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I ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ И ДАЉЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА

II ОСНОВНИ ДЕЛОВИ
И ПОДЕЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ
2.1. ПОДЕЛА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ НА ЛОКОМОТИВАМА
Садржај опреме на вучном возилу зависи, пре свега, од начина преноса снаге,
а највећу опремљеност електричним уређајима имају дизел-електричне и електролокомотиве. Захваљујући брзом напретку науке и технике, те веома добрим
карактеристикама електричне опреме и уређаја, они се налазе у свим важнијим
системима и функцијама рада локомотива, као што су:
-

-

покретање (стартовање) дизел-мотора код дизел вучних возила;
пренос снаге;
руковање возилом (промена смера кретања, промена брзине у преноснику снаге, промена пуњења дизел-мотора, повезивање више моторних
возила за руковање са једног места...);
контрола рада агрегата и важнијих уређаја;
регулација снаге, напона, рада компресора;
акумулација електричне енергије и пуњење батерија;
осветљење са помоћним уређајима;
грејање;
остали специфични задаци.

Због комплексности опреме настало је више различитих подела:
Према начину смештаја, електрични уређаји се деле на:
-

електричне уређаје у машинском простору;
електричне уређаје у управљачници – кабини машиновође;
електричне уређаје у обртном постољу и на сандуку локомотиве;
електричне уређаје крова (код електролокомотива).

Према функцији, на дизел-електричним локомотивама постоје:
-

систем управљања вожњом (СУВ);
систем напајања наизменичним напоном;
систем напајања једносмерним напоном;
систем управљања помоћним уређајима (компресором, грејањем, вентилацијом, осветљењем итд.).

Ипак, најчешћа подела је према максималном напону који се појављује код
електричне опреме, па имамо:
-

електричну опрему високог напона, тј. опрему главног струјног кола и
електричну опрему ниског напона, тј. опрему помоћних струјних кола.

2.2. ВИСОКОНАПОНСКА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА
У ову групу спадају електрични уређаји који припадају главном струјном колу и
који се електричном енергијом напајају из главног генератора или из контактне
мреже. У ту групу спадају:
-

-

-

-

-

главни генератор – електрична машина која претвара механичку енергију дизел-мотора у електричну и, у односу на остале генераторе који се
налазе на вучном возилу, знатно је тежи и већи;
вучни електромотори – електричне машине које добијену електричну
енергију претварају у механички рад за вучу возова;
уређаји преносника снаге, у које спадају и главни генератор и вучни
електромотори (код дизел-електричних локомотива), обртну механичку
енергију радилице дизел-мотора преносе на погодан начин на точкове
вучног возила;
контактори су електрични апарати који служе за прекидање или прекопчавање струјних кола високог напона, али и као извршни орган за проверу исправности рада и заштиту електричних уређаја и агрегата;
релеји – електрични апарати који служе при укључивању или искључивању више других контактора или уређаја, а и за заштиту и сигнализацију;
трансформатори – снижавају напон контактне мреже на вредност напона која је погодна за напајање и рад појединих електричних уређаја, од
којих су најважнији вучни електромотори;
пантографи су апарати који припадају кровној опреми електролокомотива и служе за остваривање везе између главног струјног кола локомотиве са контактном мрежом.

2.3. НИСКОНАПОНСКА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА
Сви остали уређаји који раде са напонима добијеним од акумулаторских батерија или помоћних генератора чине групу уређаја ниског напона, односно делова струјних кола ниског напона. У ту групу спадају: помоћни генератор, будилица, генератор броја обртаја (генератор брзине обртања), генератор обртомера,
моторпокретач, акумулатори, термостати, отпорници, електрични мерни инструменти итд.
-

-

помоћни генератор служи за пуњење акумулаторских батерија и напајање струјних кола за руковање локомотивом и за регулацију;
будилица покреће дизел-мотор преко редуктора или ременеице;
генератор броја обртаја мења оптерећење главног генератора и брзину обртања дизел-мотора;
генератор обртомера се користи за показивање брзине обртања
дизел-мотора;
моторпокретач (стартер) служи за покретање, стартовање дизелмотора;
топљиви и аутоматски осигурачи су електрични апарати који служе за
заштиту струјних кола од кратког споја;
електрични мерни инструменти служе за директно показивање електричних и неелектричних величина;
будник служи за непрекидну контролу психофизичких особина машиновође током рада;
отпорници се у електричној инсталацији локомотиве користе за различите сврхе: као грејно тело, приликом снижавања напона, смањења јачине струје кроз намотај побуде итд.;
акумулатори електричну енергију добијену преко пуњача из помоћног
генератора током рада дизел-мотора претварају у хемијску енергију, коју
касније поново претварају у електричну, потребну за стартовање дизелмотора или се она користи за расвету и друге мање потрошаче током
мировања дизел-мотора.

III ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И
УРЕЂАЈИ ВИСОКОГ НАПОНА
Већ раније су наведене електричне машине високог напона, а овде би се требало упознати са њиховим основним карактеристикама, принципом рада, врстама итд.
Електричне машине које су нашле примену на вучним возилима (и уопште)
могу се поделити према различитим основама, како према врсти струје са којом
раде (једносмерне и наизменичне), тако и према начину рада (обртне: мотори и
генератори; стационарне: трансформатори)

3.1. ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ - увод
У ову групу спадају електромотори и генератори једносмерне струје и то су
прве електричне машине које су се појавиле. Оне претварају механичку енергију у једносмерну електричну енергију (генератори) и обрнуто (мотори).
Машине једносмерне струје су реверзибилне, што значи да иста машина може
радити и као мотор и као генератор, без икаквих додатака:
- као генератор ради ако јој ротор обрћемо помоћу неке погонске машине
- као мотор ради када је прикључимо на извор једносмерне струје.
Предности мотора једносмерне струје су равномерна и економична регулација, као и велика преоптеретљивост, због чега су се дуго задржали у примени,
све до појаве полупроводничких претварача, али и данас су чести. Једино генератори једносмерне струје се све више потискују од стране генератора наизменичне струје. На нашим дизел-електричним и електричним локомотивама као
главни генератор и вучни мотори још увек је једино присутна ова врста машина.

3.1.1. КОНСТРУКЦИЈА МАШИНА ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
Основни тип машина је комутаторски (колекторски), који је добио назив по једном од својих делова – комутатору или колектору. Основни делови ових машина су:
- статор (индуктор) ;
- ротор (индукт);
- комутатор (колектор) и
- дирке (четкице),
што је приказано на следећој слици:

полно језгро
побудни намотај

главни пол
(електромагнет)

полни наставак

статор
(индуктор)

јарам
ротор (индукт)
помоћни полови
комутатор
четкице

Статор (индуктор) је непокретни део електричних машина и састоји се од:
- магнетног јарма израђеног од дебљег гвозденог лима;
- главних полова који функционишу као електромагнет и у којима се индукује (контра)електромоторна сила (напон). Састоје се од полног језгра и
полних наставака, израђених од динамо лимова, а полно језгро понекад
се прави од ливеног челика. Око полног језгра намотани су навојци од
бакарних проводника и то је побудни намотај. Између главних полова,
код машина веће снаге, постављају се и помоћни полови, који су доста
ужи од главних полова.
Ротор (индукт) је обртни део електричних машина. Израђен је од танких динамо лимова сложених у облику цилиндра, насађених и учвршћених на вратило. Лимови са спољашње стране имају жлебове, у којима су смештени бакарни
проводници намотаја ротора.
Комутатор (колектор) је насађен на вратило испред ротора и обрће се заједно са њим. Израђен је од бакарних ламела, међусобно и у односу на вратило, изолованих, а са сваком ламелом повезан је по један проводник из намотаја
ротора.
Четкице (дирке) су непокретни делови који служе за везу роторског намотаја
са спољашњим електричним колом. Израђују се од графита или мешавине бакарног (бронзаног) и графитног праха.
Остали делови машина једносмерне струје су: поклопци са лежајима, постоље, држачи и носачи четкица, вентилатор, прикључна кутија, вратило, канали
за хлађење итд.

Намотаји индукта
Машине ЈСС имају 2 намотаја:

намотај индуктора (статора) је побудни намотај и за израду је
једноставнији и
- намотај индукта (ротора) је сложенији и када се говори о намотајима
машина ЈСС онда се мисли на роторски намотај. Постоје 2 врсте
намотаја ротора:
1) на прстену - стари метод који се више не примењује због великог броја
недостатака и
2) на ваљку.
Основни елемент намотаја је бакарни проводник, а 2 проводника чине
навојак постављен у оси полова, па је електромоторна сила максимална, јер
навојак обухвата цео флукс кога стварају електромагнетни полови статора.
Више навојака чини секцију (шпулна или навојни део), тј. број навојака између
2 ламеле.
-

Облици навојака
омчасти и
валовити

Облици секција

Намотаји индукта могу бити изведени као:
- омчасти (паралелни);
- валовити (редни) и
- мешовити (редно-паралелни).
И омчасти и валовити се изводе као прости, код којих има само један систем
проводника, и сложени, код којих има више (бар 2) система проводника.
У зависности од броја страница секција које се постављају у једном утору
(жлебу) ротора намотавање може бити:
- једнослојно (само 1 слој страница секција) – користи се за мање машине
(до 0,6 kW)
- двослојно (2 слоја), које је и најчешће и
- вишеслојно.

Једнослојно

двослојно
вишеслојно
Намотавање ротора

3.1.2. Врсте машина једносмерне струје
према начину побуђивања
С обзиром да су особине машина једносмерне струје одређене начином побуђивања, њихова најчешћа подела врши се према том критеријуму. Побудити
машину значи формирати њене магнетне полове (северни-N и јужни-S), тј. магнетни флукс Φ, потребан за стварање (контра)електромоторне силе Е и
механичког обртног момента М.
Према томе како и где су везани побудни намотаји, машине ЈСС се деле на
две основне групе врста:
1. машине ЈСС са независном побудом код којих су струја и магнетни
флукс статора независни од оптерећења и ту спадају:
- магнетоелектричне машине – немају намотај статора, него сталне
магнете и
- са страном побудом – побуда од стране другог извора електричне
енергије
2. машине ЈСС са сопственом (зависном) побудом, које се деле према
начину прикључивања побудних намотаја (статора) на машине са:
- оточном (паралелном) побудом;
- редном (серијском) побудом и
- сложеном побудом, која може бити
а) адитивна (магнетни флуксеви се сабирају)
б) диференцијална (магнетни флуксеви се одузимају)

a)

б)

в)

Шема повезивања и карактеристике брзине и момента мотора са редном (а),
паралелном (б) и сложеном (компаудираном) побудом (в)

Код свих наведених врста машина, снага која се троши на побуду је релативно мала и за веће машине она износи око 1%, а за мање машине око 5%, што
омогућава економичну и лаку регулацију напона генератора и брзине код електромотора.

3.2. ГЛАВНИ ГЕНЕРАТОР ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
3.2.1. Намена и услови рада главног генератора
Главни генератор је електрична машина која на дизел-електричним локомотивама претвара механичку енергију дизел-мотора у електричну енергију потребну за напајање електровучних мотора. На вучним возилима ЖС користе се генератори једносмерне струје.

Главни генератор има цилиндрично кућиште, а на кућишту се налазе шапе помоћу којих се генератор причвршћује за подужни носач локомотиве. Ротор генератора је директно везан са радилицом дизел-мотора, тако да је брзина обртања ротора једнака брзини обртања дизел-мотора и она износи од 750-1500
о
/min, у зависности од снаге мотора. За мање снаге брзина је већа и обрнуто. То
значи да је главни генератор вишеполна машина и да има од 8-12 полова.
У почетку су дизел-мотор и главни генератор биле посебне јединице, због чега је некоаксијалност радилице дизел-мотора и вратила генератора условљавала нетачност приликом монтаже, проблеме са комутацијом те честе механичке
кварове. Такође је тежак приступ појединим склоповима, а тиме и отежана контрола њиховог рада, а операције при скидању генератора са локомотиве су

сложеније. Због свега тога дизел-мотор и генератор су након тога повезивани у
једну целину.

Друго решење за отклањање некоаксијалности било је уградња спојнице између ове две машине, па је статор генератора чврсто везан за блок дизел-мотора. Осим тог решења, постоје и конструкције код којих се ротор ослања на лоптасти зглоб, при чему је потребна и еластична спојница за пренос механичког
момента на ротор генератора.
Услови рада електричних машина на дизел-електричним локомотивама су тешки, јер на њих делују потреси и удари услед неравнина и састава шина, те
сталних вибрација дизел-мотора, средина је прилично прљава, температура се
мења у великом распону (од -30оС до +40оС), велики је проценат влажности, а
ваздух за хлађење садржи знатну количину честица дизел горива и моторног
уља, које смањују отпор изолације намотаја и изазивају пробој изолације, а
тиме и честе кратке спојеве. Ти проблеми углавном су решени специјалном
конструкцијом генератора од квалитетног стабилизованог челика, те посебном
систему хлађења са надпритиском у самом генератору и двоструким пречишћавањем расхладног ваздуха, које спречава улазак спољашњег ваздуха у унутрашњост генератора. Исти систем хлађења користи се истовремено и за хлађење
вучних електромотора и високонапонског ормана.

3.2.2. Основни делови главног генератора
Глaвни гeнeрaтoр сe сaстojи из двa oснoвнa дeлa: стaтoрa и рoтoрa.
Нa стaтoру je мaгнeтнo кoлo oд гвoжђa у oблику шупљeг вaљкa, a зa мaгнeтнo
кoлo су причвршћeни глaвни и пoмoћни мaгнeтни пoлoви, кojи су изрaђeни oд
пунoг гвoжђa. Нa крajeвимa мaгнeтних пoлoвa нaлaзe сe пoлни нaстaвци. Jeзгрa
глaвних пoлoвa су причвршћeнa зa кућиштe мoтoрa сa унутрaшњe стрaнe. Пoмoћни пoлoви сe нaлaзe измeђу глaвних пoлoвa, у линиjи гeoмeтриjскe нeутрaлнe oсe измeђу глaвних пoлoвa, мaњи су oд њих пo димeнзиjaмa, a нaмoтajи су
нaчињeни oд дeбљих прoвoдникa прaвoугaoнoг oбликa. Нaмoтajи пoмoћних пoлoвa пoвeзaни су у двe пaрaлeлнe грaнe, a зaтим рeднo сa нaмoтajимa рoтoрa.

Рoтoр гeнeрaтoрa прeдстaвљa пoкрeтни дeo гeнeрaтoрa кojи сe сaстojи oд
врaтилa, гвoздeнoг jeзгрa, нaмoтaja и кoмутaтoрa (кoлeктoрa). Jeзгрo рoтoрa je
сaстaвљeнo oд спeциjaлних лимoвa кojи су мeђусoбнo чврстo спрeгнути, тaкo дa
чинe jeдну цилиндричну цeлину. Пo oбoду су нaчињeни жлeбoви у кoje сe пoстaвљajу прoвoдници oд бaкрa, прaвoугaoнoг прeсeкa. Нaмoтajи глaвнoг гeнeрaтoрa сe изрaђуjу или кao oмчaсти или кao тaлaсaсти. Jeдaн крaj прoвoдникa спojeн je сa пo jeднoм лaмeлoм нa кoмутaтoру, други крaj сa oдгoвaрajућим нaвojкoм испoд супрoтнoг пoлa, a oвaj сa лaмeлoм нa кoмутaтoру, тe сви зajeднo чинe
jeднo струjнo кoлo. Прeкo тих лaмeлa, кoje фoрмирajу кoмутaтoр, клизe грaфитнe чeткицe. Нaмeнa чeткицa je дa прeузму eлeктричну eнeргиjу сa нaизмeничнoм струjoм ствoрeну у нaмoтajимa рoтoрa, тe дa je прeтвoрe у jeднoсмeрну
струjу. Грaфитнe чeткицe су тaкo причвршћeнe дa увeк нaлeжу нa лaмeлe кoje
су мeђусoбнo пoвeзaнe, тe чинe сa њимa зaтвoрeнo струjнo кoлo. Рoтoр глaвнoг
гeнeрaтoрa oслaњa сe врaтилoм, прeкo лeжajeвa, нa кућиштe мoтoрa и сa jeднe
стрaнe je пoвeзaн сa рaдилицoм дизeл-мoтoрa, a сa другe стрaнe, прeкo oсoвинa и лeжaja, oслaњa сe нa кућиштe мoтoрa.

Нaмoтajи стaтoрa
Статор главног генератора има више пари главних и помоћних полова.
Намотаји главних полова
На сваком главном полу постоји пет врста намотаја, који су свој назив добили
по томе како долази до стварања магнетног поља, односно по томе како су
навоји побуде повезани са навојима ротора. То су:
- стартни намотај;
- компензациони намотај;
- намотај оточне (паралелне) побуде;
- намотај независне побуде и
- намотај редне побуде.
Све ове врсте намотаја постављају се због тога што у току рада главни генератор мора да задовољи више услова у погледу висине електромоторне силе и
електричне струје, те ради регулације и квалитетне комутације. Шематски
приказ намотаја главних полова приказан је на слици:

а) Намотај оточне побуде направљен је од већег броја проводника танке
жице, који су паралелно повезани са четкицама ротора, тј. са намотајем ротора.
Јачина поља које ствара мења се са променом напона на крајевима генератора. Када би се користио само овај намотај, са променом брзине обртања дизелмотора долазило би и до промене (смањења) излазног напона са генератора,
што би неповољно утицало на рад вучних мотора.
б) Намотај независне побуде састављен је од мањег броја навојака дебљег
проводника. Напаја се струјом из независног извора, тј. из акумулаторске
батерије или из побудног генератора (будилице). Јачина поља аутоматски се
регулише током вожње помоћу посебног уређаја који се назива „регулатор
оптерећења“. Смер деловања поља исти је као и смер оточног поља.
в) Редни намотај састоји се од малог броја проводника велике дебљине, који
су везани редно са намотајима ротора, па целокупна струја (или половина, ако
је повезан у две паралелне гране) тече кроз њега. Смер поља којег ствара
супротан је од поља које потиче од оточног и намотаја независне побуде, па се
често назива и антикомпаундирани намотај. Служи за стабилизацију напона.

г) Стартни намотај служи за стартовање дизел-мотора и везан је редно са
намотајем ротора. Тада главни генератор ради као електромотор, који се електричном енергијом напаја из акумулаторске батерије на локомотиви.
д) Компензациони намотај се састоји од бакарних шипки утиснутих паралелно
са проводницима ротора у жлебове који се налазе на полним наставцима
главих полова статора. Служи за поништавање (компензацију) магнетног поља
ротора, тзв. магнетне реакције индукта-ротора.

Изглед намотаја главних полова генератора

Помоћни полови
Помоћни полови су по димензијама мањи од главних полова и смештени су
између њих. Језгро је направљено од гвожђа малог попречног пресека, а намотаји од дебљих проводника правоугаоног пресека. Сви намотаји помоћних полова везани су у две паралелне гране, а потом редно са намотајима ротора, па
кроз њих протиче половина струје генератора.

Помоћни пол главног генератора

Помоћни полови служе за побољшање услова комутације. Под комутацијом
се подразумева низ појава које се дешавају у једном навоју када он прелази из
подручја једног магнетног пола у подручје неутралне линије између два пола,
па онда улази у подручје другог магнетног пола и прелази у неутралну линију. У
навоју тада долази до промене смера струје када га четкица преко ламеле комутатора доводи у кратак спој. Пошто четкице стално скидају струју са ламела,
долази до сталног прекида струјног кола између четкица и ламела, појављује се
електромоторна сила самоиндукције и долази до варничења. Варничење је вео-

ма штетно и може да оштети колектор. Да не би долазило до тога у неутралну
линију између главних полова постављају се помоћни полови, а на главним половима се налази компензациони намотај.

Магнетно поље статора и ротора

3.2.3. ПРИНЦИП РАДА ГЛАВНОГ ГЕНЕРАТОРА
Принцип рада заснива се на Фарадејевом закону електромагнетне индукције, који гласи: Магнетни флукс који се мења индукује у намотају којим
пролази електромоторну силу (напон). Ефективна и максимална вредност
индуковане електромоторне силе директно је зависна од брзине промене
магнетног флукса.

Ако се ротор окреће брзином v у магнетном пољу
индукције В између полова N-S, у проводницима
навојака дужине l индуковаће се електрична сила
е, која је једнака:

e  l v B
Смер електричне силе одређује се правилом три
прста леве руке, по којем палац показује смер и
правац индукције В, кажипрст правац и смер обртања ротора v, а средњи прст правац и смер
индуковане електромоторне силе Е. Може се
закључити да електричне силе свих навојака које се налазе у близини једног
пола имају исти смер, а они навојци у близини другог пола супротан смер. Све
електричне силе под једним полом се међусобно сабирају.
Ако се посматра кретање једног истог навојка од тренутка када се он налази у
оси полова, па преко неутралне зоне између два пола до осе полова на другу
страну, односно док се не обрне за 1800, види се да се вредност индуковане
електричне силе мења почевши од максималне, па преко нуле поново до максималне. У другој половини обртања смер индуковане електричне силе се
мења, а струја протиче у супротном смеру. Таква струја и електрична сила је
наизменичне природе. Да би се наизменична струја претворила у једносмерну,
поставља се колектор на кога належу четкице у неутралној оси. Четкице увек
примају највећу вредност збирне електричне силе намотаја који се у датом
тренутку обртања ротора налази испод пола.

južni pol

Код генератора једносмерне струје оптерећеног струјом потрошача I напон
који он одаје потрошачу разликује се од индуковане електромоторне силе Е за
вредност пада напона на намотају генератора, односно:

U  E  RI
С обзиром на то да висина индуковане електромоторне силе при коришћењу
само једног рама није уједначена, а као таква није погодна за употребу, да би
се побољшао њен облик уметнут је још један рам под углом од 900 у односу на
постојећи, а електромоторна сила има следећи облик:

Још уједначенија ЕМС добија се када се користи још више навојака.

3.2.4. КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЛАВНОГ ГЕНЕРАТОРА
ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
У основне карактеристике главног генератора, поред снаге, брзине обртања
ротора и механичког момента, сврставају се електромоторна сила, спољње и
граничне карактеристике генератора.
Електромоторна сила генератора зависна је од брзине обртања ротора (n) и
јачине магнетног поља, односно флукса тог поља Φ, тј.:

Eg  k  n   ,
где је k-коефицијент који зависи од саме конструкције генератора.
Напон који се добија на крајевима генератора мањи је од електромоторне силе
за пад напона који настаје у намотајима генератора при протицању електричне
струје I кроз њих и износи:

U g  Eg  Rg  I
Rg - унутрашњи отпор намотаја генератора

Спољње карактеристике главног генератора
Уколико би се главни генератор обртао максималном брзином, уз пуну побуду
и при томе се различито оптерећивао од стране вучних мотора, давао би различите вредности напона и јачине струје на изводима. Ако би се добијене вредности напона и одговарајуће јачине струје уцртале у координатни систем, добила
би се крива која се назива „спољња карактеристика главног генератора“:

Спољња карактеристика главног генератора

И док је ЕМС генератора стално иста, напон генератора је стално мањи од ње и
зависи од јачине струје и снаге коју узимају вучни електромотори. Снага коју
даје главни генератор једнака је производу јачине струје и напона на излазу из
генератора:

Pg  U g  I g
С обзиром да је главни генератор у сталној крутој вези са дизел-мотором, те да
свака промена брзине обртања дизел-мотора изазива и промену брзине обртања ротора генератора, да би се снага дизел-мотора максимално искористила
оптерећење главног генератора мора бити једнако снази дизел-мотора. Како је
снага дизел-мотора у одређеном режиму рада стална то и снага генератора
мора бити стална. Да би се то постигло промена напона и струје треба да се
врши по закону хиперболе сталне снаге генератора:

Хипербола сталне снаге генератора

Међутим, спољња карактеристика генератора мења свој облик и положај у
координатном систему у зависности од побуде, што је приказано на следећој
слици:

Спољње карактеристике главног генератора

Упоређујући ове карактеристике са карактеристиком сталне снаге, уочава се да
ниједна од ових карактеристика није одговарајућа. Због тога се бира једна од
могућности, конкретно карактеристика 5, тј. главни генератор са независном,
паралелном и диференцијалном побудом, и врши регулација у циљу приближавања карактеристици сталне снаге. Постоји више начина регулације, који се
сврставају у две групе:
- системи саморегулације, код којих се користи особина генератора да
сачува стабилан рад приликом промене оптерећења, што се постиже
применом генератора са три намотаја, генератора са диференцијалном
побудом, две будилице и др.;
- аутоматска регулација, код које се регулација одвија без учешћа машиновође, тј. аутоматски, али је потребан читав систем за регулацију који се
састоји од мерног елемента, детектора сигнала грешке, регулатора и
извршног уређаја, што поскупљује регулацију, али се постиже максимално приближавање оптималним режимима рада уређаја и повећава безбедност вожње. И овде постоји више система регулације, који се могу поделити према конструкцији (електромашински, апаратни и мешовити),
према карактеристици регулатора (статички и астатички), према броју
регулатора за дизел-мотор и генератор итд.

Гранична карактеристика главног генератора
На основу искуства, установљено је да је најпогоднији номинални напон генератора око 550 V, са могућношћу постизања максималног напона од 900 V. Поред промене напона мења се и јачина електричне струје, јер снага генератора
остаје приближно константна. С друге стране, услови рада генератора на
вучним возилима су промењиви и зависни од профила пруге, односно вучни

режим се мења од максималне вучне силе до максималне брзине локомотиве,
С1чиме се мења и напон електричног генератора. Због тога се одређује
гранична (максимална) вредност напона, која између ламела не сме да пређе
21 V, а максимална јачина струје се одређује вредношћу електромоторне силе
реакци-је индукта. Идеална спољња карактеристика генератора приказана је на
сле-дећој слици и састоји се из три дела:
- део D-С одовара ограничењу напона генератора Ugmax;
- део С-В одговара режиму константне снаге и
- део В-А одговара ограничењу струје генератора Igmаx.

Гранична карактеристика генератора

Ако се занемари промена снаге помоћних уређаја крива U g  f ( I g ) представља граничну спољњу карактеристику генератора, која се може користити на
основу задатих вучних параметара локомотиве. Карактеристика снаге дизелмотора PDV одговара граничној спољњној карактеристици генератора, а номинална снага дизел-мотора може се користити само у интервалу Igmin-Igmax.
Приликом конструисања генератора често је практичније параметре базирати
на електромоторној сили него на напону, а гранична карактеристика се назива
унутрашња гранична карактеристика (на слици крива DС1В1А1). Унутрашња
гранична карактеристика се од спољашње разликује за вредност ординате
одређене падом напона у ротору генератора.
Да би се реализовао рад генератора на граничној карактеристици потребно је
да сви елементи преносника снаге буду прорачунати за ту карактеристику, односно да тај преносник може да реализује све вучне режиме, и да се изабере
одговарајући систем регулације преносника и систем побуде генератора.

3.3. ГЛАВНИ ГЕНЕРАТОР НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ
– ГЛАВНИ АЛТЕРНАТОР
Генератор наизменичне струје који се на локомотивама користи као главни
генератор је синхрони генератор, који се често назива и алтернатор. Код овог
генератора побудни намотај је постављен на ротор, а трофазни намотај на
статор. Побудни намотај се напаја једносмерном струјом из једносмерног побудног генератора (будилице), а у последње време све више се наизменична
струја претвара полупроводничким претварачима у једносмерну и таква доводи
на побудни намотај алтернатора. Снага побудног генератора је знатно мања од
снаге главног алтернатора (око 1-2 %), а и напон је знатно мањи од напона радног намотаја.
При конструисању алтернатора тежи се ка томе да облик индукованог напона
у алтернатору буде што више синусоидалан, како би се избегли непожељни и
штетни хармоници напона. Такав напон се исправља (претвара у једносмерни)
и доводи до вучних мотора једносмерне струје или се индиректно (преко инвертора) доводи до асинхроних мотора наизменичне струје. Сама конструкција
алтернатора је доста слична конструкцији генератора једносмерне струје, осим
што је другачији начин намотавања.
Предности алтернатора у односу на генератор једносмерне струје огледају се
у томе што напон алтернатора нема ограничења и може износити знатно више
него код генератора једносмерне струје. Осим тога, за исту излазну снагу, алтернатор је мање запремине и лакши је за око 30%. Недостатак алтернатора је
што не може сам покренути дизел-мотор, па се мора употребити посебан
мотор-покретач.

3.3.1. ПРИНЦИП РАДА АЛТЕРНАТОРА
Брзина обртања ротора алтернатора једнака је брзини обртања обртног магнетног поља, која се рачуна по формули:
60  f
obrt
ns 
min
p
Једносмерна струја доводи се на ротор из будилице преко клизних прстенова
и у магнетним половима на ротору ствара стојеће магнетно поље једносмерне
струје. Обртно магнетно поље се у ротору ствара покретањем ротора од стране
дизел-мотора, дакле механичким путем. Обртно магнетно поље пресеца намотаје статора и у њима ствара трофазну струју, која формира обртно магнетно
поље и индукује се електромоторна сила Е':

E '  2,22  f '  k  N    l
Статор синхроног генератора потрошачима одаје струју I 2 под дејством индуковане електромоторне силе Е', која зависи од врсте пријемника прикључених на
прикључке намотаја статора. Због индуктивног и омског пада напона на намотајима статора, напон на прикључцима је нешто нижи од електромоторне силе Е'.
Код чисто омског карактера оптерећења напон и струја генератора су у фази, а
генератор је у том случају максимално искоришћен.

3.3.2. СПОЉЊА КАРАКТЕРИСТИКА АЛТЕРНАТОРА
Уобичајене спољње карактеристике алтернатора приказују зависност напона
на крајевима навоја на статору од струје оптерећења при константној побуди и
константној брзини обртања, а за разне факторе снаге cos  .
Прилагођавање спољње карактеристике алтернатора условима вуче на локомотиви добија се при константној брзини обртања променом побудне струје,
која се код генератора једносмерне струје добија деловањем на независне,
паралелне и серијске побудне намотаје, а овде само на један намотај. Променом побудне струје сразмерно се повећава и напон на излазу алтернатора.
Такође, и променом брзине обртања ротора долази и до промене напона, па се
спољње карактеристике за те случајеве могу приказати на следећи начин:

Регулација алтернатора
За побуђивање алтернатора најчешће се користе два система:
- класични систем са ротирајућим намотајем, који се напаја преко клизних
прстенова, а као будилица се користи генератор једносмерне струје, чији
се једносмерни напон доводи на ротор алтернатора. Побудна струја алтернатора регулише се променом улазног напона будилице;
- систем који садржи мали побудни алтернатор са ротирајућим побудним
намотајем и ротирајућим диодама уграђеним у главни алтернатор. Побудни алтернатор је конструкцијски уграђен у главни алтернатор, а регулација побудног алтернатора изводи се електронски или преко трансдуктора који се напаја из акумулаторске батерије преко инвертора.
Регулација целокупног дизел-генераторског агрегата изводи се код алтернатора који напаја једносмерне вучне моторе са редном побудом на исти начин
као код једносмерног главног генератора. Међутим, ако алтернатор напаја вучне асинхроне моторе наизменичне струје , регулација се најчешће изводи на
инвертору преко којег се вучни мотори напајају из алтернатора.

Класични систем регулације

Систем са малим побудним алтернатором са ротирајућим побудним намотајем и
ротирајућим диодама уграђеним у главни алтернатор

3.4. ВУЧНИ МОТОРИ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
Електромотори су електричне машине које претварају електричну енергију у
механички рад. На дизел-електричним возилима вучни мотори електричну
енергију добијају од главног генератора и претварају је у механички рад, који се
преко преносника снаге преноси на осовинске склопове и на тај начин остварује
се кретање возила. Код електровучних возила вучни мотори електричну енергију добијају из контактне мреже преко пантографа и трансформатора.

Погон осовина вучног возила

Из сталне механичке спреге вучног мотора са осовинским склопом вучног возила следи и директан утицај вучног мотора на вучне карактеристике возила, па
тиме и велики значај вучних мотора. Осим тога, услови вуче, регулација снаге и
брзине и економичност употребе у широком опсегу промене брзине обртања,
температура (од -50оС до +40оС), потреса, вибрација, великих обртних момената и преоптерећења, постављају тешке захтеве пред вучне моторе. Осим за
вучу, електромотори служе и за електрично кочење. Као вучни мотори на локомотивама користиле су се све врсте мотора једносмерне струје, али се због
својих карактеристика и могућности регулације најчешће користи једносмерни
редни мотор и асинхрони кавезни мотор наизменичне струје.

3.4.1. КОНСТРУКЦИЈА ВУЧНОГ МОТОРА
ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ СА РЕДНОМ ПОБУДОМ
Мотори једносмерне струје су реверзибилне машине, што значи да мотор може да ради као генератор и обрнуто, па је и конструкција мотора са редном побудом иста као код генератора са редном побудом.
Редни мотор једносмерне струје састоји се од статора и ротора као основних
делова, те делова који се налазе на њима.

Изглед редног вучног мотора

Попречни пресек редног мотора
једносмерне струје

Главни полови статора уграђују се ради стварања електромагнетног поља,
док се помоћни полови уграђују ради побољшања услова комутације. Вучни
мотори се најчешће граде са четири главна и четири помоћна пола, чији се
намотаји везују редно са намотајима ротора мотора. Статор чине полови од
гвожђа, који када се побуде образују магнетно поље чије силнице делују од
северног ка јужном полу.
Због ограниченог простора, пречник ротора мотора не може бити већи од 493
mm, док дужина језгра ротора не сме прећи 430 mm за ширину колосека од
1435 mm. Због тога, за дизел-електричне локомотиве магистралних пруга конструишу се вучни мотори снаге 200-350 kW, номиналне брзине обртања 500-700

о

/min, номиналног напона 400-500 V и максималног напона 850 V. У електролокомотиве могуће је уградити вучне моторе веће снаге, па вучни мотори напајани преко усмерача имају снагу до 900 kW, а у случају једног вучног мотора у
обртном постољу и до 1300 kW.

Шема редног мотора једносмерне струје

3.4.2. ПРИНЦИП РАДА РЕДНОГ ВУЧНОГ МОТОРА
ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ
Сви намотаји ротора и статора везани су
међусобно редно, при чему се магнетне осе
роторског намотаја, као и намотаји помоћних
полова (р) и компензациони намотај (k) поклапају и стоје управно према магнетној оси намотаја главне побуде.

Овакав мотор обезбеђује велики обртни моменат у поласку и у зонама малих
брзина, а затим му се са порастом брзине обртни моменат смањује по природној вучној карактеристици, која је у облику хиперболе, што се поклапа са карактеристиком вучног возила:

Карактеристика редног вучног мотора

Када се мотор прикључи на извор једносмерне струје који даје напон U, кроз
намотаје ротора пролази струја оптерећења l, што је и једносмерна струја побуде, која напаја намотаје полова статора и ствара магнетни флукс Φ полова.
Када проводницима намотаја ротора дужине l који се налазе у жлебовима ротора пролази струја оптерећења I, а они се налазе у магнетном пољу индукције В,
на проводнике делује електромагнетна сила F  B  I  l ,чији се смер одређује
правилом „три прста десне руке“. Према смеровима струје I (означеним са „+“ и
„-'' у кружићима) и магнетног поља В, смер силе је одређен и означен као на
слици:
Електромагнетне силе на проводницима ротора испод једног пола где
струја има један смер имају супротан
смер у односу на смер сила које делују
на проводнике који се налазе испод
другог пола где струја има супротан
смер. Сваки пар сила на проводницима на одстојању а производи обртни
момент укупне вредности M  F  a .
Обртни момент мотора
M  F  a  B  I  l  a може се приказати
и као M  C    I с обзиром на то да је
јачина магнетног поља пропорционална магнетном флуксу, при чему је С константа мотора који зависи од конструкције мотора, односно од дужине навојака,

површине полова итд. Под дејством обртног момента ротор мотора се обрће
брзином обртања n, савладавајући механичко оптерећење на вратилу.
Када се ротор мотора обрће у смеру обртног момента М, у проводницима
ротора индукује се, као код генератора једносмерне струје, електромоторна
сила E  l  v  B , односно E  k  n   . Њен смер се одређује правилом „три прста
леве руке“, а означен је ознакама „+“ и „-''. У свакој половини намотаја ротора
електромоторна сила има смер супротан смеру струје оптерећења приказаном
унутар кружића који означавају проводнике ротора. Таква индукована ЕМС назива се контраелектромоторна сила и делује у смислу супротстављања напону
који мотор добија од извора електричне струје, али до мере која отпором R омогућава пролазак струје оптерећења I кроз навојке ротора. Због тога је напонска
једначина за роторско коло следеће:

U  E  RI
U  k n  R I

односно:

3.4.3. ОБРТНИ МОМЕНАТ, БРЗИНА ОБРТАЊА И СНАГА
РЕДНОГ ВУЧНОГ МОТОРА
Када се кроз намотај ротора који се налази у магнетном пољу статора индукције В пропусти струја l на сваки од његових проводника кроз које протиче струја lp делује електромагнетна сила Fp:

Fp  B  I p  l
Спрег електромагнетних сила пара проводника ствара обртни момент, који
се рачуна по обрасцу:

М p  Fp  D 

p I
na

где је:
D - пречник ротора,
p - број пари полова,

n - брзина обртања,
a - број паралелних грана намотаја индукта.
Са већим бројем проводника (навојака) израз за момент постаје:

М p  Fp  D 

p N  I
2na

или:

M  cm    I  cm'  I 2

што значи да је карактеристика момента у зависности од струје параболичног
облика:

Карактеристике вучног мотора

Из напонске једначине струјног кола мотора: U  E  R  I  k  n    R  I
добија се израз за брзину обртања ротора вучног мотора:

n

U  RI
k 

или, када се испред мотора ради смањења напона, а тиме и смањења брзине
обртања ротора, прикључи предотпор R0 , брзина обртања је:

n

U  ( R  R0 )  I
k 

.

Дијаграм брзине обртања ротора, у зависности од јачине струје, приказан је
на следећој слици:

Промена брзине обртања у зависности од промене јачине струје

Снага коју мотор прима је:

P1  U  I ,
док је корисна снага коју мотор предаје на излазу:

P2  M ef   ,
где је M ef -ефективни магнетни момент вучног мотора, а

 - угаона брзина

обртања ротора у rad / s  .

Корисна снага може да се представи и помоћу вучне силе и брзине кретања
возила у m / s  :

P2  Fv  v .
Степен искоришћења снаге, који представља однос излазне и улазне снаге
мотора, код вучног погона може да се анализира у односу на сам вучни мотор,
или у односу на целокупан вучни погон, тј:

% 

P1  Pg
P2
 100% 
 100%
P1
P1

где је Pg  Pcu  PFe  Pme укупна сума губитака електромотора која се састоји
од губитака у намотајима статора и ротора ( PCu ) , лим-пакету статора и ротора

( PFe )

и механичких губитака услед трења на лежајевима и колектору и венти-

лације мотора ( PMe ) . Максимална вредност степена искоришћења електромотора у радном режиму зависи од снаге и износи од 90-95%. Карактеристика је
приказана на следећој слици:

Степен искоришћења мотора

Наведене карактеристике мотора могу се приказати и у зависности од оптерећења мотора, што је приказано на следећој слици:

Радне карактеристике једносмерног редног мотора

3.4.4. ПОКРЕТАЊЕ ВУЧНИХ МОТОРА
При протицању струје кроз намотаје, они се загревају, тј. електрична енергија
се по Џуловом закону претвара у топлотну, што представља губитак електричне
енергије. Да би ти губици били што мањи, електромотори се израђују са што мањим унутрашњим отпором. Међутим, смањен унутрашњи отпор изазива велику
јачину струје, посебно при његовом укључењу на напон, односно тада је јачина
струје једнака струји кратког споја. При великој јачини струје развија се велики
момент, па долази до клизања („буксирања“) погонских осовина. При решавању
овог проблема настало је више практичних решења, а суштина сваког од њих је
да се врши регулација мотора на што мању брзину обртања уз велики магнетни
флукс и мали прикључни напон на крајевима вучног мотора. Код дизел-електричних возила то није проблем, јер се командом из самог возила може регулисати
напон на потребне вредности, али је проблем код возила која се напајају из контактне мреже, где је напон константан. У том случају најчешће се користи покретање са предотпорницима, где је редно повезано више (пред)отпорника. Уз
помоћ степенастог прекидача постепено се искључују поједини отпорници, а
брзина обртања постепено повећава према формули:

n
где је

Ru  Rm  R p

покретање.
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k 

збир унутрашњих отпора мотора и предотпора за

Број степени степенастог прекидача може да буде и преко 40, чиме се добија
финија регулација и убрзавање без наглих трзаја при промени степена.

Шема покретања са предотпорницима

Карактеристика покретања са предотпорницима

3.4.5. РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ ВУЧНИХ МОТОРА
Због различитих саобраћајних, вучних, теренских и других услова при кретању
возила потребна је промена брзине вучног возила, што се остварује променом
брзине обртања вучних мотора. Регулација брзине обртања вучних мотора
може се остварити на три начина:
1. променом напона напајања електромотора;
2. променом укупне отпорности у главном струјном колу или
3. променом магнетног флукса главне побуде мотора.

Регулисање брзине променом напона напајања
Овај начин примењује се код свих вучних возила са вучним моторима једносмерне струје. На слици је приказана упрошћена шема везе вучног струјног
кола са четири мотора, при чему се мотори могу наћи у редној (приликом покретања), редно-паралелној (у току убрзавања) и паралелној вези (за највеће брзине):

Овај начин регулације због наглих промена напона, од пуног напона у паралелној до ¼ напона у редној вези, изазива и нагле трзаје локомотиве и мотора
при превезивању из једне у другу везу, али се и даље масовно примењује.

Регулисање брзине обртања променом укупне отпорности
Овај метод се примењује код покретања, али због великих губитака електричне енергије и стварања велике количине топлоте, није примењив за трајни погон. Због тога се предотпорници по завршеном покретању одмах искључују.

Регулисање брзине обртања променом магнетног флукса
После завршеног покретања, брзина се даље може повећавати слабљењем
магнетног поља мотора, што у односу на остале начине има посебну предност.
Брзина обртања слабљењем магнетног поља повећава се тако што се смањује
магнетни флукс статора мотора. Према формули за магнетни флукс

  BS  k  N  I
магнетни флукс се може смањити или смањењем броја навојака N или смањењем побудне струје I .
Број навојака се смањује помоћу контактора који премошћује поједине делове
побудног намотаја. Смањење побудне струје остварује се паралелним повезивањем индуктивног отпорника са побудним намотајем, тј. шентирањем у 2 или 3
степена, што је много чешћи случај. У оба случаја јачина струје у намотају ротора остаје непромењена. Шентирање је приказано на следећој слици:

Слабљење магнетног поља на рад мотора утиче на следећи начин:
- при истој брзини обртања шентирани мотор узима већу струју и развија
већи обртни момент;
- при истој струји кроз ротор момент шентираног мотора је мањи, а брзина
обртања већа;
- степен искоришћења код великих оптерећења је исти као и степен искоришћења при пуном пољу, али са смањењем оптерећења постаје знатно
мањи.
Недостаци регулације смањењем магнетног флукса су следећи:
- за остварење истог обртног момента потребна је већа јачина струје у
ротору, што утиче на повећано загревање намотаја ротора;
- услед јаче струје у ротору и слабијег магнетног поља деформише се магнетно поље, чиме се кваре услови комутације и повећава могућност варничења на колектору, па је потребно уградити компензациони намотај;
- мотори су врло осетљиви на укључење шентова, због чега се врло тешко
остварује равномерна расподела оптерећења при паралелном спрезању
вучних мотора.

3.4.6. КОЧЕЊЕ РЕДНИМ ЈЕДНОСМЕРНИМ
ВУЧНИМ МОТОРИМА
На локомотивама се користе две врсте кочења: механичко и електрично.
Механичко кочење се изводи механичком кочницом, која представља основну
врсту кочница на локомотивама, али због својих недостатака увелико се примењују и електричне. Главни недостаци механичких кочница су: већа цена, хабање кочних папуча и бандажа точкова, велики губитак енергије, деликатно руковање, велики трошкови одржавања, могућност нежељеног блокирања точкова.
Електрично кочење почело се примењивати већ при увођењу електромотора
на локомотиве и до сада су се развила три начина електричног кочења: реостатско, рекуперативно и противструјно.

Реостатско кочење
Реостатско кочење користи могућност рада мотора једносмерне струје као
генератора, коме се додају електрични отпорници. При кочењу ови отпорници
се постепено укључују, обрнуто у односу на покретање, због чега се могу користити исти отпорници и за покретање и за заустављање. Овај начин кочења има
велику аутономију рада, а успоравање је постепено, што је повољније за путнике и за очување мотора и преносног механизма. Проблеми се огледају у томе
што се непотребно троши електрична енергија, потребан је велики простор за
смештај отпорника и често се јавља варничење на колектору мотора. Реостатско кочење примењује се до брзине 25 km/h, након чега се за потпуно заустављање возила заводи механичко кочење.

Шема реостатског кочења

Противструјно кочење
Противструјно кочење настаје када се током вожње, при пуној брзини, промени смер вожње уређајем за промену смера, а мотори са отпором у колу остану
и даље укључени под напоном напајања. Електромоторна сила и струја при
овој промени имају исти знак, што значи да мотор ради као електрични генератор. Струја при противструјном кочењу има много већу
вредност него у случају реостатског кочења, а да би се
она ограничила, прикључује се још један додатни отпорник.
Овим начином кочења постиже се потпуно заустављање возила, после чега долази до промене смера
обртања мотора. Међутим, због наглог кочења, избегава се при већим брзинама, осим у посебним случајевима опасности. Такође се примењује при мањим
брзинама или у комбинацији са реостатским кочењем,
када се тек на последњем степену реостатског заводи
противструјно кочење.
Овај начин кочења је доста компликован и нема
широку примену.

Рекуперативно кочење
При рекуперативном кочењу долази до враћања електричне енергије из мотора, који тада ради као генератор, према извору, тј. контактној мрежи. Да би се
то остварило, неопходно је да електромоторна сила мотора буде већа од напона напајања, па су потребни уређаји за регулацију ЕМС. Осим тога, редни мотор једносмерне струје је готово неупотребљив за рекуперативно кочење, мада
постоји неколико решења која то омогућавају.
Рекуперативно кочење нема аутономију услед потребе да рекуперирану енергију мора да прими контактна мрежа, па у случају када дође до прекида везе
између локомотиве и извора напајања, оно се комбинује са осталим врстама
кочења.
Рекуперативно кочење не изискује велико повећање габарита и масе, њиме
се може кочити читава маса воза, а уштеда енергије је на задовољавајућем
нивоу.

Предности и мане електричног кочења
Електрично кочење има много више предности, као што су нпр.:
- трошкови замене кочних уређаја знатно су смањени, а смањено је и
хабање шина;
- створена је могућност постизања сталне силе кочења са регулацијом у
широким границама, као и постизање веће брзине;
- отклоњени су сви узроци тешке вожње на дугим падовима, који су
постојали са механичким кочењем;
- ако се примени рекуперативно кочење, постиже се извесна уштеда
електричне енергије.
Недостаци електричног кочења су:
- већа маса компликоване електричне опреме, због чега расте и цена, као
и могућност чешћих кварова;
- потреба за ширим димензионисањем мотора у термичком погледу, као и
за повећањем снаге.

3.5. ТРАНСФОРМАТОРИ
3.5.1. Конструкција и принцип рада трансформатора
Трансформатори су електричне машине које електричну енергију једне вредности напона и струје претварају (трансформишу) у електричну енергију друге
вредности струје и напона.
Основни делови трансформатора су магнетно коло, које је израђено од гвоздених лимова дебљине 0,1, 0,3 или 0,5 mm, и намотаја примара и секундара
израђених од бакра, а који су намотани око магнетног кола.
Када се на примарни намотај са N1
навојака доведе напон U1, кроз магнетно коло производи се магнетни флукс
Φ, који захвата и секундарни намотај
са N2 навојака, па се у њему индукује
електромоторна сила напона U2. У
зависности од односа броја навојака
примара и секундара разликује се и
напон на примару и секундару. Магнетни флукс је наизменичан, као и струја
која га производи, а по Фарадејевом закону једино наизменична струја може и
да произведе магнетни флукс. Када се на секундарни намотај прикључи неки
потрошач, кроз њега ће при затвореном струјном колу да протиче струја l 2.

3.5.2. Основне карактеристике трансформатора
У основне карактеристике трансформатора сврставају се: преносни однос,
номинална снага, напон кратког споја, губици у трансформатору, спреге трансформатора и начин хлађења.
а) Преносни однос (m) представља однос који говори о томе како се кроз
трансформатор мења вредност примљеног напона у напон на секундару и
једнак је односу примарне и секундарне електричне силе или односу броја
навојака примара и секундара, тј:

E ' U1 N1
m  '' 

E U 2 N2
С обзиром да је однос снага на примару и секундару приближно једнак, јер су
мали губици у магнетном колу са гвозденим језгром, струје се понашају супротно од напона на примару и секундару, па је и њихов пресек другачији и намотај
са вишим напоном има слабију струју, а његови проводници су мањег пресека и
обрнуто.
б) Номинална снага представља снагу трансформатора којом се он може оптеретити са секундарне стране у трајном режиму рада и рачуна се по формули:

Sn  3  U 2  I 2
в) Губици у трансформатору настају из три основна разлога:
- услед протицања струје кроз намотај примара и секундара и претварања
електричне енергије у топлоту по Џуловом закону, тзв Џулови губици ( PCu );
- услед протицања тзв. вихорних струја и услед хистерезиса у гвожђу магнетног кола и загревања гвожђа магнетног кола и
- услед појаве диелектричне хистерезе у чврстим изолационим материјалима
проводника намотаја и у уљу настају диелектрични губици.
Да би се изразио однос одате снаге на секундару трансформатора у односу
на примљену на примару дефинисан је степен искоришћења снаге:
P
  2 , који се прецизније одређује тако што се огледом празног хода одређују
P1
губици у гвожђу (магнетном колу), а огледом кратког споја губици у бакру (намотајима) трансформатора.
г) С обзиром на губитке у трансформатору и његовом загревању, да не би
дошло до прекомерног загревања и могућих кварова, трансформатор је неопходно хладити. Хлађење може бити:
- природним струјањем ваздуха или уља и
- принудним струјањем ваздуха или уља.
Код трансформатора са ваздушним хлађењем ствара се струјање ваздуха,
који циркулишући преко топлих површина намотаја и језгра, одводи топлоту са
њих.

Магнетно коло и намотаји трансформатора у уљу потопљени су у уље, а
услед бржег загревања намотаја и јармова, настаје струјање уља, које одводи
топлоту са тих делова на зид суда трансформатора.
Да би се повећала површина зидова посуде у којој се налазе намотаји и магнетно коло, посуда се споља израђује или од валовитог лима или заваривањем
цеви кроз које струји уље или постављањем радијатора на зидове посуде. Још
боље хлађење постиже се принудним хлађењем коришћењем вентилатора, код
ваздушних, или пумпи, код уљних трансформатора.

Ваздушно хлађење трансформатора

Хлађење уљем

3.5.3. ПРИБОР ТРАНСФОРМАТОРА
Ради бољег и поузданијег рада трансформатора на њему се налази одговарајући прибор који се састоји од:
- дилатациони суд или конзерватор – служи за спречавање продора влаге
из ваздуха у уље и смањивање оксидације уља на ваздуху смањивањем
додирне површине између њих, јер запремина и ниво уља нису стални
него се мењају са променом температуре, па би могло доћи до цурења
уља из трансформатора. На дилатациони суд још се поставља и показивач нивоа уља са стаклом;
- Бухолцова заштита се користи за активирање релеја за искључивање
трансформатора са мреже када дође до његовог квара;
- славина за отакање уља, које се врши повремено, у зависности од
слабљења диелектричних особина уља;
- изолатори – служе за провођење извода намотаја трансформатора кроз
металну посуду на прикључну плочу.

Дилатациони суд

Бухолцова заштита

3.5.4. ТРАНСФОРМАТОРИ НА ВУЧНИМ ВОЗИЛИМА
Код електровучних возила постоји више врста трансформатора са различитим наменама:
- главни (локомотивски) трансформатор је трансформатор који се користи за снижавање напона добијеног са контактне мреже на напон погодан
за напајање вучних мотора, електричне кочнице, мотора помоћног погона, помоћних уређаја и грејање воза. Са стране примарног или секундарног намотаја налази се градуатор напона којим се постиже промена преносног односа трансформатора. Рад вучног трансформатора је веома
отежан, због тога што струја празног хода мора да буде мала веома и
посебно због промењивог оптерећења, јер се при покретању и убрзавању
ангажује велика снага, а након тога знатно мања, па је настало више конструкција главног трансформатора, као што су тзв. стубни, радијални и
оклопљени.

Намотаји главног трансформатора се израђују од бакра са дозвољеном надтемпературом од 80оС и намотани су или цилиндрично-концентрично или прстенасто-пљоснато. На електролокомотивама ЖС главни трансформатор се састоји
од два независна трансформатора: регулационог и додатног. Регулациони се
састоји од магнетног кола на којем су смештени примарни и шест секундарних
намотаја (4 за вучне моторе, 1 за побудни намотај вучних мотора при кочењу и
1 за помоћни погон и грејање воза). Примарни намотај је једним крајем повезан
преко главног прекидача и пантографа са контактним водом и налази се под
напоном 25 kV. Додатни трансформатор има примарни намотај везан за примар регулационог трансформатора и 5 секундарних (4 за 4 намотаја вучних мотора и 1 за побуду мотора при кочењу).

-

Мерни трансформатори се користе при мерењу и заштити главног струјног кола. Претварају погонске струје и напоне у вредности које могу да
поднесу мерни и заштитни уређаји, а које на секундару износе 1, 5 или 10
А, тј. 110 или 200 V. Мерни трансформатори могу бити струјни (1) и напонски (2) који се налазе на крову локомотиве.

Остали трансформатори – на ЕВ возилима налазе се још трансформатори за уземљење, за напајање сијалица за осветљење инструмената,
рефлектора, трансдуктора. То су тзв. трансформатор за уземљење и
помоћни трансформатори, који су смештени порег главног трансформатора (за уземљење) односно у машинском простору у блоку са осталом
опремом (помоћни).
Шема електричне ВН опреме на крову локомотиве приказана је на следећој
слици:
-

3.6. ИСПРАВЉАЧИ
Исправљачи су врста претварача који врше претварање наизменичне струје у
једносмерну. У претвараче спадају још инвертори (претварају једносмерну у
наизменичну струју), претварачи напона (претварају напон једне вредности у
другу) и претварачи учестаности (фреквенције - претварају учестаност једне
вредности у другу). У главним струјним колима електровучних возила исправљачи служе за претварање напона на секундару трансформатора у једносмерну струју којом се напајају мотори једносмерне струје. У почетку су се прво уграђивали живини исправљачи, а од '60.-их година ХХ века примењују се полупроводнички (диодни и тиристорски) исправљачи, јер живини исправљачи нису
били поуздани због тога што је за њихово укључивање било потребно постићи
температуру од 2000оС, па су се зими тешко палили, а лети је често долазило
до пожара.
Полупроводнички исправљачи начињени су од полупроводника, тј. материјала чија специфична електрична отпорност лежи између отпорности метала
(проводника) и изолатора, а такви су селен, германијум, силицијум и силицијумкарбид. Њихова отпорност веома зависи од спољашњих утицаја, као нпр. од

температуре, зрачења, притиска, влаге итд. При релативно ниским напонима
може доћи до разарања материјала (пробоја), због чега се за високе напоне и
јаке струје, као на локомотивама, повезује више полупроводничких елемената у
различитим комбинацијама-мостовима. На електровучним возилима исправљачи се повезују у тзв. „пуш-пул“ или „грецову“ везу (слике). Полупроводници,
иначе проводе струју у једном смеру, а у другом су непроводни.
Код „пуш-пул“ везе (а) струја током прве полупериоде наизменичне струје стиже из једне половине
секундара главног трансформатора, пролази кроз
једну од диода, док јој је протицање кроз другу онемогућено, и наставља свој пут кроз мотор. Током
друге полупериоде струје, када је смер струје супротан, струја из друге половине секундара најпре пролази кроз другу диоду, а затим и кроз вучни мотор.
На тај начин, на излазу из исправљача струја постаје једносмерна.
У „грецовом“ споју струја из трансформатора прво
пролази нпр. кроз диоду Is3, па кроз пригушницу,
мотор, диоду Is2 и долази поново у трансформатор,
да би у другој полупериоди ишла кроз диоду Is4,
пригушницу, мотор, диоду Is1 до трансформатора.

На један од ова два начина добија се усмерени напон приказан на слици:

Приликом рада кроз диоде протичу велике струје, па им је потребно хлађење.
Свака диода има свој хладњак, а у једном исправљачу диоде са својим хладња-

цима су поредане кружно, при чему су хладњаци са унутрашње стране. Ваздух
који струји кроз исправљач одводи се даље до вучних мотора.

Применом полупроводничких исправљача постигнути су следећи ефекти:
- висок степен искоришћења и мали пад напона;
- старт без припреме;
- широке границе радне температуре;
- једноставност механичке конструкције и мале димензије;
- помоћна опрема је незнатна и нема хабања.
У последње време све више се користе тиристори, који представљају четворослојне диоде структуре PNPN са три PN споја. Тиристори се обавезно повезују у грецов спој, који може бити симетричан и асиметричан. Симетрична веза је
она у којој се у све четири гране налазе тиристори, а асиметрична је она код
које су у две гране тиристори, а у друге две диоде. За вучна струјна кола предност има асиметрична из више разлога. Применом тиристора постигнута је квалитетнија регулација вучних карактеристика, смањени су губици, а командни
уређаји су поједностављени.

3.7. ПРИГУШНИЦЕ
Пригушница представља индуктивни намотај са или без магнетног језгра који
служи за ограничавање струја и за „прочишћавање“ струја виших хармоника,
који на вучним моторима једносмерне струје изазивају нежељено варничење на
колектору, додатно загрева мотор, а обртни момент на вратилу мотора није
сталан. Пригушница се на вучним возилима прикључује редно са електромото-

ром, након исправљача и без слабљења се пропушта једносмерна компонента
струје, а за наизменичне компоненте пригушница представља отпор.
Главна пригушница је конструисана тако што је на заједничко магнетно коло,
које је начињено од трансформаторских лимова, намотан онолики број намотаја
колико има вучних мотора, јер сваки мотор има свој намотај.

Принципска шема пригушнице

Изглед главне пригушнице

Главна пригушница се током рада загрева због губитака у магнетном колу и
намотајима, па је треба хладити. Због тога се пригушница смешта испод хладњака трансформаторског уља, па кроз главну пригушницу пролази ваздушна
струја.

Смештај пригушнице на лок. серије 441

3.8. КОНТАКТОРИ СНАГЕ
Контактори су електрични апарати, једнополни или вишеполни прекидачи, намењени за затварање и прекидање струјних кола под оптерећењем, са индивидуалном или групном, непосредном или даљинском командом. На вучним возилима служе за успостављање или прекидање главног струјног кола, струјних
кола за шентирање, премошћавање отпорника за покретање и електрично кочење, а користе се и у помоћним струјним колима.
Према врсти команде, индивидуални контактори могу бити електромагнетни
или електропнеуматски, а групни контактори су најчешће са електропнеуматском или електромоторном командом. Без обзира на врсту и задатак контактори
морају обезбедити:
- поуздан контакт са довољним притиском покретног на непокретни
контакт;
- брзо раздвајање покретног од непокретног контакта приликом прекидања
струјног кола;
- брзо и ефикасно одувавање електричног лука, који настаје при сваком
прекидању струјног кола.
Основни делови контактора сложени су у две струјне гране, које се контактима међусобно спајају или растављају. У грани непокретног контакта налази се
намотај за магнетно гашење лука, а у грани
покретног контакта налази се носач покретног
контакта и сноп савитљивих проводника. Обе
гране завршавају се прикључцима за електричну везу контактора са спољњом инсталацијом. У склопу носача покретног контакта налази се и опруга која даје потребну силу притиска на додирним површинама затворених
контаката.

При раздвајању контаката и прекидању струјног кола под оптерећењем између контаката се јавља електрични лук, који представља термоелектричну појаву
при чему долази до даљег провођења електричне струје између контаката иако
су они раздвојени. С обзиром да се при томе ослобађа велика количина топлоте, због чега је могуће топљење контактних површина, електрични лук је потребно брзо и ефикасно угасити. Да би се смањили нежељени ефекти, простор око
нонтаката је обухваћен комором за гашење тј. одувавање лука. Према начину
одувавања лука, контактори се деле на ваздушне, електромагнетне, уљне,
електропнеуматске итд.

а)

б)

Електромагнетни контактор са једним а) и два пара контаката б)

Принцип рада електромагнетног контактора:
1-непокретни контакт; 2-покретни контакт;
3-електромагнет; 4-језгро магнета; 5-котва;
6-опруга; 7-помоћни контакти.

Принцип магнетног одувавања лука:
1-јужни пол електромагнета; 2-електрични
лук; 3-главни контакти;4-намотај магнета;
5-језгро магнета

Шема а) и изглед (б и с) електропнеуматског контактора

На локомотивама серије 441 користе се електропнеуматски контактори:
- за вучу у струјним колима наизменичне струје;
- за вучу у струјним колима једносмерне струје;
- за електрично кочење;
- за шентирање;
- за електрично грејање воза;
- вуче за компензацију механичког растерећења предњих осовина.

3.9. МЕЊАЧИ (БИРАЧИ) СМЕРА ВОЖЊЕ
Смер кретања возила мења се променом смера обртања вучног мотора, што
се код мотора једносмерне струје може вршити на два начина:
- променом смера протицања струје кроз ротор мотора или
- променом смера протицања струје кроз побудни намотај статора мотора.
Смер протицања струје кроз побудни намотај вучног мотора мења се ручним
преклопником или помоћу склопки, тј. даљински.

а)

б)

Смер напред а) и смер назад б)

Код дизел-електричних локомотива (нпр. серије „641“) смер се мења електропнеуматским путем помоћу „мењача смера Jrv“, када мотори нису под напоном
и када локомотива мирује. Претходно треба сачекати да се притисак ваздуха у
главном резервоару за помоћне уређаје подигне на 400-500 kPа (4,08-5,1 bar), а
затим ручицу за смер пребацити у жељени положај. Њеним пребацивањем
активира се струјно коло одговарајућег електропнеуматског вентила НJrv или
ЕJrv, који упуштају ваздух под притиском са жељене стране у цилиндар са клипом и пужним преносом. Померањем клипа окреће се уздужна полуга са ексцентрима који отварају одређене помоћне и главне контакте мењача смера.
Ручица за промену смера вожње има, углавном, три положаја: „напред“, „неутрално“ и „назад“, чиме се одређује правац кретања локомотиве, док у положају
„неутрално“ вучна сила се не производи без обзира на брзину обртања дизелмотора или доведени напон из контактне мреже.

Ручица за промену
смера вожње

Бирач смера Jrv
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