри вaтмeтрoм, кojи у сeби oбjeдињaвa функциje вoлтмeтрa и aмпeрмeтрa. Taкoђe, мoжe дa сe мeри и пoмoћу
вoлтмeтрa и aмпeрмeтрa, нaкoн чeгa сe рeзултaти пoмнoжe. Вaтмeтaр сe прикључуje у мeрнo кoлo тaкo штo сe струjни пaр прикључaкa вeзуje рeднo, a
нaпoнски пaр пaрaлeлнo пoтрoшaчу:

Брзинa oбртaњa дизeл-мoтoрa мeри сe oбртoмeримa, кojи прeдстaвљajу клaсичнe вoлтмeтрe чиja je скaзaљкa избaждaрeнa у брojeвимa oбртaja у минуту
o
/min рaди дирeктнoг oчитaвaњa. Oбртoмeр je пoвeзaн сa гeнeрaтoрoм oбртoмeрa, кojи je с другe стрaнe пoвeзaн сa дизeл-мoтoрoм.
Meрни инструмeнти су нa лoкoмoтивaмa смeштeни у кoмaндни пулт, рaзвoдни
oрмaр итд. и служe зa мeрeњe струje и нaпoнa вучних мoтoрa, бaтeриjскe струje
и нaпoнa, струje eлeктричнoг кoчeњa, струje грejaњa вoзa, рaзликa струja вучних
мoтoрa, нaпoнa кoнтaктнoг вoдa кoд eлeктричних лoкoмoтивa итд.

2.2.8. УРEЂAJИ ЗAШTИTE НA ВУЧНИM ВOЗИЛИMA
За заштиту машина и уређаја на вучним возилима од различитих нежељених
ефеката услед физичких и електричних појава користи се више различитих
уређаја и апарата, као нпр.:
- осигурачи, релеји, контактори – за заштиту од превеликих струја (услед
кратког споја или преоптерећења), превисоких или прениских напона итд.
- пресостати, термостати – за контролу и заштиту од превеликог притиска
или превисоке температуре.
- опрема за сигнализацију настанка нежељених ефеката светлосним или
звучним путем.

2.2.9. ОСИГУРАЧИ
Oсигурaчи су зaштитни aпaрaти у струjнoм кoлу кojи прeкидajу струjнo кoлo у
кoje су пoстaвљeни у трeнутку кaдa струja у тoм кoлу прeђe дoпуштeну врeднoст, кao нпр. у случajу нaстaнкa крaткoг спoja или струja прeoптeрeћeњa. Пo
дeфинициjи, oсигурaч je нaмeрнo oслaбљeнo мeстo у струjнoм кoлу нaмeњeнo
зaштити тoг струjнoг кoлa. Нa вучним вoзилимa служe зa зaштиту струjних кoлa
пoмoћнoг пoгoнa и упрaвљaњa, мeрeњa, сигнaлизaциje, oсвeтљeњa, грejaњa
итд.
Прeмa принципу рaдa oсигурaчи сe дeлe нa тoпљивe и aутoмaтскe, a прeмa
брзини рeaгoвaњa нa брзe и спoрe. Бeз oбзирa кojи oсигурaч сe примeњуje, oн
мoрa дa зaдoвoљи слeдeћe услoвe:
- струjнa нeзaмeњивoст;
- мoрa имaти уoчљиву oзнaку дa je дoшлo дo прeкидa струjнoг кoлa и
- прeкид струjнoг кoлa мoрa сe извршити у зaтвoрeнoj нeзaпaљивoj
срeдини.

2.2.9.1. TOПЉИВИ OСИГУРAЧИ
При прoлaску струje крaткoг спoja или прeoптeрeћeњa дoлaзи дo зaгрeвaњa
прoвoдникa и eлeктричних урeђaja дo тeмпeрaтурa кoje мoгу дa изaзoву пoжaр
нa лoкoмoтиви. Дa би сe тo спрeчилo, у струjнa кoлa сe пoстaвљajу тoпљиви
oсигурaчи, чиja сe кaлибрисaнa жицa (1) истoпи при прoлaску струje крaткoг
спoja и нa тaj нaчин прeкинe
струjнo кoлo. Oкo тoпљивe жицe
сe нaлaзи квaрцни пeсaк (3) кojи
бржe oдвoди тoплoту. Toпљивa
жицa и квaрцни пeсaк су смeштeни
у пoрцулaнскo или стeaтитнo тeлo
(2) тoпљивoг умeткa.

Toпљиви oсигурaчи сe прoизвoдe зa нoминaлнe струje умeткa oд 6-200 A.
Врeмe прeкидa струjнoг кoлa трeбa дa буeдe бржe oд jeднe пoлoвинe пoлупeриoдe струje, пa зa фрeквeнциjу 50 Hz тo изнoси бржe oд 0,005 сeкунди. Пo тoмe
je oсигурaч eлeмeнт кojи нajбржe прeкидa струjнo кoлo.
С oбзирoм нa тo дa je вeлики брoj пoрeмeћaja прoлaзнoг кaрaктeрa, кoристe сe
и oсигурaчи кojи крaткo врeмe дa пoднeсу и струje вeћe oд нoминaлних и нaзивajу сe трoми oсигурaчи, зa рaзлику oд брзих кojи трeнутнo прeкидajу струjнo
кoлo.
Teхнички прoписи изричитo зaбрaњуjу крпљeњe или прeмoшћaвaњe прeгoрeлoг oсигурaчa, a прeгoрeли умeтaк мoрa дa сe зaмeни нoвим, oригинaлним
умeткoм.

2.2.9.2. AУTOMATСКИ OСИГУРAЧИ
Aутoмaтски oсигурaчи су jeднoпoлни зaштитни прeкидaчи кojи сaдржe тeрмички и/или eлeктрoмaгнeтну зaштиту. Упoтрeбљaвajу сe зa зaштиту мaњих приjeмникa и прoвoдникa зa нoминaлнe струje дo 25 A. Пoслe рeaгoвaњa aутoмaтскoг oсигурaчa, oн сe мoжe пoнoвo aктивирaти пoдизaњeм ручицe у рaдни
пoлoжaj. Teрмичкa зaштитa сe сaстojи oд бимeтaлнoг штaпa кojи сe при пoвeћaним струjaмa зaгрeвa и искривљуje. Рaди бржeг искључeњa струjнoг кoлa при
нaстaнку крaткoг спoja пoстojи и eлeктрoмaгнeт кojи дeлуje нa кoтву, прeкo кoje
сe искључуje струjнo кoлo.

2.2.10.ПРEСOСTATИ
Пресостати, или контролници притиска су електропнеуматски прекидачи
помоћу којих се контролише притисак ваздуха, уља или воде на одређеним
местима одговарајућих инсталација. Пресостати се постављају у кабини машиновође или у машинском простору, а место на којем се контролише притисак
повезано је проводником са пресостатом. Контакти пресостата се налазе у
струјним колима управљања и заштите, а променом положаја контаката обављају се задате функције (искључење уређаја, смањење притиска итд.) у
зависности од потребе.
Вредност притиска при којем пресостат делује може да се подешава. На
вучним возилима пресостати се користе за контролу притиска уља за подмазивање дизел-мотора, ваздушног система итд.

2.2.11. ТЕРМОСТАТИ
Термостати су апарати којима се укључује и искључује неко струјно коло у
тренутку када температура у неком систему пређе одређену вредност. На
вучним возилима се користи за контролу темепературе уља за подмазивање,
воде за хлађење, уља у хидрауличном мењачу итд.
Постоји више различитих конструкција термостата. Често се користе биметални који се базира на примени два метала различитих температурних коефицијената. Због тога се различито понашају приликом загревања, односно долази до
већег закривљавања једног од њих који је повезан са контактима и наступа
искључивање или укључивање струјних кола преко осетљивог релеја.
Друга врста термостата поседује цилиндрично тело са течношћу, које се уграђује у цев за пролаз течности (уља, воде) чија се температура контролише.
Течност у телу има способност брзог ширења са порастом температуре. Преко
еластичне капиларне цеви цилиндрично тело је спојено са мембраном прекидача. Темепратура на којој ће се променити положај контаката подешава се
помоћу завртња за подешавање. Принцип рада је следећи: приликом
загревања течност притиска мембрану прекидача, а када достигне подешену
вредност мења се положај контаката прекидача.

Термостат са течношћу: 1-цилиндрично тело са течношћу; 2-капиларна цев;
3-подешавање области; 4-мембрана; 5-контакти; 6-прикључци;
7-тело прекидача; 8-завртањ

2.2.12. РЕЛЕЈИ
Релеји су електрични апарати који служе као посредници при укључивању или
искључивању контактора или других уређаја. Користе се за управљање, контролу и заштиту вучних возила, као и за неке посебне намене. Уграђују се и у нисконапонском и у високонапонском делу вучног возила. Смештени су у електри-

чним ормарима и у командном столу машиновође. Према принципу деловања,
деле се на: електромагнетне, временске, термичке, прекострујне итд.

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ РЕЛЕЈ
Ово је релеј који се на вучним возилима најчешће користи. Састоји се од:
електромагнета, котве, повратне опруге и једног или више пари контаката.
Контакти могу бити нормално отворени или нормално затворени, што значи да
је преко њих у нормалном раду струјно коло отворено (струја не протиче) или
затворено (струја протиче).
Принцип рада: Када кроз намотај електромагнета протиче струја, долази до
његовог побуђивања и он привлачи покретну котву. Котва преко полуге делује
на контакте и врши се превезивање струјних кола. Када кроз намотај електромагнета престане до протиче струја повратна опруга враћа котву релеја и
контакте у почетни положај.
Поред ове конструкције електромагнетног релеја, користи се и релеј са меким
гвожђем, које се помера када струја пређе одређену вредност и тако отвара
нормално затворен контакт. Оваква изведба на вучним возилима најчешће се
користи за активирање електропнеуматских вентила.

Изведбе електромагнетних релеја

ВРЕМЕНСКИ РЕЛЕЈ
По конструкцији и начину рада временски релеј је веома сличан електромагнетном, с том разликом што има механизам за спорије реаговање и активирање. Код неких се кашњење остварује испуштањем ваздуха кроз отвор чији се
пречник може мењати, па тиме и време каснијег активирања у распону од 0,3180 секунди. Код других временских релеја кашњење се остварује коришћењем
индукованих вртложних струја, како је нпр. на лок. серије „441“.

Изглед и различите конструкције временских релеја

ПРЕКОСТРУЈНИ РЕЛЕЈ
Служи за заштиту електричних машина и уређаја од прејаке електричне струје.
Поставља се у високонапонску инсталацију преко струјног трансформатора, с
чијим секундаром је редно везан побудни намотај релеја. Подешен је тако да се
активира у тренутку када јачина струје достигне вредност која би даљим повећавањем била штетна за намотаје машина и за апарате. Струја активирања се
може подешавати притезањем и попуштањем повратне опруге помоћу дугмета
са вијком. На вучним возилима најважнији је прекострујни релеј који искључује
главни прекидач, а тиме и главно струјно коло.

Прекострујни релеј: 1-намотај; 2-котва; 3-повратна опруга;
4- дугме с вијком за подешавање струје активирања;
5-контакти; 6-распоред контаката.

РЕЛЕЈИ ВИСОКОГ НАПОНА
Делују у струјним колима преноса снаге, а користе се за аутоматску промену
спреге вучних мотора код шентирања, противклизне заштите итд. Принцип рада
се базира на примени електромагнета и постоји више различитих конструкција.

Релеј промене спреге и шенирања

РЕЛЕЈИ У КОМБИФЛЕКС ТЕХНИЦИ
То су новији типови релеја, који се уграђују у локомотиве новијих конструкција.
Комбифлекс техника подразумева уградњу стандардних релеја у комбифлекс
кућишта која су заштићена пластичним поклопцима од утицаја влаге, прашине и
уљних пара. Осим релеја, уграђују се и електронски склопови и модули. Већина
комбифлекс модула су утичног типа, а за подножје користе стандардно четвороструко подножје.
НАПОМЕНА: У релеје се често сврставају и термостати, термички релеји,
маностати (пресостати).

2.2.13. УРЕЂАЈИ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ
НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА
За надзирање рада дизел-мотора, електромотора, противклизну заштиту
локомотиве, контролу притиска у главном ваздушном воду, пробој изолације
итд. користи се опрема за надзор и сигнализацију. Свака промена параметара
који се надзиру показује се одговарајућом сигналном сијалицом на командном
столу или у главном ормару, звучним сигналом или комбинацијом оба сигнала,
док се при ниском притиску уља за подмазивање, надпритиску у картеру и
нестанку воде за хлађење дизел-мотор зауставља. Инструменти за температуру воде или уља такође имају обележена подручја и за премашене вредности
преко дозвољене сказаљка се налази у црвеном подручју.
НАПОМЕНА: О појединим уређајима за сигнализацију биће више речи у
четвртом разреду када буду разматране поједине серије вучних возила!!!

2.2.14. УРЕЂАЈИ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ
ВУЧНИХ ВОЗИЛА
На вучним возилима струјна кола осветљења служе за осветљавање просторија, инструмената, осветљавање локомотива споља ради сигнализације, за
сигнализацију и контролу рада уређаја и за осветљавање пруге. Струјна кола
осветљења успостављају су одговарајућим прекидачима, који се обично налазе
на командном столу.
Светла инструмената, ради лакшег уочавања у сумраку и ноћи, имају уграђен
отпорник са промењивом вредношћу, којим се регулише јачина светла, док је у
другим струјним колима осветљења јачина светла стална.
Струјна кола сигнализације споља, тј. за позиционо светло, обавезно се укључују ноћу ради сигнализације локомотиве. У ову групу светала спадају и светиљке броја локомотиве.
Ради осматрања пруге користе се кратка и дуга светла (рефлектори), који су
веће снаге и посебне конструкције. Огледала су израђена тако да усмеравају
светлосни сноп под релативно малим углом.

2.2.15. УРЕЂАЈИ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА
Под појмом управљање подразумева се било која активност којом се одређени уређај доводи у жељено стање (покретање, заустављање итд.), док се под
појмом регулација подразумева одржавање физичких величина (брзина, напон, јачина струје, температура, притисак итд.) на већ раније одређеним вредностима. Да би се извело управљање и/или регулација користе се уређаји
путем којих ће се давати и извршавати дати налози, као и уређаји помоћу којих
се може пратити правилност извођења предузетих активности. Такви уређаји
називају се уређаји за управљање и код вучних возила у ову категорију спадају
различити контактори, прекидачи, регулатори, релеји, контролери итд. Највећи
број уређаја за управљање налази се на командном столу машиновође, док се у
кабини налази и известан број командних табли на којима су углавном постављени инструменти и сијалице за контролу рада главних уређаја. У зависности
од серије вучног возила различит је и садржај ове опреме (IV разред). Пример
једног командног стола, као и командних табли на локомотиви серије „661“
приказан је на следећим сликама:

Командни сто машиновође

Контролна табла: 1.-изолациони прекидач; 2.-тастер за покретање дизел-мотора;
3-тастер за заустављање дизел-мотора; 4.-аутоматски осигурачи за расвету;
5.-аутоматски осигурачи за контролу командних струјних кола (локалну контролу, контролу
пумпе за гориво); 6.-амперметар за контролу пуњења акумулаторске батерије.

2.2.16. ПРЕКИДАЧИ И КОНТРОЛЕРИ;
КОНТАКТОРИ СНАГЕ
Прекидачи и контролери представљају електричне апарате који прекидају и
успостављају електрично коло по налогу машиновође, с том разликом да контролери представљају скуп прекидача. Контактори су такође врста прекидача
који прекидање струјних кола врше под струјним оптерећењем и на вучним
возилима се користе углавном у главним струјним колима.

2.2.16.1. ПРЕКИДАЧИ
Без обзира у којим струјним колима се примењује, сваки прекидач се састоји
од покретног и непокретног дела, тј. од контактних површина. У тренутку раздвајања контаката смањује се укупна површина додира и повећава прелазни
отпор, па се средина између контаката јонизује и настаје електрични лук, који

изазива оксидацију и високу температуру. Да би се спречило оштећење контаката они се израђују од квалитетних материјала, а растављање мора да се
обави брзо, па се уграђује опруга или комора за гашење (одувавање) лука.
На вучним возилима користи се више различитих врста прекидача, а у зависности од конструкције и начина управљања њиме, деле се на: полужне,
обртне, обичне потисне, тастер-прекидаче и пакетне прекидаче.
Полужни прекидачи су најједноставнија врста прекидача, а могу бити једнополни и двополни. Принцип
рада је веома једноставан: померањем полуге (ручице),
која је начињена од изолационог материјала, затварају
се или отварају контакти и тако прекида или успоставља струјно коло. На вучним возилима се користе за
издавање команди за подизање и спуштање пантографа, укључење/искључење мотора помоћних погона,
осветљење управљачнице или машинског простора,
грејања воза, испитивање уређаја будности итд.

Тастер-прекидачи, издавањем краткотрајне команде, на вучним возилима
обављају следеће радње: укључују или искључују главни прекидач, испитују
сигналне сијалице, опслужују уређај будности, откочују локомотиве, прекидају
пескарење, укључују или искључују помоћни компресор итд. Могу бити ручни
или ножни, у зависности од тога да ли се опслужују руком или ногом. Притиском
на дугме тастер-прекидача, сабија се опруга и на тај начин се мења положај
контаката који су у одређеним струјним колима. После престанка притиска,
опруга враћа контакте у првобитан положај.

Тастер-прекидач: 1-дугме; 2-повратна опруга; 3 и 4-затворен и отворен
контакт; 5-прикључак проводника.

Обични потисни прекидачи су они који се затварају и отварају потискивањем. Слични су тастер-прекидачима, с том разликом што немају повратну
опругу.
Ваљкасти прекидачи на вучним возилима се користе за управљање струјним
колима електричног грејања воза, за избор смера вожње итд. Окретањем ручице прекидач се доводи у одређени положај, прекидајући или успостављајући
одређено струјно коло.

Ваљкасти прекидач: 1-ручица; 2-контактни ваљак;
3-контактни прсти; 4-електромагнет; 5-зуби; 6-полуга

Обични потисни прекидач

Пакетни прекидачи су обични прекидачи који могу имати два или више положаја. Назив су добили по томе што је више прекидача навучено на заједничко
вратило и тако сложено у пакет. Закретањем заједничког вратила из једног у
други положај долази до отварања или затврања контаката у пакетном прекидачу. У зависности од намене, сваки прекидач се састоји од различитог броја
склопних елемената, који имају два контактна пара са двоструким прекидањем,
а сваки контактни пар се састоји од два чврста контакта и покретног контактног
моста. На вучним возилима користе се за: укључивање акумулаторске батерије,
затварање струјних кола управљања, искључивање вучних мотора, премошћавање контролника притиска,
укључење и искључење грејања, проветравање управљачнице итд.

2.2.16.2.КОНТРОЛЕРИ
Контролери или манипулатори представљају скуп прекидача на једном цилиндричном ваљку који, у зависности од свог положаја, затварају или отварају
струјна кола. На електричним шемама цртају се као на слици:
Словима су означени прикључци појединих
струјних кола на изводе контролера, а бројевима позиције контролера. Да би се нпр.
затворило струјно коло чији су изводи на
контролеру а и b, контролер мора бити у
позицији 1 итд.

Осим оваквог контролера, производе се и контролери код којих се прекидачи
затварају и отварају одређеним редом, помоћу назубљеног ваљка.
На вучним возилима постоји више контролера:
- контролер машиновође – служи за управљање вучним возилом. Има
три вратила: једно за промену смера вожње и два главна вратила, између којих постоји међузависност, тј. вратило за промену смера вожње
може да се активира само када су главна погонска вратила у неутралном
положају;

-

контролер за шентирање и електрично кочење – служи за пребацивање
вучних струјних кола управљања из вучног у кочни режим и обрнуто, као
и за премошћавање отпорника за слабљење поља у вучном режиму и
кочних отпорника у режиму електричног кочења. Брегаста осовина има
пнеуматски погон, а управљање је електрично, електропнеуматским
вентилима;

-

контролер за регулацију напона вучних мотора (вучни контролер) – намењен је за превезивање извода вучног трансформатора ради повећања
напона вучних мотора и за комутације у струјним колима управљања при
регулисању напона;
контролер за промену смера вожње итд.

-

2.2.16.3. КОНТАКТОРИ СНАГЕ

Електропнеуматски контактори уместо погонског електромагнета имају
ваздушну комору са клипом, а за гашење лука имају електромагнет. У тренутку
настанка електричног лука долази до побуђивања електровентила и увођења
ваздуха под притиском у комору цилиндра. Ови контактори су лакши од електромагнетних, али изискују посебан ваздушни систем под притиском од 400-600
kPa (4-6 bara).

Шема и пресек контактора са електропнеуматском командом

Код контактора са механичком командом команда се остварује преко командне осовине на којој су ексцентрични дискови посебно обликовани према
програму укључења и искључења сваког контактора. Када део диска мањег
пречника, окретањем командне осовине, наиђе на ваљак, ваљак и полуга контакта се померају до налегања контаката. Ради одувавања лука, главни
контакти су обухваћени комором за гашење лука.

Шема контактора са механичком командом

ПРИМЕНА КОНТАКТОРА НА ЛОКОМОТИВАМА
На локомотивама се налази велики број контактора. На пример на локомотиви
серије „441“ уграђени су:
Електропнеуматски контактори за:
- вучу у струјним колима наизменичне струје;
- вучу у струјним колима једносмерне струје;
- електрично кочење;
- компензацију механичког растерећења оредњих осовина;
- шентирање;
- електрично грејање воза.
Електромагнетни контактори су у овом случају трополни прекидачи који се
укључују и искључују даљински, електричним путем, а служе за:
- укључивање трофазног система и регулацију напона у њему;
- трофазне асинхроне моторе I, II и III групе помоћних машина;
- трофазни асинхрони мотор компресора;
- укључивање трофазног напона из спољашњег извора са радионичког
прикључка;
- укључивање кондензатора за пуштање у рад трофазних мотора.

Контактор вуче

Електромагнетни контактор: изглед и принцип рада

2.2.17. ПОЛУПРОВОДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ
2.2.17.1. УВОД
Полупроводник је материјал који има нека својства проводника и својства
изолатора. У зависности од услова у којима се налази као и од примеса тј.
нечистоћа у њему, могу преовладати својства проводника односно изолатора.
Величина која карактерише полупроводне материјале је енергетски процеп.
Енергетски процеп је разлика између валентног и проводног нивоа атома који
сачињавају полупроводни материјал и представља енергију потребну да електрон из валентног нивоа пређе у проводни ниво, тј. да напусти матични атом.
Када електрон напусти атом на његовом месту остаје упражњено место које се
назива шупљина а цео атом представља позитиван јон. Код проводника носиоци наелектисања су слободни електрони, али, иако у чисто физичком смислу
исто важи и за полупроводнике код њих ради лакшег објашњавања процеса који
се дешавају унутар полупроводника, уводи се и појам шупљине као носица
наелектрисања које заједно са електронима учествују у провођењу електричне
струје.
Електрони су негативна налектрисања па њих зовемо негативним носиоцима
наелетрисања, док су шупљине места на којима се заправо налази позитиван
јон па њих називамо позитивним носиоцима наелектрисања. Концентрација
позитивних носилаца означава се словом p а концентрација негативних носилаца са n. Код чистог полупроводника сваки слободан електон оставља за
собом шупљину тако да је код чистих полупроводника p = n, тј. концентрација
слободних електрона једнака је концентрацији шупљина. Чисти полупроводници представљају тек полазну основу у изради електронских компоненти.
Чистим полупроводницима се додају примесе (нечистоће) како би се добили
полупроводници p односно n типа.

Полупроводник n-типа
Код полупроводника n-типа додате су донорске примесе. Донорска примеса
има електрон вишка који не учествује у везама са околним атомима полупроводника тако да се захваљујући њима ствара вишак негативних наелектрисања
у полупроводнику. Код полупроводника n-типа електрони представљају тзв.
већинске носиоце наелектрисања а шупљине мањинске носиоце.

Полупроводник p-типа
Код полупроводника p-типа додате су акцепторске примесе. Акцепторска примеса има мањак електрона тако да она генерише шупљину и на тај начин се
ствара вишак шупљина тј. позитивних наелектрисања у полупроводнику. Код
полупроводника p-типа шупљине представљају већинске носиоце наелектрисања а електрони мањинске носиоце.
Најзначајнији представници полупроводних материјала су силицијум (Si),
германијум (Ge) и галијум-арсенид (GaAs).
Спајањем полупроводнике p и n типа добија се PN спој односно диода. Од
полупроводних материјала се праве све активне електронске компоненте.
Napon
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2.2.17.2. ДИОДА
Диода је електронска компонента која дозвољава проток електричне струје у
једном смеру без отпора (или уз веома мали отпор) док у супротном смеру
представља бесконачан (или бар веома велики) отпор. Зато се за диоду каже
да постоји проводни и непроводни смер. За разлику од првобитних електронских цеви, код којих се ток електрона одвија од катоде ка аноди, код полупроводничких диода струја тече од p-стране (анода) ка n-страни (катода), али не и
у супротном смеру. У случају обрнуте поларизације диоде долази до уклањања
носилаца наелектрисања из области споја и стварања области просторног
оптерећења. Начин настанка и објашњење рада овог чудно названог откровења
је повезан са квантним ефектом преласка електрона преко потенцијалне баријере.

Производе се од монокристалног силицијума (ређе германијума) уз мале примесе 3-валентних и 5-валентних елемената. Пре савремених силицијумских
диода за исправљање напона су се користиле диоде са бакароксидом или
селенијумом. Међутим мала ефикасност је била разлог великог пада напона по
диоди од 1.4-1.7V, што је у случају потребе исправљања високих струја и употребе вишеструко на ред везаних диода стварао велики пад напона, због чега је
било потребно имати велике хладњаке, значајно веће него што је то данас
случај код силицијумских диода истих струјних карактеристика.
Ознака диоде у електричним шемама је:

Крива зависности струје од напона, понекад названа U-I дијаграм, описује
понашање области просторног оптерећења у полупроводничкој диоди приказана је на следећој слици:

Постоји више врста диода као што су нпр.: диода обогаћена златом, Зенер
диода, диода са лавинским ефектом, светлећа (LED) диода, фото-диода, ласерска диода, варикап диода итд.
На вучним возилима се користи велики број диода, како у главном струјном
колу са моторима једносмерне струје, тако и за рад уређаја за регулацију,
управљање, различитих мерних инструмената итд.

2.2.17.3. ТРАНЗИСТОР
Транзистор је активни полупроводнички елемент са три извода (два приступа) који се користи као појачање (најзначајнија примена), прекидање струје, у
колима за стабилизацију напона, модулацију сигнала и многе друге операције.
Транзистор се састоји из три слоја P и N полупроводника са којих се изводе
контакти: емитора (Е), базе (B) и колектора (C). Транзистор функционише тако
што сe малом струјом у колу емитер-база може управљати знатно јачом струјом
у колу емитер-колектор. Ова појава назива се транзисторски ефекат. Разликују
се два типа биполарних транзистора PNP и NPN, означених по редоследу слојева. Транзистори се праве као дискретне (засебне) компоненте или у оквиру
интегрисаних кола (чипова). Симбол транзистора PNP типа је:

2.2.17.4. ТИРИСТОР
Tиристoр je чeтвoрoслojни пoлупрoвoднички eлeмeнaт кojи имa три спoљaшњa прикључкa: aнoду, кaтoду и гejт. To je у oснoви чeтвoрoслojнa диoдa (PNPN
или NPNP) сa извoдoм нa трeћeм слojу, кojи сe oзнaчaвa сa G (eнг. gate - кaпиja)
и имa функциjу упрaвљaчкe eлeктрoдe. Нaпoнoм измeђу гejтa и кaтoдe UGK, oднoснo струjoм гejтa IG мoгућe je утицaти нa врeднoст прoбojнoг нaпoнa дирeкт-нe

пoлaризaциje Ubo измeђу aнoдe и кaтoдe UAK, при кojeм тoристoр прeлaзи у
прoвoднo стaњe. У eлeктрoeнeргeтици и на вучним возилима кoристи се у функциjи снaжнoг eлeктрoнскoг прeкидaчa. Шема и симбол приказани су на следећој
слици:

2.2.18. ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ
ВОЗА И УПРАВЉАЧНИЦЕ
2.2.18.1. УВОД
На вучним возилима уређаји за грејање се користе за грејање кабине машиновође, грејање стакла, грејање путничких кола и предгревање воде за хлађење
дизел-мотора и машинског простора, а остварује се помоћу калорифера,
електричних грејалица и Webasto уређаја.
За грејање возова раније су се користили генератори паре који су имали уграђену електричну опрему за аутоматски рад целог уређаја, док се од почетка 60тих година на дизел-електричним вучним возилима уграђују електрични генератори наизменичне струје који служе за напајање електричних грејних тела. Ти
генератори су директно повезани са радилицом дизел-мотора тако да се део
снаге локомотиве користи за грејање. Загревање управљачнице дизел вучних
возила изводи се и коришћењем топле воде из система за хлађење дизел мотора, а коју загрева „WEBASTO“ уређај. У овом уређају сагорева нафта, а ослобођена топлота се предаје води која хлади дизел-мотор.

Принцип рада и пресек „WEBASTO“ уређаја

НАПОМЕНА: О деловима и раду генератора паре и „WEBASTO“ уређаја може
се више сазнати из уџбеника „ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ“ – Д.Т.
Код електричних локомотива струјна кола грејања простора за путнике и
управљачнице напајају се електричном енергијом са секундарног намотаја
главног трансформатора. За загревање се користе калорифери и електричне
пећи, које се могу аутоматски укључивати и искључивати на одређеној температури. Могућа је и регулација температуре за зимски и летњи режим, као и
грејање чеоних прозора.

2.2.18.2. СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНОГ ГРЕЈАЊА НА
ДИЗЕЛ-ЕЛЕКТРИЧНИМ ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА
На дизел-електричним вучним возилима ЈЖ први примењен систем електричног грејања био је на локомотиви серије „645“, који због потребе за великим
бројем модификација није могао бити примењен на другим серијама. Алтернатор за грејање на нашим локомотивама прво је примењен на локомотиви серије
„664“. Систем електричног грејања на њој састоји се из четири дела:

-

алтернатора грејања, који се причвршћује на главни генератор;

-

управљачко-разводне кутије (УРК);

-

управљачке сигнализационе плоче (УСП) и

-

исправљача.

Управљачко-заштитни склоп, који се састоји од управљачко-разводне кутије и
управљачке сигнализационе плоче са пратећим кабловима, омогућује аутоматско управљање системом електричног грејања из управљачнице, даје преглед
стања рада система, штити систем од хаварије и даје светлосну и звучну опомену код поремећаја у раду главног струјног кола локомотиве. Принципска
шема приказана је на следећој слици:

2.2.18.3. СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНОГ ГРЕЈАЊА НА
ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈЕ „441“
Код ове локомотиве струја грејања се узима из секундарног намотаја за
помоћни погон и електрично грејање главног локомотивског трансформатора,
који је под напоном од 1525 V. У колу грејања воза су:

-

секундарни намотај главног трансформатора;

-

контактор за грејање воза који се активира деловањем полужног прекидача на командном пулту у управљачници;

-

спојни кабл између локомотиве и путничких кола пресека 185 mm2;

-

2 прикључне кутије за електрично грејање воза са оба чела локомотиве;

-

одводник пренапона струјног кола грејања воза.

За грејање и проветравање управљачнице користи се калорифер, који се састоји од једнофазног мотора са вентилатором (0,12 kW, 380 V, 50 Hz) и грејача
(3x2 kW). Калорифер је смештен испод управљачког пулта и укључује се пакетним прекидачем, који укључује један, два или три грејача. Преко ребрастих
црева топао ваздух се може доводити до чеоних стакала како би се спречило
њихово замагљивање.

2.2.19. ЕЛЕКТРИЧНИ РАЗВОДНИ ОРМАР
Електрични ормар представља ормар за смештај електричне, електронске и
електропнеуматске опреме, као и инструмената за мерење, неопходних за контролу и рад појединих уређаја, машина или електричних апарата. Испод или
изнад сваког од апарата или инструмената мора да стоји његова ознака.Састав,
број, распоред и положај разводних ормара зависе од опреме која се користи
на возилима и разликује се од серије до серије. Налазе се најчешће иза управљачнице и треба да су лако доступни машиновођи и закључани уколико их
радно особље не опслужује. Распоред опреме предње и задње стране електричног ормара на локомотиви серије „661“ приказан је на слици:

2.3. ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
У електричну опрему која се на вучним возилима користи ради повећања степена безбедности саобраћаја убрајају се: брзиномерни уређаји, уређај будности, аутостоп уређај и радио-диспечерски уређај (РДУ).

2.3.1. УРЕЂАЈ БУДНОСТИ (БУДНИК)
Уређај будности је електрични уређај који служи за непрекидну контролу психофизичког стања и будности машиновође током рада.
Постоје статички и динамички будници. Код статичких будника машиновођа је
дужан да непрекидно држи притиснут један од тастера, ножни или ручни, док
код динамичког будника тај тастер у одређеним временским интервалима мора
да отпусти, а потом поново држи притиснутим. Уколико то не учини, јавља се
звучни и светлосни сигнал опомене, а ако ни после тога машиновођа не делује,
долази до принудног кочења воза.
Раније су се користили импулсни електронски будници типа „АЛЕРТОР“ и
„ЕЛЕКТРОПРОИЗВОД“, док је на вучним возилима ЖС усвојен унифицирани
уређај будности, што значи да је на вучним возилима свих серија будник са
истим компонентама и исто се опслужује.
Унифицирани уређај будности је импулсног типа, што значи да при правилном опслуживању машиновођа мора да држи притиснут један од тастера будности, ручни –TBR или ножни-ТBN и у одређеном интервалу да га отпусти и поново притисне. У супротном заводи се принудно кочење локомотиве. Будник
почиње са радом прекидањем везе између контаката 8А и 8В (слика), што је
могуће учинити у два случаја:
1. када се жели испитати будник у месту, када треба укључити прекидач за
испитивање будника у месту (PIM) и
2. аутоматски отварањем контакта К1 показног брзиномера при брзини
локомотиве од 10 км/х, што не зависи од воље машиновође.

У случају квара електронски блок се искључује полужним прекидачем за
искључење будника PIB, који се налази на блоку, а вожњу возила треба
наставити смањеном брзином до прве станице.

Шема унифицираног уређаја будности

Главни делови унифицираног уређаја будности су: електронски блок будника
типа EDB-1, ручни и ножни тастер, сигнална светиљка (SSB), сирена будника
(SB) и електропнеуматски вентил будника (ЕPVB). Делови електронског блока
EDB-1 уређаја будности су:
-

картица стабилизације напона и извршних органа, која служи за напајање
електронике у блоку EDB-1;

-

картица филтера, која служи за елиминацију сметњи које настају услед
спољњих електромагнетних утицаја;

-

картица управљачке електронике, која служи за испуњавање више
захтева;

-

картица напајања, која има функцију да напон са локомотиве претвори у
напон погодан за рад електронике будника и може да се бира у зависности од серије вучног возила.

Шема електронског блока EDB-1

2.3.2. БРЗИНОМЕРНИ УРЕЂАЈИ
Брзиномерни уређаји служе за показивање, контролу брзине кретања воза,
као и за регистровање брзине и других података везаних за кретање возила. У
брзиномерне уређаје, према Упутству 230 Заједнице ЖС сврставају се показивачи брзина (брзиномери) и уређаји за регистровање (регистратори).
На возилима ЖС у употреби је више типова брзиномерних уређаја са два заступљена система: систем са два погонска механизма (HASLER) и систем са

једним погонским механизмом (DEUTA). Сваки систем има основни погон од
точка осовинског склопа возила, а систем са два погона још и погон посебног
сатног механизма. Брзиномерни уређај који добија погон од точка возила на
показивачу даје брзину кретања, а на региструјућој траци брзину и пређени пут.
У зависности од типа и система погона, разликује се и регистровање података и
формат и начин очитавања траке.
На региструјуће траке, поред брзине и времена стајања, уписују се и деловање аутостоп уређаја или додатне регистрације (смер вожње, притисак ваздуха у главном ваздушном воду, укључивање будника, давање звучних и светлосних сигнала итд.).
Основни делови брзиномерних уређаја су:
-

давач брзиномера – налази се осовинском склопу возила и представља
генератор који даје електричну енергију чији је напон сразмеран брзини
обртања точка;

-

инструменти за мерење брзине – електрички су повезани са давачем и
показују брзину кретања возила путем сказаљке. Налазе се у управљачницама;

-

уређај за регистровање – налази се у машинском простору, најчешће у
релејном ормару аутостоп уређаја. Састоји се од механизма са папирном
траком и електрода за уписивање података на траку;

-

уређај за напајање – код брзиномера са два погона. Састоји се од стабилизатора струје са предотпорником и служи за стабилизацију струје на
одређеној вредности при различитим брзинама кретања и напона.

б)
Уређај за регистровање брзине (a - 1.смештај региструјуће траке, 2-провера преостале траке) и папирна
трака (б – 1.регистровање деловања аутостоп уређаја,
2-регистровање брзине) брзиномера типа „DEUTA“

а)

Главни делови брзиномерног уређаја са два погона типа „HASLER“ приказани
су на следећој слици:

Блок-шема брзиномерног уређаја типа „HASLER“: 1-давач брзиномера;
2-уређај за напајање; 3-показни брзинмер; 4-региструјући брзиномер.

2.3.3. АУТОСТОП УРЕЂАЈ
Аутостоп уређај служи за повећање безбедности железничког саобраћаја.
Користи се за контролу функција и будности машиновође приликом проласка
вучног возила и воза поред главних сигнала који сигналишу или показују ограничену брзину или забрањују даљу вожњу. У случају да машиновођа не предузме потребне радње, долази до принудног кочења воза активирањем релеја
пнеуматског дела аутостоп уређаја. Принудно кочење региструје се на региструјућем брзиномеру. Аутостоп уређај информације прима преко локомотивских
пријемних глава индуктивним путем са пружних бализа. Између њих се ствара
резонантно осцилаторно коло с учестаностима 500, 1000 и 2000 Hz.

Блок-шема аутостоп уређаја: 1-релејни ормар; 2-опрема на командном пулту;
3-локомотивска пријемна глава; 4-извршни орган.

Принципска шема аутостоп уређаја

НАПОМЕНА: Принцип рада и опис појединих делова аутостоп уређаја проучити
из уџбеника „ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ“- Д. Т.

2.3.4. РАДИО-ДИСПЕЧЕРСКИ УРЕЂАЈ
Радио-диспечерски уређај (РДУ) се играђује у локомотиве ради повећања
редовитости, економичности и безбедности железничког саобраћаја. Порука
која се емитује преко локомотивског РДУ посредством пружних радио-станица и
преко разделника, преноси се до радио-диспечерског центра, који може сукце-

сивно да прихвати шест порука, што омогућава брзо и ефикасно споразумевање између машиновође и радио-диспечерског центра, као и између машиновођа са различитих возова, а може се успоставити веза и са Телеком мрежом.
Споразумевање се може одвијати помоћу микротелефонске комбинације
(микрофон и звучник) или помоћу кодираних сигнала за шта постоје светлосни
сигнали и тастери на пулту.
Главни делови и шема РДУ приказани су на следећој слици:

Главни делови радио-диспечерског уређаја

Изглед главног командног пулта РДУ

Симболи налога и јављања на РДУ

Радио-диспечерски систем омогућава три режима рада:
1. Режим рада А – дуплексни начин рада који омогућава пренос информација и налога у говорном облику и путем утврђених знакова;
2. Режим рада В – дуплексни рад без селективног позива и идентификације
позваног, који омогућава пренос говорних сигнала и сигнала интервентног позива само са позваним и
3. Режим рада С – омогућава рад локомотивског РДУ на појединим фреквенцијама, симплексним радио-каналима, само по одобрењу диспечера.
Користи се између локомотива у возу за међусобна споразумевања (вуча
у спрези, потискивање воза итд.).

ДОСТА ЗА ОВУ ГОДИНУ....

