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Uvodna beseda
Pred leti izdelan priročnik za odpravo napak na električnih vlečnih vozilih je
bil pri vas kot uporabnikih in upravljalcih teh vozil dobro sprejet. Že takrat
smo razmišljali o izdaji priročnika tudi za dizelska vozila, vendar do njegove
izdaje v podobni obliki kot za električna vlečna vozila žal ni prišlo. Ob vaši
spodbudi za nadaljevanje začetega dela in ob dejstvu, da osebje vlečnih vozil
pogosteje kot v preteklosti upravlja z različnimi vrstami vozil smo ugotovili, da
samo priročnik o odpravi napak za strojevodjo ni dovolj in da ga je treba
dopolniti.
Priročnik smo zato preimenovali v pričujoči Priročnik za upravljanje, ki v
splošnem vsebuje opravila strojevodje pred službo, med vožnjo in po končani
službi, sledi opis glavnih naprav (mehanske, električne, zaščitne, kontrolne in
varnostne naprave), na koncu pa daje strojevodji napotke za odpravo
najpogostejših napak, ki se pojavljajo na vozilu.
Ker na posameznih vrstah vlečnih vozil opravljamo različne predelave,
predvsem gre tu za boljše tehnične rešitve pri delovanju naprav na vozilih ali
za izboljšanje pogojev vašega dela, mora biti osebje vlečnih vozil seznanjeno s
temi modifikacijami, za kar poskrbi strokovni učitelj. Predelave na vozilih se
opravljajo postopno, po drugi strani pa je za strojevodjo pomembno, na
katerih vozilih so te predelave izvedene. Zato je priročniku za upravljanje na
koncu dodana preglednica predelav tega vozila, ki se bo sproti posodabljala
(zamenjava preglednice).
Princip izdelave priročnika je bil takšen, da je osnutek pripravil inštruktor
strojevodij tiste sekcije ali delovne enote, ki ima v inventarskem stanju največ
vlečnih vozil te vrste, v pregled in morebitne pripombe pa je bil nato dan vsaj
še eni sekciji ali delovni enoti, ki tudi upravlja s temi vozili. Izdelava
priročnika je potekala pod mentorskim vodstvom strokovnih delavcev Službe
za vleko.
Priročnik za upravljanje je nameščen na vsako vlečno vozilo in sodi v opremo
tega vozila. Upamo, da vam bo služil kot koristen pripomoček pri opravljanju
vašega dela. Morda pa boste ob prebiranju priročnika ugotovili kakšno
napako ali pomanjkljivost ali se vam bo porodila boljša ideja za neko razlago.
Vsako vašo konstruktivno pripombo bomo skrbno preučili in jo, če bo
ustrezala, vnesli kot popravek v obliki zamenjave lista.
Želimo vam srečno in predvsem varno vožnjo.
PE Vleka
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1 OPRAVILA PRED VOŽNJO
1.1

Faza A – priprava in pregled vozila

Pri približevanju k vozilu opazujemo stanje koša, vlečnih in odbojnih naprav,
morebitne madeže na tleh, ki so lahko znak za izpuščanje katerega od sistemov
(gorivo, olje, hladilno sredstvo).
Pred zagonom dizel motorja je potrebno preveriti nivo olja v dizel motorju in
nivo olja v sistemu hidrostatike. Pri vseh sklopih, kjer se uporablja olje za
mazanje ali pogon je potrebno kontrolirati morebitno netesnost. Če so oljni
madeži pod vozilom in ugotovimo, da olje izteka iz hitrostnega ali smernega
menjalnika se napaka evidentira v EV 63, vozilo pa napoti na popravilo v
delavnico. Preveri se nivo hladilnega sredstva na motornem vagonu 813 in v
ogrevalnem sistemu na krmilnem vagonu 814 (nivo mora biti blizu oznake, ki
ustreza temperaturi hladilne tekočine), ter ugotovi morebitno netesnost.
Preverijo se zaloge goriva v rezervoarjih na 813 in 814 ter tesnost in pritrditev
cevovodov sistema za gorivo. Preveri se stanje in napetost klinastih jermenov
(natezna jermenica - vodna črpalka - alternator).
Stikalo ogrevalne naprave se prestavi v položaj »Predogrevanje« in s tem
omogoči predogrevanje hladilne tekočine dizelskega motorja, kar je treba
storiti, če je temperatura hladilne tekočine manj kot 20 0C. Tokokrog hladilne
tekočine moramo preusmeriti in sicer tako, da obrnemo tripotno pipo pri
gorilniku in tripotno pipo pri črpalki.
Če zunanja temperatura pade pod 16 0C je potniške oddelke potrebno ogrevati.
V prehodnem obdobju zadošča ogrevanje samo s hladilno tekočino dizel
motorjev, sicer pa je potrebno vključiti ogrevalno napravo »Webasto«.
Pregledajo se sestavni deli podstavnih vozičkov in ugotavljajo morebitne
napoke in poškodbe, ter prekomerne obrabe. Izmed sestavnih delov podstavnih
vozičkov je treba pregledati stanje vzmeti in blažilcev. Nadalje se pregleda
stanje kolesnih dvojic (izrabljenost, ploščata mesta, orahljanost…), debelina
zavornih vložkov (min debelina 10 mm), stanje zavornih valjev (hod batnic
25±5 mm), odmik zavornjaka od kolesa, namestitev varoval in pritrditev
oziroma nastavitev zavornega drogovja. Pregleda se tudi impulzni dajalec za
zapiranje vrat in delovanje mazalne naprave, tirni čistilci, inštalacija in šobe
mazalne naprave in ročna zavora. Pregleda se stanje magnetov ASN s
pripadajočo električno instalacijo in dajalec HASLER.
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Pregleda se stanje in pritrditev elementov in cevnih povezav zavornega
sistema. Opravi se vizualni pregleda elementov za dovod zraka za upravljanje
ter EP ventilov. Kontrolira se položaj zračnih pip za izločitev zavore
posameznega podstavnega vozička. Preveri se stanje zalivk na: tlačnem stikalu
»Prae«, izločilni pipi budnika, izločilni pipi ASN in preklopni pipi ventila
D10. Izpusti se kondenzat na vseh elementih zračnega sistema, kjer so v ta
namen vgrajene pipe.
Pregleda se pravilnost spetja med motornim vagonom in krmilnim vagonom,
kjer se ugotavlja stanje spenjače, električnih povezav, zračnih cevi in položaj
pip.
Opravi se vizualni pregled potniških oddelkov (razsvetljava, okna, sedeži ..) in
ugotavljati tehnično stanje prehodnih in vstopnih vrat (odpreti zapahe vhodnih
vrat če so bila zapahnjena), ter čistočo in opremljenost stranišč. Preveri se tudi
vse ročne zavore v vlaku in jih odvre (razen v upravljalni kabini).
Pregleda se opremljenost vozila, kamor sodi orodje po seznamu, prva pomoč
(zalivka na omarici), razpočniki, ročne cokle, signalna svetilka in zastavica,
priključni kabel daljinske komande ter gasilniki (stanje zalivk in datum
zadnjega pregleda gasilnika). Pregleda se ali so varnostne naprave (budnik,
ASN, brzinomer) zalivkane. Ugotavlja se ali je v brzinomerju dovolj traka, po
potrebi pa se ga zamenja. Na brzinomerju se še navije in nastavi uro.
Iz obrazca EV 63 se strojevodja seznani s tehničnim stanjem vozila in izpolni
obrazec »Dnevni pregled vozila«, ter pregleda in uredi vse voznoredne
pripomočke
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1.2

Faza B – zagon dizel motorja

Pred zagonom dizel motorja morajo bit izpolnjeni naslednji pogoji:
• vklopljen baterijski ločilnik,
• vklopljeni vsi varovalni avtomati v stikalnih omarah,
• zavrta ročna zavora,
• temperatura hladilnega sredstva mora biti 20 0C, če ni je potrebno vključiti
stikalo Webasto naprave, ki ga preklopimo v položaj za predogrevanje.
Termostat predgretja hladilne tekočine izključi Webasto napravo, ko ta
doseže temperaturo 23 0C,
• vstavi se »IG« ključ in vključi komandni pult - glavno krmilno stikalo
zavrtimo v položaj »Naprej« ali »Nazaj«, (če je v zračni napeljavi dovolj
zraka, se bo vklop menjalnikov smeri vožnje izvršil takoj),
• ročica kontrolerja je v položaju »0«,
• urediti je treba krmiljenje menjalnikov smeri vožnje, če se vklop ne izvrši
že pri vključevanju krmilnega pulta (na primer zaradi prenizkega tlaka
zraka, nepravilnega ozobljenja zobnikov) - signalno kazalo mora namreč
kazati smer, ki je nakazana s krmilnim stikalom »IG«,
• stikala za način obratovanja motorjev »CAP« postopoma - eden za drugim
- prestavljamo v položaj »Vklop« pri tem mora signalno kazalo »Naprej«
za vse motorje kazati belo barvo in ponovno preklopimo na »Motor«. To
storimo za vsak DM posebej.
Zagon:
• zagon motorja izvedemo z izvlečenjem ročice pripadajočega motorja na
upravljalnem pultu, ki ga želimo zagnati,
• dizelski motor je stekel, ko kazalec na merilcu hitrosti vrtenja pokaže
odklon večji od 500 min-1 ,
• ko je zagon izvršen spustimo izvlečeno ročico za zagon motorja, približno
po 3 sekundah signalno kazalo zaščite motorja pokaže oznako bele barve,
• stikalo za način obratovanja motorja »CAP« preklopimo v položaj
»Motor«, s tem so vključene zaščite motorja,
Ponovni zagon:
Če zagon dizelskega motorja ni uspel, ga ne moremo takoj ponoviti, ker je
lahko takojšnje krmiljenje onemogočeno zaradi releja, ki nadzira nivo hladilne
tekočine in tlak olja za mazanje motorja. Rele »Rlp« ima v svojem
napajalnem tokokrogu tlačno stikalo »Pom,« ki se zapira pod vplivom tlaka
olja za mazanje motorja. Dokler tlak olja v motorju ne pade pod 0,6 bar je rele
»Rlp« vzbujan (pod CAP stikalom je indikator bele barve) in onemogoča
napajanje pomožnemu releju zagona – »Raa«.
OPOZORILO!
Zaganjati pričnemo motor, ki je najbolj oddaljen od upravljalnega mesta.
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1.3

Faza C – razna opravila po zagonu dizel motorja

Po zagonu dizel motorja je potrebno opravit naslednje:
•
•
•

•
•
•
•
•

1.4

preveriti barvo izpušnih plinov – glej poglavje odprava napak,
ponovno se preveri tesnost sistema za gorivo, hladilnega sistema in
sistema mazanja,
ko je signalno kazalo »Zaustavitev v sili« bele barve, prestavimo kontroler
v II. stopnjo polnitve, vendar samo pod pogojem, da je v tlak zraka v GZV
dosegel 4,2 bar. Pospeševanje motorjev je potrebno, da se čim prej
vzpostavi obratovalni tlak v sistemu za stisnjen zrak in da neobremenjen
motor dobi svojo delovno temperaturo ≤500 C,
opazovati polnjenje sistema za stisnjen zrak na dvojnih manometrih na
upravljalnem pultu. Ko oba manometra kažeta nazivne vrednosti, večkrat
izvedemo zaviranje in odviranje ter opazujemo tlak na manometrih,
ko smo se prepričali, da zavora deluje brezhibno vozilo zavremo z zračno
zavoro in popustimo ročno zavoro,
ponovno se preveri tlak olja za mazanje motorjev in temperaturo hladilne
tekočine,
preveri se polnjenje baterij,
takoj je treba ukrepati v primeru nenormalnih zvokov, šumov, opletanje,
cviljenje, itd pri delovanju vseh gnanih naprav.

Faza D – preizkus naprav

Pred vožnjo se opravi preizkus delovanja krmiljenja vleke (hitrostne stopnje,
smeri, vrtljaji motorja). Sledi preizkus tesnosti GZV in preizkus delovanja
avtomatične zavore ter pritrdilne zavore in delovanje budnika ter AS naprave
na preizkusnem tirnem magnetu 2000 Hz ali s pločevino.
Opravi se preizkus delovanja peskovne in mazalne naprave, delovanja
krmiljenja vstopnih vrat v potniške oddelke, ogrevanja oziroma hlajenja
(klima) vozniške kabine in potniških oddelkov, ter klimatske naprave kabine,
zvočne signalizacije, brisalcev stekel, ter čelnih in sklepnih luči.
OPOZORILO!
Preizkus delovanja vseh zgoraj navedenih naprav se mora opraviti iz obeh
kabin.
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1.5

Menjava vozniške kabine

Po ustavitvi vlaka se mora:
• odpreti vstopna vrata,
• preveriti stanje hitrostnih menjalnikov,
• zračno zavreti, zapreti in sneti ročico pipe zaviralnika in zaviralnik
postaviti v priprežni položaj,
• stikalo »IG« obrniti v smer nazaj in preveriti smerne menjalnike ali so
preklopili v nakazano smer,
• stikalo »IG« zavrteti v položaj »Izključeno« in izvleči ročico stikala,
• izključiti delovanje klimatske naprave v kabini,
• zapreti okna in zakleniti vsa vrata v kabini,
• med prehodom v drugo vozniško kabino vizualno pregledati notranjost
garniture,
Pred vožnjo povratnega vlaka se mora:
• odkleniti vrata vozniške kabine,
• vključiti stikalo »IG« in preveriti smerne menjalnike,
• vključiti zaviralnik,
• preizkusiti krmiljenje prenosnika moči,
• preizkusiti budnik ter delovanje sirene,
• vključiti čelne luči,
• opraviti skrajšan zavorni preizkus,
• namestiti vse voznoredne pripomočke.
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1.6

Zaustavitev in posprava

Vozilo se v eni izmed vozniških kabin s pritrdilno zavoro zavaruje zoper
samopremaknitev, po potrebi pa še z zavorno coklo. Preden strojevodja zapusti
vozniško kabino mora opraviti vsa tista opravila, ki jih opravi pri menjavi
kabine in po naslednjem postopku zaustavi delovanje dizel motorjev:
• izključi se vleka s postavitvijo ročice kontrolerja v položaj »0« - prosti tek,
• pred izključitvijo stikalo »IG« obrnemo v tisto smer, ki je planirana z
naslednjo službo,
• zaustaviti delovanje motorjev – v obratnem zaporedju kot smo jih zagnali.
Stikala za način obratovanja »Cap« zavrtimo in držimo v položaju
»Ustavitev«, dokler se motor ne ustavi.
Opravi se pregled vozila kot ob nastopu službe, po možnosti na preglednem
jarku, vse morebitne nepravilnosti pa se vpišejo v obrazca EV 63 in »Dnevni
pregled vozila« O tem se obvesti tudi nadzornika vleke, da je seznanjen s
tehničnim stanjem vozila, po potrebi pa se vozilo dostavi v delavnico na
popravilo. Izpolni se tudi obrazec EV 85, obrazec o izdanih opremnih sredstvih
pa tudi prejemnica, katero se priloži k obrazcu EV 1.
Pri pospravi strojevodja opremi vozilo z gorivom, mazivi, hladilno tekočino in
peskom ter nadomesti porabljen material (čistilna volna, registrirni trak,
žarnice). Poskrbi za čistočo kabine, mogoči čiščenje vozila ter opremo s
sanitarno vodo. Pri nizkih temperaturah pa opravi praznjenje rezervarjev
sanitarne vode.
Vrata potniških oddelkov, roloje prtljažnih prostorov je potrebno zapahniti z
zapahi in zapreti vsa okna.
Izključijo se vsi porabniki oziroma naprave kot na primer: ogrevanje oddelkov
in kabine, klimatska naprava, čelna in notranja razsvetljava. Nazadnje sledi
izključitev baterijskega ločilnika HBA na vsakem vozilu posebej.
V matični enoti ali drugi vlečni enoti se predajo ključi vozila nadzorniku vleke,
na postaji pa vlakovnemu odpravniku.
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2 OPIS NAPRAV
2.1
2.1.1

Mehanske naprave
Dizelski motor

Na motornem vagonu sta vgrajena dva štiritaktna šest valjna dizelska motorja z
valji v vodoravnem položaju. Tip motorja je 8217.12.024.

2.1.2

Mazalni sistem dizelskega motorja

Zobniška črpalka, ki jo poganja motorna gred, sesa olje skozi mrežasti filter iz
oljnega korita (karterja) dizelskega motorja in ga potiska skozi oljni
izmenjevalec, kjer se ohladi. Ohlajeno olje potuje skozi dva filtra in dalje po
kanalih v različne dele motorja in zračni kompresor.
Delovni tlak olja pri 2200 min-1 in pri temperaturi 900 C je od 3,5 do 4,5 bar.
V sistemu mazanja motorja so trije ventili:
• regulacijski ventil je prigrajen črpalki in krmili tlak v predpisanih mejah
(odpre pri tlaku 5,5 do 6 bar),
• varnostni ventil za izmenjevalec toplote je nameščen na okrovu filtrov in v
primeru zamašitve v izmenjevalcu zagotavlja prehod olja neposredno k
filtrom (odpre pri tlaku 1 ± 0,1 bar),
• varnostni ventil za filtre je tudi nameščen na okrovu filtra in zagotavlja
prehod olja neposredno v motor v primeru zamašitve v filtrih (odpira pri
tlaku 1 ± 0,1 bar),
Motor je zaščiten proti pomanjkanju hladilnega sredstva ali tlaka mazalnega
olja.

Kontrola nivoja olja in dopolnjevanje
sistema mazanja motorja
Količino olja v dizelskem motorju
kontroliramo na sondi, ki je nameščena v
pokrovu odprtine za dolivanje olja in sicer
pred zagonom motorja, oziroma samo pri
nedelujočem motorju.
Nivo olja na sondi se mora nahajati med
oznakama »Min-Max«.
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Kontrola tlaka olja v motorju
Po uspešno opravljenem zagonu vseh
dizelskih motorjev preverimo tlak olja za
mazanje motorjev v posameznem motorju,
ki mora znašati najmanj 2,5 bar. Tlak olja
kontroliramo na manometru, ki je nameščen
pod košem vozila ob posameznem motorju,
razen tega tlak olja nadzira tlačno stikalo,
katerega delovanje je opisano v poglavju
zaščit.

2.1.3

Hladilni sistem dizelskega motorja

Dizelski motor in zračni kompresor se hladita s tehnološko pripravljeno
hladilno tekočino (mešanica vode in antifriz koncentrata), ki skozi vse leto
zagotavlja brezhibno delovanje do temperature - 35 0C. Za prisilno cirkulacijo
hladilne tekočine skrbi centrifugalna črpalka, ki je gnana preko treh klinastih
jermenov z jermenice na gredi motorja.
Hladilna tekočina najprej potuje v izmenjevalec toplote (hlajenje mazalnega
olja), od tu naprej pa po kanalih v blok motorja. Na izstopni strani motorja se
vsa hladilna tekočina združi in teče skozi dva termostatska ventila, ki
uravnavata pretok skozi hladilnik. Ko hladilna tekočina doseže 740C ± 20 C,
prične termostat odpirat pretok k hladilniku, pri temperaturi ≤ 890 C pa je
pretok popolnoma odprt.
Poleti hladilna tekočina kroži po obtoku »Motor-hladilnik-črpalka-motor«, v
zimskem času pa se v ta obtok preko pipe »Leto/Zima« vključijo še grela
(kaloriferji).
Intenzivnost hlajenja se poveča s pretokom zraka skozi vodni hladilnik, kar
omogoča ventilator, ki je gnan s hidravličnim pogonom »BEHR«. Hitrost
ventilatorja je odvisna od pretoka olja skozi hidravlični motor, ki ga uravnava
glavni krmilni ventil, oziroma od temperature hladilne tekočine (pod 720C se
ventilator ne vrti, pri 780 C pa ima polne vrtljaje). Za preprečitev poškodbe
hidravličnega sistema ob okvari ventilatorja (blokiranju) je vgrajen varnostni
ventil, ki pri tlaku 130 bar odpre prehod olja mimo hidravličnega motorja.
Povratni ventil, ki je vezan vzporedno z hidravličnim motorjem ima nalogo, da
v primeru trenutnega znižanja tlaka olja pred hidravličnim motorjem ne pride v
napeljavi ali samem motorju do poškodb, ker se le-ta zaradi vztrajnosti
ventilatorja še nekaj časa vrti (motor postane črpalka).
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V sistem hlajenja hladilne tekočine je vgrajen še sistem za ogrevanje vozniške
kabine, potniških oddelkov in goriva v glavnih rezervoarjih,
Za predogrevanje hladilnega tekočine v zimskem času in ogrevanje notranjosti
motornega vagona je vgrajena ogrevalna naprava »Webasto«.
Krmiljenje v hladilnem sistemu je izvedeno s termostatskimi stikali:
• Tam - termostatsko stikalo pregretja hladilne tekočine (95 0C),
• Tatm - termostatsko stikalo alarma za temperaturo hladilne tekočine
(91 0C),
• Tsc - termostatsko stikalo gorilnika (85 0C),
• Tpr - termostatsko stikalo predgrevanja hladilne tekočine (23 0C).

Kontrola in dopolnjevanje hladilnega sistema

Za kontrolo nivoja hladilne tekočine v M1
oziroma M2 je na vsaki raztezni posodi
nameščeno kontrolno steklo ►, ob katerem
je označen nivo za hladen (00C-modra črta),
mlačen (400C-rumena črta) in na delovno
temperaturo segret motor (750C-rdeča črta).
Za odčitavanje pravilnega nivoja je treba
odpret ventil pod kontrolnim steklom ►, ki
ga nato ponovno zapremo.
Dopolnjevanje hladilnega sistema je možno
skozi priključek za dopolnjevanje na
raztezni posodi ► ali preko zunanjega
priključka ob vstopnih vratih za potnike
(glej sliko - izločitev Webasta).

Kontrola temperature v hladilnem sistemu
Z vklopom dvopolnega baterijskega
ločilnika dobita napajanje oba termometra
(M1 in M2) za prikaz temperature hladilne
tekočine, ki sta nameščena na upravljalnem
pultu vozniške kabine A.
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OPOZORILO!
Kontinuirano nižanje nivoja hladilne tekočine je kaže na puščanja
hladilnega sistem. Napako je treba vpisati v popravilno knjigo (EV 63).
Za dopolnjevanje hladilnega sistema med eksploatacijo se uporablja
tehnološko pripravljeno hladilna tekočina, ki je na razpolago na opremnih
mestih posameznega vlečnega območja.

2.1.4

Kontrola olja v hidravličnem pogonu ventilatorja »BEHR«

Nivo olja najprej preverimo na odprtini
kontrolnega vijaka ►. Če se pri odvijanju
vijaka olje na odprtini pojavi je količina olja
v rezervoarju zadostna.
Natančneje količino olja preverimo na
merilni sondi, ki se nahaja ob odprtini za
dolivanje olja ►.

V primeru okvare krmilnega ventila
privijemo zgornji vijak. S tem izločimo
krmiljenje ventila in zagotovimo stalni
pretok olja skozi motor hidravličnega
pogona, ventilator pa se bo v tem primeru
vrtel neprekinjeno.

2.1.5

Predogrevanje hladilne tekočine in vzdrževanje temperature

Če je temperatura hladilne tekočine pod 200
C, jo moramo pred zagonom motorja
predgreti.
Na DMG serije 100 vključimo stikalo
predgretja za posamezni motor.
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Na DMG serije 000 zavrtimo stikalo za
krmiljenje gretja v položaj »Predogrevanje«.
za posamezni motor

Tokokrog hladilne tekočine moramo
preusmeriti in sicer tako, da obrnemo
tripotno pipo pri gorilniku in tripotno pipo
pri črpalki, (pipa 19 in19a)
Ko temperatura hladilnega sredstva doseže
približno 230C se obe tripotni pipi postavita
nazaj v delovni položaj.

OPOZORILO!
Če smo zagnali povsem hladni motor, ga ne smemo obremenjevati, preden
temperatura hladilnega sredstva po približno 15 minutah obratovanju DM v
praznem teku (odvisno od temperature okolice) ne doseže 500 C.

Izločitev grelnika »Webasto«:
Pri okvari ene od ogrevalnih naprav
»Webasto« lahko z dvema pipama ►
napravo, ki je v okvari izločimo in kabino
ogrevamo z delujočo ogrevalno napravo.
Najprej zapremo dve pipi tiste »Webasto«
naprave, ki je ogrevala kabino, nato pa
odpremo dve pipi tiste »Webasto« naprave,
ki bo ogrevala kabino (samo pri 813-100).
Tu se hladilni tekočini obeh DM lahko
združita in pri odprtih pipah prehaja hladilna tekočina iz enega DM v drugi
DM. Paziti je potrebno na zaporedje zapiranja in odpiranja pip, da ne pride do
upada vode v enem DM in posledično do zaustavitve DM.
Na sliki je prikazan še priključek za dopolnjevanje hladilnega sistema ►.
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2.2

Sistem za gorivo

Vsak motor ima svoj rezervoar kapacitete 325 l - skupna kapaciteta je 650 l.
Oba rezervoarja sta med seboj povezana s cevovodom za hkratno
dopolnjevanje obeh rezervoarjev.
Oskrbo dizelskega motorja z gorivom zagotavlja skupek dveh črpalk napajalna in polnilna, ki sta nameščeni v skupnem ohišju in prigrajeni
dizelskemu motorju. Napajalna črpalka črpa gorivo iz glavnega rezervoarja in
je nameščena pod vrsto polnilnih črpalk, ki so gnane skupaj z njo. To je batna
črpalka s povratno vzmetjo in opremljena z obtokom za samodejno regulacijo
tlaka napajanja. Na njej je tudi ročica za ročni pogon. Na izstopni strani
napajalna črpalka potiska gorivo v filter in nato v polnilno črpalko, ki je v
bistvu sestavljena iz serije polnilnih črpalk (injektorjev). Polnilne črpalke
krmili mehanski regulator polnitve tipa ROV 300-975 RA, ki zagotavlja enako
hitrosti vrtenja motorja ne glede na njegovo obremenitev. Na polnilni črpalki
je nameščen elektromagnet (Ean) za obogatitev goriva ob zagonu dizelskega
motorja. Z regulacijo kota pa nastavimo predpolnitev, kajti pogon črpalke je
vezan neposredno preko spojke na kolenčasto gred za krmiljenje ventilov.
Stisnjeno gorivo priteče v posamezno vbrizgalno šobo, ki gorivo pod visokim
tlakom (približno 195 bar) vbrizga v valj motorja in ga razprši.
Presežek goriva teče od napajalne črpalke motorja 1 v pomožni rezervar za
gorivo (kapacitete 11 litrov) iz katerega se napaja gorilnik »Webasta 2«, od
tukaj pa nazaj v glavni rezervoar motorja 1. Za motor 2 velja obratno.
V rezervoarja goriva je napeljana tudi cev grelnega sistema, za ogrevanje
goriva v zimskem času.
Kontrola in dopolnjevanje sistema za gorivo

Oprema obeh rezervoarjev z gorivom se
lahko vrši preko nalivnega grla z ene ali
druge strani DMG, med tem, ko se kontrola
goriva opravi na vsakem rezervoarju
posebej:
• pred preverjanjem je potrebno odpreti
ventil in počakati, da se nivo umiri,
• po končanem preverjanju količine goriva
ventil zapremo.
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OPOZORILO!
Pri opremi motornika z gorivom mora dizel motor mirovati. Motornik se
lahko opremlja z gorivom do vrha rezervoarja.
Na krmilnem vagonu pa se gorivo opremlja 2-3 cm pod zgornjim robom, da
med vožnjo ne pride do izlitja goriva.

Ročno črpanje goriva
Če v motorju zmanjka goriva, je potrebno
pred njegovim ponovnim zagonom sistem
napolniti z ročno črpalko.
Postopek črpanja je naslednji:
Odvijemo vijak za izzračevanje na filtru za
gorivo, nato pa še vzvod ročne črpalke in
pričnemo z črpanjem - sesanjem goriva
(ročico pomikamo gor/dol) iz glavnega
rezervoarja.
Črpamo toliko časa, dokler na izzračevalnem vijaku ne prične iztekati gorivo
brez zračnih mehurčkov. Sedaj je sistem napolnjen z gorivom in pripravljen za
ponovni zagon. Pred zagonom oba vijaka privijemo.

2.3

Zračni sistem dizelskega motorja

Zrak, potreben za zgorevanje v motorju vstopa skozi žaluzije na stranski steni,
prehaja skozi izločevalec vode ter pred vstopom v motor še skozi oljni filter
zraka.
Izpušni plini motorja se odvajajo skozi izpušno cev na strehi vozila. Cev in
kanali so termično in akustično izolirani.

Grelo zraka
Za lažji zagon dizelskega motorja je na
začetku sesalne cevi nameščeno grelo
zraka (Taf).
Ko je grelo priključeno na napetost steče
skozi spiralo (žarilni del) tok, ki spiralo
segreva.
Raztezanje spirale sprosti kroglico v vodu
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za gorivo. Sedaj priteče gorivo iz manjšega rezervoarja, ki je nameščen nad
grelcem. Razpršeno gorivo se na žarilni nitki vžge in tako segreva zrak, ki
vstopa v motor.
Grelec zraka je napajan tako dolgo dokler je ročica za zagon motorjev
izvlečena, oziroma napajan rele Raa.

2.4

Sistem komprimiranega zraka

Vsakemu dizelskem motorju je neposredno prigrajen kompresor tipa Magnetti
Marelli AC 75 2B. Kompresor preko kardana žene vodna črpalka, ta pa je dalje
gnana preko treh klinastih jermenov (pri predelavi lahko tudi samo en žlebasti
jermen). Preko teh jermenov je hkrati gnan tudi alternator. Hitrost vrtenja je
odvisna od števila vrtljajev dizelskega motorja, je pa v razmerju 1 : 1,391.
Kompresor je dvostopenjski, dvovaljni z zračno hlajenim ohišjem in vodno
hlajenimi glavami. Mazalni sistem kompresorja je del mazalnega sistema
dizelskega motorja (centralno mazanje). Vstopni zrak v kompresor je filtriran
preko skupnega filtra za prehranjevanje motorja.
Iz obeh kompresorjev se stisnjen zrak vodi v tri zračne posode s kapaciteto po
130 l. Vse tri posode skupaj sestavljajo glavni rezervoar. Prva in druga posoda
sta namenjeni skladiščenju zraka za krmiljenje naprav, tretja posoda pa napaja
zavorni sistem. V napeljavi k tretji posodi je vgrajen nepovratni ventil, ki
preprečuje nepričakovani izpust zraka.
V zračni vod med kompresorjema in rezervoarji je nameščena naprava proti
zmrzovanju kondenzata v ceveh (alkoholne posode), naprava za avtomatski
izpust kondenzata in sušilna naprava tipa SNZ 36. Tretjo zračno posodo lahko
izzračimo samo ročno.
Med kompresorjema sta nameščena nepovratna ventila, ki preprečujeta izstop
zraka v atmosfero v primeru netesnosti gibljive cevi kompresorja, oziroma
preprečujeta, da se zrak ne pretaka do drugega kompresorja in preko počene
cevi v atmosfero.
Tlačno stikalo pri tlaku 8 bar preko svojih kontaktov napaja EPV, ki izpusti
zrak iz cevi med dvojnim povratnim ventilom in ventilom za izločanje
kondenzata. Varnostni ventil začne delovati pri približno 9 bar.
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Pri vožnji v spregi je za pravilno delovanje kompresorjev nameščen vzdolž
DMG električni vod za sinhronizacijo kompresorjev - dokler eno od tlačnih
stikal ne izklopi, se ne prične črpanje zraka. Pri vožnji v spregi lahko tlačno
stikalo, ki je v okvari izločimo z izločilno pipo.
Stisnjen zrak se uporablja za delovanje naslednjih naprav:
• zavorne naprave,
• budnika,
• AS naprave,
• za krmiljenje dizelskega motorja in prenosnika moči,
• zračne sirene,
• brisalce stekel,
• naprave za peskanje,
• mazanje sledilnih vencev,
• mehanizma za odpiranje in zapiranje vrat,
Kadar motorji ne obratujejo lahko priključimo na obeh straneh vozila zunanji
izvor stisnjenega zraka, pred tem pa moramo odpreti zaporno pipo. Napajanje
je enako kod bi delovala kompresorja.

2.4.1

Kontrola tlaka v sistemu stisnjenega zraka

Na upravljalnem pultu je nameščeno
signalno kazalo ►, ki prikazuje stanje v
zavornem vodu:
• tlačno stikalo »Prae« je vključeno (pri
tlaku zraka 4 ± 0,2 bar) - signalno kazalo
kaže belo barvo,
• tlačno stikalo je izključeno (pri tlaku
zraka pod 3 ± 0,2 bar) - signalno kazalo
kaže oranžno barvo,
Dokler je signalno kazalo oranžne barve ne
moremo pospeševati motorja.
Če premaknemo kontroler iz položaja »0« pride do ustavitve motorja.
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Polnitev napeljave za stisnjen zrak in sistem avtomatične zavore kontroliramo
na manometrih v krmilni mizi:
Desni manometer: ►
• rdeč kazalec kaže tlak v glavnem
rezervoarju (prvi dve posodi) - od 7 do
8 bar,
• bel kazalec kaže tlak v zavornem valju
- do 3,8 bar,
Levi manometer: ►
• rdeč kazalec kaže tlak v glavnem
zavornem vodu - 5 bar,
• bel kazalec kaže tlak v rezervarju
zavore - od 7 do 8 bar.

2.5

Preizkus in nastavitev zavore

Pred preizkušanjem zavore DMG zavarujemo proti samopremaknitvi. V
sklopu preizkusa zavore je potrebno pregledati naslednje elemente oziroma
sklope:
• morebitne mehanske poškodbe zavornih delov in sklopov, ki bi vplivali
na brezhibno delovanje zavore,
• pritrditev zavornih elementov,
• položaj pip za izločitev zavore posameznega podstavnega vozička,
• debelino zavornjakov (najmanjša debelina je 10 mm),
• opraviti postopek tesnosti zavornega sistema,
• ugotoviti morebitna netesna mesta zračne inštalacije,
• preizkusiti delovanje ročne zavore,
Po napolnitvi GZV na 5 bar zavremo, da naraste tlak v zavornih valjih na 1
bar.
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2.5.1

Izločitev zračne zavore

Zavoro izločimo tako, da zapremo izločilno
pipo na dovodni cevi k relejnemu
razporedniku (ventil D10).
OPOMBA:
Pipa relejnega razporednika na krmilnem
vagonu je odprta, kadar je ročica
pravokotna na smer zračnega voda.

Zavoro lahko izločimo tudi z izločilno pipo
na razporedniku Oerlikon Est 4f pod košem
vozila.

2.5.2

Izločitev zavore na podstavnem vozičku

Zavoro na vsakem podstavnem vozičku
lahko izločimo z izločilno pipo, ki se nahaja
pod košem vozila.
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2.5.3

Izločitev sušilne naprave

V primeru okvare na sušilni napravi
(komore se brez presledka regenerirajo –
izpihujejo ali v primeru neprehodnosti skozi
sušilnik - neprenehoma izpihuje varnostni
ventil) je treba sušilno napravo izločiti na
naslednji način:
► zapremo zaporni ventil
► odpremo zaporni ventil
Stikalo za »Vklop/Izklop« krmiljenja
prestavimo v položaj »0« in s tem
izključimo napajanje.

2.5.4

Izločitev tlačnega stikala zaustavitve v sili »Prae«

V primeru okvare tlačnega stikala (tlak v
GZV je normalen - 5 bar, tlačno stikalo pa ne
preklopi) ali v primeru zamrznitve instalacije
(onemogočen pretok zraka), je treba izločiti
dvopolni varovalni avtomat ► v krmilni
omari motorja 1 in zapreti pipo ► pri
samem tlačnem stikalu »Prae« ►.

OPOZORILO!
V primeru izločitve tlačnega stikala »Prae«
mora biti strojevodja pozoren na tlak v GZV,
saj v primeru znižanja tlaka pod 3,2 bar ne
bo prišlo do zaustavitve motorjev, oziroma
prenosnika.
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2.5.5

Izločitev regulacije kompresorja

Če se sistemu stisnjenega zraka ne doseže
zadostnega tlaka, je lahko eden izmed
vzrokov okvara tlačnega stikala regulacije
kompresorja.
Ukrepamo tako, da zapremo izločilno pipo
pri tlačnem stikalu.

Če omenjeni postopek ne zadošča (tlačno
stikalo je blokirano v odprtem položaju ali
je okvara na ventilu razbremenitve), je treba
na izpuhu kondenčnega lonca ► priviti čep.
Rezervni čep ► je na nosilcu ob izpuhu
kondenčnega lonca.
OPOZORILO!
V obeh opisanih primerih kompresorja delujeta na polno, presežek zraka
(tlak zraka je več kot 9 bar) pa se izpihuje preko varnostnega ventila

2.5.6

Oprema DMG z denaturiranim alkoholom

Količino alkohola v posodi kontroliramo na kontrolnem steklu ►.
Pred dopolnjevanjem posode z alkoholom
odpremo pipo ► za izpust zraka na
polnilnem vodu, da se izzrači del sistema v
katerega je vezana alkoholna posoda.
Nato odvijemo vijak ► v odprtini za
dolivanje alkohola na alkoholni posodi in
dolijemo alkohol. Po končani opremi vijak
► ponovno privijemo in zapremo pipo ►
na polnilnem vodu.
OPOZORILI !
Pri opremi DMG z alkoholom morata oba dizel motorja mirovati.
Pri delujoči sušilni napravi mora biti alkoholna posoda izključena.
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2.6

Prenosnik moči

Prenos vrtilnega momenta od dizel motorja do kolesne dvojice posredujejo:
• hidravlična spojka in suha sklopka v skupnem okrovu samega motorja,
• kardanska gred med sklopko in menjalnikom,
• menjalnik hitrosti s petimi stopnjami,
• kardanska gred med menjalnikom in kolesno dvojico,
• smerni menjalnik na pogonski kolesni dvojici.

2.6.1

Hidravlična spojka

Na DMG 813 je vgrajena hidravlična spojka tipa 2750.100, ki je neposredno
prigrajena motorju. Spojka je namenjena mehki speljavi vlaka in služi pa tudi
za ublažitev udarcev na prenosnik in obratno.
Pri nepravilnem ravnanju, ko zavrt DMG obratuje z vklopljenim menjalnikom,
lahko pride do prevelikega segretja olja v spojki. V takšnem primeru segreto
olje segreje centralno tesnilo, ki se stali in spusti olje iz spojke. Tak prenosnik
je neuporaben za nadaljnjo eksploatacijo. Tesnilo ima funkcijo varovalke.

2.6.2

Suha sklopka

Suha sklopka je nameščena v istem okrovu kot hidravlična spojka. Sklopko
krmilimo z ročico za izbiro hitrosti vožnje. Pri prehodu iz ene stopnje v drugo,
se krmiljenje opravi samodejno s pomočjo relejev in mehanske zapore na
menjalniku hitrosti.

2.6.3

Hitrostni menjalnik

Menjalnik hitrosti se krmili daljinsko s premikanjem krmilne ročice
kontrolerja. Potek prehajanja iz ene stopnje hitrosti v drugo poteka v
posameznih fazah:
• položaj - prosti tek »Sb«: signalno kazalo kaže belo barvo. V tem položaju
ni vzbujan ali vklopljen nobeden del menjalnika,
• položaj - pripravljenost »R«: signalno kazalo kaže oranžno barvo.
Kontroler premaknemo iz položaja »Sb v položaj R«, s tem pa pride do
odpiranja sklopke.
• položaj - sinhronizacija - vklop - sklopka »S - I - F«,
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Manipulacije v menjalniku so varovane s tremi sistemi zaščite:
• električne zapore na sklopki s končnimi stikali,
• električne zapore na krmilju menjalnika,
• mehanske zapore med batnicami posameznih hitrosti.
Mazanje hitrostnega menjalnika zagotavljata dve oljni črpalki:
• glavna črpalka, ki je gnana preko zobnika s strani primarne gredi,
• pomožna črpalka, pa je gnana preko zobnika s strani sekundarne osi.

OPOMBA:
Za kontrolo olja v hitrostnem menjalniku je pooblaščen vzdrževalec vozil, ki
to preverja pri rednem vzdrževanju vozila.

2.6.4

Smerni menjalnik

Smerni menjalnik tipa FIAT 7215 je nameščen na notranji kolesni dvojici in je
krmiljen daljinsko preko kontaktov v glavnem krmilnem stikalu ►. V primeru
pomanjkanja stisnjenega zraka ali okvare na elektropnevmatskem krmiljenju,
se lahko krmiljenje izvede ročno na samem menjalniku. Prenosno razmerje v
smernem menjalniku je 1: 2,675.
Signalizacija smeri vožnje
Če se na signalnem kazalu ► po tem ko
smo stikalo za obratovanje motorja ►
(začenši z zadnjim motorjem) zavrteli v
položaj »Vklop« pokaže bela barva pomeni,
da je menjalnik pravilno vključen v smeri
naprej.
V primeru, da se zobniki niso ozobili,
menjalnik smeri vožnje ne bo v pravilnem
položaju, signalni kazali »Naprej« in
»Nazaj« pa kažeta belo barvo.
Vsak menjalnik posebej v zaporedju od
DM4 do DM1 preverimo s CAP stikalom. Če kateri od menjalnikov ne ozobi,
poskusimo doseči pri mirujočem DMG pravilni položaj tako da, ročico
glavnega krmilnega stikala ► zavrtimo v nasprotni položaj in potem ponovno
v položaj nameravane smeri vožnje.
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Če tudi tako ni signalizacije o pravilnem
položaju menjalnika smeri vožnje, lahko
poskusimo z majhnim premikom vozil z
drugim motorjem. To lahko storimo šele po
tem, ko smo ročno prestavili zobnike v
nevtralni položaj in ročico za ročno
krmiljenje v tem položaju zapahnili.
Po premiku vozil ponovno preverimo, ali je
menjalnik vključen v nakazano smer, sicer
lahko menjalnik vključimo ročno z ročico za
blokado menjalnika ►. Pred tem je treba
zapreti obe pipi za pnevmatsko krmiljenje menjalnika. Dostop do ročice je tudi
skozi odprtino v podu potniškega oddelka.

Izločitev smernega menjalnika
Ustavimo delovanje motorja, zapremo obe
zračni pipi pnevmatskega krmiljenja, ročico
smernega menjalnika ► pa zapahnemo v
položaj »0«, da ne pride do poškodb
zobnikov zaradi samopremaknitve. Dovod
stisnjenega zraka med krmilnim valjem in
EPV pa zapremo.
Ročico smernega menjalnika ► je možno
zapahniti v položaj »Naprej« ali »Nazaj« in
nevtralni položaj.

OPOMBA.
Navedeni postopek moramo izvršiti pri vsaki okvari prenosnika, (motor –
hitrostni menjalnik – smerni menjalnik), oziroma pri hladnem prevozu
vozila.
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3 ELEKTRIČNE NAPRAVE
3.1

Akumulatorske baterije

Na motornem vagonu sta dve omari s svinčenimi baterijami kapacitete 2 x 280
Ah (560 Ah), na krmilnem vagonu pa je nameščena ena omara z baterijami
kapacitete 280 Ah. Nazivna napetost baterij je 24 V.

Baterije vključimo in izključimo z dvopolnim
baterijskim ločilnikom »Sg«, ki je v električni
omarici in sicer v vsakem vagonu posebej
(motorni, krmilni).
Ločilnik izklapljamo po vsaki odstavitvi vozila
za daljši čas (gariranje) in pri vzdrževalnih
delih (pred tem se izključijo vse porabniki).

Polnjenje baterij poteka samodejno po zagonu
dizel motorja iz dveh pomožnih generatorjev – alternatorjev, ki proizvajata
trifazni izmenični tok. Alternatorja sta gnana vzporedno vsak od svojega dizel
motorja s tremi klinastimi jermeni (skupaj s črpalko za hladilno sredstvo).
Vsak alternator ima lastni regulator napetosti, ki zagotavlja, da je enosmerna
napetost polnjenja baterij na sponkah usmernika BC ASM konstantna in znaša
24 V, ne glede na vrtljaje motorja.
Pri pravilnem delovanju polnjenja bo kazalec A-metra polnjenja baterij vedno
odklonjen v desno, tudi v primeru, če je motor v prostem teku.
Za kontrolo polnjenja baterij imamo še signalizacijo »Lgc« pri seriji 000 v
relejni omari za najbližji motor, oziroma pri seriji 100 za oba motorja na
komandnem pultu. Signalizacija svetilke pomeni:
• Ne gori - alternator polni pravilno,
• Gori - alternator ne dela, ker motor še ni zagnan ,
• Gori - pri delujočem motorju in vklopljenih baterijah pomeni napako
v tokokrogu polnjenja baterij.
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OPOZORILO !
Med obratovanjem obeh alternatorjev lahko pride do primera, da se prižge
ena od signalizacij, kar pa še ne pomeni, da je ta alternator v okvari.
Polnilnega toka ni, ker je zaradi razlike med napetostnima regulatorjema
prevzel polnjenje drugi alternator (baterije so polne).
To preverimo tako, da vključimo večji porabnik električnega toka (povečamo
odjem toka) in po določenem času mora signalizacija ugasniti.

Na DMG serije 000 je signalizacija
polnjenja baterij v kabinah in sicer za
alternator 1 v kabini A, alternator 2 pa v
kabini B.
OPOZORILO!
Če med vožnjo ni moč nadzirati polnjenja
baterij preko enega izmed alternatorjev, je
treba njihovo kapaciteto (napolnjenost)
preveriti v končni ali obračalni postaji.

Na DMG serije 100 je signalizacija
polnjenja baterij, oziroma delovanja obeh
alternatorjev nameščena na komandnem
pultu. ►

Polnjenje baterij z zunanjim virom
Na motornem in krmilnem vagonu imamo
možnost napajati baterij z zunanjim virom
(namenski stacionarni polnilec) in sicer
preko priključnih sponk, ki so v baterijski
omarici.
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3.2

Alternator

Na vsakem dizelskem motorju je nameščen
alternator tipa Bosch T1, nazivne napetosti
29 V in z nazivnim tokom 70 A ter največjo
močjo 2380 W.
Alternator je zaščiten z glavno 100 A taljivo
varovalko, ki se nahaja v električni omarici.
Tokokrog regulatorja napetosti pa je
varovan s taljivo varovalko jakosti 8A.

Prenapetostna zaščita alternatorja »Dps«
Ko se med sponkama D+ in D- na
alternatorju pojavi prenapetost, dobi preko
tiristorja napajanje rele Rs, ki obe sponki
veže na kratko. S tem tok vzbujanja pade na
0 in prižge se signalizacija. Rele Rs ima
samodržni kontakt, ki zagotavlja takšno
stanje do deaktiviranja (prekinitve napajanja
releju Rs).

Deaktiviranje prenapetostne zaščite alternatorja:
• izključimo dvopolni baterijski ločilnik Sg,
• izvlečemo vtikač iz priključka prenapetostne zaščite in ga ponovno
vstavimo.
Če se vključi prenapetostna zaščita zaradi prenapolnjenosti baterij, izvlečemo
vtikač iz priključka prenapetostne zaščite, ki ga ponovno vključimo šele pri
postanku na naslednji postaji - s tem dosežemo, da se baterije nekoliko
izpraznijo.
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3.3

Zunanja in notranja razsvetljava

Signalne luči in reflektor
Stikalo za jakost čelnih luči ► in menjavo
luči ima 4 položaje:
I - kratke luči ½ jakost,
II - dolge luči ½ jakost,
III - kratke luči polna jakost,
IV - dolge luči polna jakost,
Na komandnem pultu sta nameščeni še
stikali za vklop/izklop reflektorja ► in
čelnih, oziroma sklepnih luči ►.
Stikalo »Rinjeno vozilo«.
Kadar z DMG vršimo vožnjo po nepravem tiru ali DMG
rinemo, je potrebno za pravilno signalizacijo vklopiti
stikalo »Rinjeno vozilo«.
Na DMG serije 000 je Stikalo nameščeno v relejni
omari, na DMG serij 100 pa desno pod upravljalnim
pultom.

Razsvetljava potniških oddelkov
Razsvetljavo v oddelkih prižigamo ali
ugašamo
daljinsko
z
gumbi
na
upravljalnem pultu:
► tipka za vklop notranje razsvetljave,
► tipka za izklop notranje razsvetljave,

Vklop zasilne razsvetljave potniških
oddelkov
V primeru nezadostnega polnjenja baterij,
zmanjšamo porabo električne energije. S
stikalom »Zasilna razsvetljava« vključimo
½ razsvetljave. Ker ½ razsvetljave ni moč
krmiliti daljinsko, moramo to opraviti v
vsaki enoti posebej.
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Osvetlitev instrumentov in vozniške kabine
► osvetlitev instrumentov je vključena
takrat, ko so prižgane tudi čelne luči.
► stikalo za vklop razsvetljave v
upravljalni kabini.

3.4

Vstopna vrata

V sredini vsakega vagona je vstopni prostor z dvokrilnimi vstopnimi vrati, ki
se odpirajo oziroma zapirajo s pomočjo pnevmatskih valjev in so krmiljeni
električno preko elektropnevmatskih ventilov. Za signalizacijo odprtosti vrat je
na krmilnem pultu signalizacija
Na upravljalnem pultu so tipkala za
odpiranje leve in desne strani vstopnih vrat
in zapiranje vseh vrat v vozilu. V primeru
nevarnosti, se lahko vstopna vrata odprejo v
samem vstopnem prostoru in sicer z ročico,
ki je plombirana in pod steklom.
► tipka za odpiranje levih vrat
► tipka za odpiranje desnih vrat,
► tipka za zapiranje vseh vrat,
► signalizacija – zaprtosti vrat
Dajalec krmiljenja blokade vrat - DMG
serije 100:
Pri hitrosti vozila 5 km/h se vrata
avtomatsko zaprejo, če še niso zaprta in se
blokirajo.
Ko hitrost vozila pade pod 5 km/h se vrata
deblokirajo in jih je moč ročno odpreti.
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Električna blokada odpiranja vrat pri
vožnji v spregi (serija 000 in 100 ):
Se uporablja pri prevozu dveh DMG, ko je
ena od DMG izven službe.
► stikalo blokade vrat,
► signalizacija delovanja blokade vrat

Izločitev vrat v primeru okvare
V primeru okvare vstopnih vrat (obeh kril),
se zapre dovod zraka k EPV z izločilnim
ventilom ► (drsni prstan), vrata pa se
mehansko zaklenejo (blokirajo) s štirirobim
ključem.
Na sliki je prikazan še EPV vrat ►

Izločitev krila vrat v primeru okvare
► V primeru okvare krila vrat se zapre
dovod zraka z izločilno pipo, krilo vrat pa
moramo še mehansko zakleniti (blokirati) z
štirirobim ključem.
► Končno stikalo za signalizacijo stanja
položaja vrat (zaprta – odprta),

OPOMBA:
V primeru izločitve pnevmatskega krmiljenja vrat je potrebno izločena vrata
blokirati tudi mehansko.
Vlakospremno osebje obvešča potnike o nerabnosti vrat in jih za izstop
napoti k drugim delujočim izstopnim vratom
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3.5

Klimatska naprava

Na DMG imamo v vsaki vozniški kabini vgrajeno klimatsko napravo tipa
COLEMAN MACH3 PLUS s hladilno močjo 3,95 kW.
Klimatska naprava je kompaktne izvedbe, kjer se v stropni enoti nahajajo vsi
deli klimatske naprave (uparjalnik, kondenzator, kompresor in sušilec).
Napajanje klimatske naprave je izvedeno s pomočjo dizel-agregata Lombardini
moči 7 kW, ki je nameščen na krmilnem vagonu pod II. oddelkom ob
rezervoarju goriva Webasto grelcev.
Gorivo za oskrbovanje agregata je speljano iz rezervoarja goriva Webasto
grelcev. Krmiljenje klimatske naprave je na stropnem delu zračno razdelilne
plošče.
Kontrola zagona in zaustavitve je izvedena tako, da je možnost teh funkcij
izvesti iz obeh strojevodskih kabin s pomočjo tipkal (stikal) nameščenih nad
čelnimi stekli (v vsaki od kabin).
Z elektronskim termostatom lahko nastavimo željeno temperaturo notranjosti
od 10 0C do 42 0C. Ko se ta temperatura doseže se kompresor izklopi pri tem
pa ventilatorja delujeta še naprej. Temperatura v notranjosti začne ponovno
naraščati in ko doseže temperaturo vklopa se kompresor ponovno vklopi.

Namestitev glavnih sestavnih delov

Stropni del s komandno ploščo
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Napotki za upravljanje

Komandna plošča kontrole agregata se
nahaja nad čelnim steklom strojevodske
kabine.
Komandna plošča kontrole agregata
1. Tipkalo IZKLOP: Namenjeno je izklopu ugasnitvi agregata
2. Tipkalo VKLOP: Namenjeno je vklopu zagonu agregata. Prižge se signalna svetilka
kontrole »DELOVANJE – NAPAKA«
3. Tipkalo ZAGON: Zaženemo agregat. Signalna svetilka kontrole
»DELOVANJE – NAPAKA« ugasne. S tem je omogočeno delovanje
klimatskih naprav.

OPOZORILO!
Klimatsko napravo je moč vključiti samo ob delujočem agregatu, zagon in
ustavitev agregata pa se kontrolira z obeh komandnih plošč.

Zračno razdelilna plošča
Levo stikalo je tristopenjsko in ima položaje
"1 - 0 - 2". Z njim uravnavamo jakostjo
(hitrost) ventilacije. Željeno temperaturo
izbiramo s pomočjo termostata (digitalnega
prikazovalnika).
Desno stikalo je tristopenjsko stikalo "1 - 0
- 2" v povezavi z ustrezno izbiro delovanja
posamezne kabinske klimatske naprave ("A" ali "B" ali "A in B"). Prikazana
izbira je vidna na plošči kontrole delovanja klimatske naprave. Zaradi moči
agregata lahko istočasno delujeta obe napravi.
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PRIPOROČILA:
Če je vozilo s sončnimi žarki močno segrelo, se priporoča, da pred vklopom
klimatske naprave odprete vrata in okna zaradi prezračevanja.
Za hitro ohladitev in osušitev notranjosti kabine je smotrno najprej pognati
ventilator v obtočnem obratovanju s 3. stopnjo hitrosti. Ko se doseže prijetna
notranja temperatur, hitrost ventilatorja ustrezno znižamo.za brezhibno
delovanje klimatske naprave mora biti odprtih vsaj polovica izpihovalnih
šob.
Razlika med zunanjo temperaturo okolice in temperaturo v klimatiziranem
prostoru naj ne bi presegla 7 0C .
OPOZORILO!
Klimatsko napravo smemo vključiti le, kadar dizelagregat deluje.
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3.6

Ogrevalni sistem »Webasto

Za ogrevanja potniških oddelkov, vozniških kabin, ogrevanja rezervoarjev za
gorivo ter za predogrevanje motorjev sta v ogrevalni sistem vsake enote
vgrajeni dve »Webasto« ogrevalni napravi tipa DBW 2020, z ogrevalno močjo
23,26 kW.
Na motornem vagonu je vsak sistem hlajenja motorja (M1, M2) ločen od
sistema ogrevanja vozila, povezuje pa ju usmerjevalna pipa »Leto - zima«.

Kontrola in dopolnjevanje goriva v
sistemu ogrevanja na krmilnem vagonu:
• Kontrola količine goriva v rezervarju
(kapacitete 180 litrov) se opravi na
sondi ob nalivnem grlu.

OPOMBA:
Iz rezervarja goriva »Webasto« ogrevalne
naprave se napaja še dizel-agregat za
delovanje klimatske naprave.
OPOZORILO!
Pri opremi krmilnega vagona z gorivom morajo biti »Webasto« naprave
izključene. Pri polnjenju mora gorivo segati 2 do 3 cm pod zgornji rob, da
med vožnjo ne bi prišlo do izlitja.

3.6.1

Ogrevanje v prehodnem obdobju

V prehodnem obdobju zadošča:
MEŠALNI
VENTIL

•

da hladilnega sredstva ne hladimo v
hladilniku ampak v grelcih - kaloriferjih,
• da zagotovimo obtok hladilne/ogrevale
tekočine skozi dizelski motor oziroma
grela v oddelkih (vklop obtočne črpalke),
• usmerjevalno pipo prestavimo v položaj
»Zima«,
• upoštevati je treba, da se najprej odpre
pipo in nato vklopi obtočna črpalka (leva
pipa - leva črpalka, desna pipa – desna črpalka)
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OPOMBA:
Če je potreba po ogrevanju večja (nižje zunanje temperature) je treba
vključiti še Webasto ogrevalno napravo.

3.6.2

Regulacija ogrevanja na DMG serije 000

Jakost gretja v oddelkih je odvisna od delovanja ventilatorjev vgrajenih v
posamezni kalorifer. S stikalom za vklop gorilnika »Cic« krmilimo hitrost
vrtenja ventilatorjev. V položaju ½ se ventilatorji vrtijo s polovično hitrostjo, v
položaju 1/1 pa s polno hitrostjo – v tem primeru dobi napajanje rele »Rra«, ki
premosti predupore. Delovanje ventilatorjev kaloriferjev krmilijo oddelčni
termostati, obtočne črpalke pa obratujejo stalno. Termostati na gorilniku
uravnavajo temperaturo hladilno/ogrevalne tekočine.

Vključitev ogrevanja na DMG serije 000
Grelno
napravo
vklopimo
oziroma
izklopimo s stikalom »Cic1 in Cic2« ►
(položaj: 0, ½ ali 1/1) na pomožni komandni
plošči, ki je nad garderobno omarico pri
stranišču. Prižgeta se lučki »Lsc1 in Lsc2«
► kar pomeni, da je gorilnik pričel delovati.

3.6.3

Regulacija ogrevanja na DMG serije 100

Termostati na gorilniku uravnavajo temperaturo hladilnega sredstva, obtočne
črpalke pa obratujejo neprekinjeno.
Na vsaki enoti so vgrajeni štirje elektromotorni regulacijski ventili. Ti
omogočajo pretok oziroma kroženje vode v ogrevalnem sistemu v odvisnosti
od temperature v oddelku.
Ogrevanje sanitarij in prostori za vstop potnikov so stalno ogrevani.
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Vključitev ogrevanja na DMG serije100
Grelno napravo »Webasto« vključimo
oziroma izključimo s stikalom »Cic1 ali
Cic2« ► na pomožni komandni plošči.
Prižgeta se lučki »Lsc1 ali Lsc2« ► ki sta
nameščeni v prej navedenih stikalih, kar
pomeni, da je gorilnik pričel delovati.
Z vklopom grelne naprave »Webasto« se
vključita tudi obtočne črpalke, kar je
signalizirano z kontrolno lučko ►.
Kadar za ogrevanje oddelkov zadostuje le z
motorjem
segreta
hladilna/ogrevalna
tekočina, se vključita le obtočni črpalki s
stikalom ►.

Izločitev dela instalacije zaradi netesnosti
V primeru netesnosti ogrevalnega sistema
(iztekanje hladilne/ogrevalne tekočine) v
enem od oddelkov, lahko z ventili ► pri
vstopnih
vratih
izločimo
pretok
hladilne/ogrevalne tekočine v tistem delu
kjer je prišlo do napake (zapremo ventil na
dovodni in odvodni cevi).

3.6.4

Ogrevanje kabine na DMG serije 000

Ogrevanje kabine je izvedeno preko ročno krmiljenega kaloriferja.
Vozniške kabine se dodatno ogrevajo s toplim zrakom iz potniškega oddelka,
ki v vozniško kabino vstopa skozi odprtino v steni kabine. Potniški oddelek
ogreva kalorifer, ki je vezan v vejo drugega »Webasto« grelca.
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3.6.5

Ogrevanje kabine na DMG serije 100

V vsaki vozniški kabini imamo nameščeno
grelo tipa Agis, z moč ogrevanja 5 kW.
Ogrevanje v vozniških kabinah krmilimo
posamezno s stikali za uravnavanje hitrosti
ventilatorjev (½ moč in polna moč), ki so
vgrajena nad grelcem.
Grelnik - puhalo ima možnost izbire in
sicer, da dovaja topel ali hladen zrak. Zrak
se lahko usmerja k nogam ali na
vetrobransko steklo.

Ogrevanje strojevodske kabine z Webasto 2
Na obeh vagonih (motorni, pogonski) je možno združiti levo vejo ogrevanja z
desno vejo preko krogelnih ventilov (Webasto 1 - zaprta, Webasto 2 - odprta).
Ta povezava služi za ogrevanje strojevodske kabine, kadar je Webasto 1, ki
normalno ogreva strojevodsko kabino v okvari.
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4 ZAŠČITNE NAPRAVE
4.1

Pregrevanje hladilnega sredstva

Temperaturo hladilne tekočine nadzira
termostat Tatm, ki pri temperaturi nad 920C,
prekine svoja kontakta, s tem pa dobi
napajanje prekinjevalni rele Rat, ki preko
svojih kontaktov vključi rele Sgm. Proces
vklop/izklop (signalizacija utripa belordeče) navedenih dveh relejev se ponavlja
dokler se hladilno sredstvo ne ohladi pod
920C.

S preklopom stikala Cia v relejni omari
prizadetega motorja prekinemo napajanje
releju polnitve »Rca« (izklop polnitev
motorja) - omogočimo stalno napajanje
releju »Rat«. S tem pa tudi dosežemo
prenehanje utripanja signalizacije. Preden
hočemo prizadeti motor ponovno vključiti v
vleko, kar je možno šele ko se motor ohladi,
preklopimo stikalo Cia v normalno položaj.
• signalizacija zaščite motorja ►
• stikalo za obratovanje motorja ►

OPOZORILO!
V takem primeru mora strojevodja zmanjšati motorjem polnitev najmanj za
eno stopnjo.
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4.2

Pregretje hladilnega sredstva

Če pride do pregretja hladilne tekočine (več
kot 950C), se odprejo kontakti termostata
Tam. Posledica je prekinitev tokokroga
releju polnitve Rca in releju za vklop
menjalnika Rig.

CIA

Zaščita deluje na izklop vleke (menjalnik
hitrosti), motorju pa ostane polnitev, ki
odgovarja II. stopnji (vrtljaji motorja so
približno. 1100 min-1 ).

Deaktiviranje zaščite
Če je prišlo do delovanja zaščite pregretja motorja, se le ta ne more samodejno
ponovno vklopiti (temperatura hladilnega sredstva je padla pod 920C). Ponovni
vklop motorja je možen šele, ko postavimo ročico kontrolerja v nevtralno
položaj (rele »Rvr« je napajan samo v nevtralnem položaju).

4.3

Pomanjkanje hladilnega sredstva

V primeru pomanjkanja hladilnega sredstva v
motorju, oziroma prenizkem nivoju v raztezni
posodi se vključi stikalo plovca, ki se nahaja v
raztezni posodi ►.
Stikalo plovca sklene svoja kontakta in
posreduje napajanje releju »Rlp«, ta pa preko
mirovnega kontakta posreduje napajanje releju
Raf (rele ustavitve motorja).
Deaktiviranje zaščite:
Ko v hladilni sistem motorja dolijemo zadostno
količino hladilne tekočine se zaščita samodejno
deaktivira.
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4.4

Prenizek tlak olja za mazanje motorja

V primeru padca tlaka olja za mazanje motorja (pod 0,6 b), ki ga zaznava
tlačno stikalo Pom, izgubi rele »Rlp« napajanje in zaščita deluje enako kot v
primeru pomanjkanja hladilnega sredstva.
Strojevodja preveri nivo olja v motorju,
oziroma vzrok aktiviranja zaščite (ali je
okvara na črpalki, iztekanje olja itd..) Če
vzroka okvare ni možno odpraviti se vožnja
nadaljuje z enim motorjem, vozilo pa se po
končani službi napoti na popravilo v
delavnico.

OPOZORILO!
Posledica izklopa releja »Rlp« je ustavitev dizel motorja in izklop vleke.

4.5

Prenizek tlak zraka v GZV

V primeru znižanja tlaka zraka v GZV pod
3,2 bar (na primer pri prisilnem zaviranju)
preklopi tlačno stikalo »Prae«, preko njega pa
dobi napajanje rele za zaustavitev v sili
»Rae«. Preko releja »Rae« dobijo napajanje
releji »Raf«, posledica pa je ustavitev vseh
delujočih motorjev, odprejo se njihove
sklopke in vklopi se zvočna signalizacija.
OPOZORILO!
Ustavitev motorja lahko preprečimo s pravočasnim izklopom vleke - ročico
kontrolerja prestavimo v položaj »0«.

Priročnik za upravljanje DMG vrste 813/814

41

5 KONTROLNE IN VARNOSTNE NAPRAVE
5.1

Merilnik hitrosti vožnje

Na DMG so vgrajeni merilniki hitrosti tipa
Hasler.
V vozniški kabini A je registrirni merilnik
hitrosti vožnje Hasler RT 9i (tahograf), v
vozniški kabini B pa je kazalni merilnik
hitrosti vožnje Hasler A 16i (tahometer),

RT 9i

Tahometer je plombiran, v njem pa so
mikrostikala varnostnih naprav. Tahograf je
povezan z dajalnikom (3 – fazni pretvornik)
na osi DMG, v njem pa je nameščen
registrirni trak za hitrost do 150 km/h, ter
ura, ki jo je potrebno navijati in nastaviti
točen čas.

A 16i

Za pravočasno zamenjavo registrirnega traku je odgovorno osebje vlečnega
vozila.
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5.2

Budnik

Na DMG serije 100 je vgrajen budnik tipa
BCDM 661
Budnik je električno in zračno vključen, ko
so izpolnjeni naslednji pogoji:
• vključen varovalni avtomat 25 A, ki je
v »desni nogi« pod komandnim pultom,
• odprta in zalivkana zračna pipa
»budnika« ►,
• vključeno in zalivkano stikalo ► na
elektronskem sklopu v stikalni omari,
• ročico smeri vožnje »IG« postavljena v
eno od smeri vožnje,
• zaprt in zaplombiran kazalni merilnik
hitrosti Hasler - A 16i.
• vklop budnika se izvrši samodejno
preko mikrostikala v merilniku hitrosti,
ko ta preseže 10 km/h.

5.2.1
•
•
•

•

Preizkus budnika

izvršimo zagon dizelskega motorja in
napolnimo glavni zračni vod na 5 bar,
ročico smeri vožnje »IG« postavimo v
želeno smer vožnje,
za preizkus »Dolgi čas budnika«
pritisnemo in držimo tipko »Preizkus
budnika« na upravljalnem pultu, ter eno
od tipkal za posluževanje budnika
(ročno ali nožno) za upravljalnim
pultom. Po preteku 30 ± 4,5 sekundah
se pojavi zvočni signal, po nadaljnjih ≤2,5 sekundah se aktivirata prisilno
zaviranje (hitra praznitev GZV),
za preizkus »Kratki čas budnika« pritisnemo in držimo tipko »Preizkus
budnika« na upravljalnem pultu in v tem času ne poslužujemo nobenega
od tipkal budnika (vse tipke so sproščene). Po preteku 2,5±0,5 sekund se
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•

pojavi zvočni signal, po nadaljnjih ≤2,5 sekundah se aktivirata prisilno
zaviranje (hitra praznitev GZV),
na manometru preverimo, če se je izpraznil GZV, in če je narasel tlak v
zavornih valjih.

Deaktiviranje budnika:
• ročica smeri »IG« je postavljena v eno od smeri vožnje,
• pritisnemo tipko za preizkus budnika (pri stoječem vozilu, oziroma ko je
hitrost manjša od 10 km/h), nato pa še tipko za deaktiviranje budnika .
Izključitev budnika:
• odstranimo plombo na stikalu »Izključitev budnika« na elektronskem
sklopu in ga izključimo (v kabini A pod upravljalnim pultom),.
• odstranimo plombo na zračni pipi in jo zapremo.

5.3

Budnik (tip EP 202A)

Na DMG serije 000 je vgrajen budnik tipa
EP 202A
Budnik je električno in zračno vključen, ko
so izpolnjeni naslednji pogoji:
• vključen varovalni avtomat 25 A, ki je
v »desni nogi« pod komandnim pultom,
• oprti in zalivkani zračni pipi »budnika«
► (pod kabino A),
• vključeno in zalivkano stikalo ► na
elektronskem sklopu v stikalni omari ,
• ročico smeri vožnje »IG« je postavljena
v eno od smeri vožnje,
• zaprt in zaplombiran je kazalni merilnik
hitrosti Hasler16i.
• vklop budnika se izvrši samodejno
preko mikrostikala v merilniku hitrosti,
ko ta preseže 10 km/h.
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5.3.1
•
•
•

•

•

Preizkus budnika

izvršimo zagon dizelskega motorja in
napolnimo glavni zračni vod na 5 bar,
ročico smeri vožnje »IG« postavimo v
želeno smer vožnje,
za preizkus »Dolgi čas budnika«
pritisnemo in držimo tipko »Preizkus
budnika« na upravljalnem pultu, med
tem, ko ne pritisnemo nobene od tipkal
za posluževanje budnika (vse tipke so
sproščene). Po preteku 17 ± 2,55
sekundah se pojavi zvočni signal, po
nadaljnjih 10 ± 1,5 sekundah se mora aktivirati prisilno zaviranje (hitra
praznitev GZV),
za preizkus »Kratki čas budnika« pritisnemo in držimo tipko »Preizkus
budnika« in tipko za posluževanje za upravljalnim pultom. Po preteku 5 ±
0,75 sekundah se pojavi zvočni signal, po nadaljnjih 10 ± 1,5 sekundah se
mora aktivirati prisilno zaviranje (hitra praznitev GZV),
na manometru preverimo, če se je izpraznil GZV, in če je narasel tlak v
zavornih valjih,

Deaktiviranje budnika:
• ročica smeri »IG« je postavljena v
eno od smeri vožnje,
• ročico zaviralnika FV 4a se postavi v
položaj hitrega zaviranja (VI).
• pritisnemo tipko za preizkus budnika
(v primeru, ko je hitrost vozila manjša
od 10 km/h), nato pa še eno od tipk za
posluževanje budnika.
• zaviralnik postaviti v položaj vožnja,
(III).

V

IV
III

VI

II
I

Izključitev budnika:
• odstranimo plombo na stikalu »Izključitev budnika« na elektronskem
sklopu in ga izključimo,
• odstranimo plombo na zračni pipi in jo zapremo.
OPOZORILO!
V primeru okvare budnik izključimo in ukrepamo po Navodilu 200.01.
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5.4

AS naprava I60

Na DMG je vgrajena AS naprava I60 – proizvajalca RIZ ali SELL.

Na DMG serije 000 sta zračni del (izločilna
pipa) in elektronika nameščeni v omarici za
orodje v vozniški kabini A.

Na DMG serije 100 sta zračni del (izločilna
pipa) in elektronika nameščeni v omarici za
zadnjim sedežem v krmilnem vagonu.

Vklop ASN:
• vključena oba varovalna avtomata ►.
• ročico smeri »IG« postaviti v smer vožnje
- naprej,
• pri normalnem tlaku v GZV se z
nakazano smerjo vožnje prižgeta modri
signalni lučki v kombinaciji, ki je odvisna
od izbranega režima vožnje s stikalom na
relejni omarici,
• vključena in plombirana izločilna pipa
ASN ►.

5.4.1

Preizkus ASN:

• Z DMG prevozimo testni tirni magnet (v vlečni enoti je praviloma
nameščena na izvoznem tiru in je posebej označena), ne da bi pri tem
pritisnili tipko »Po nalogu«. Pri tem se mora aktivirati prisilna zavora, dizel
motor preide v prosti tek, če prestavimo ročico kontrolerja v položaj »0«,
sicer se zaustavi. Pojavi se še zvočno opozorilo, ki traja do razrešitve.
• Kjer ni vgrajenih testnih tirnih magnetov se pod lokomotivski magnet
podloži kovinsko ploščico. V tem primeru se doseže enak učinek, kot je
opisan v predhodnem odstavku.
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OPOZORILO!
Preizkus delovanja ASN je potrebno opraviti tudi z drugega upravljalnega
pulta (vozniške kabine) za vožnjo vlaka v nasprotni smeri.

Deaktiviranje ASN :
• zaviralnik avtomatične zavore se postavi v
položaj hitrega zaviranja,
• ročico za smer vožnje je v položaju
»NAPREJ «
• tipko »RAZREŠITEV« pritisniti in držati
7 ± 2 sekundi, da se ASN razreši (zvočni
signal se prekine),
• ročico zaviralnika avtomatične zavore
postaviti v položaj »VOŽNJA« (III),
• na manometru preveriti, če je tlak v GZV
narasel na 5 bar,
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6 POMOŽNE NAPRAVE
6.1

Mazanje sledilnih vencev

Naprava za mazanje sledilnih vencev se vklopi samodejno pri hitrosti nad 10
km/h in je nastavljena tako, da se mazanje izvaja impulzno glede na prevoženo
pot in sicer od 100 do 900 m. Čas mazanja traja 0,1 do 1 s. Mažejo se sledilni
venci koles prve osi v podstavnem vozičku v smeri vožnje.

Vključitev mazalne naprave se izvede po
naslednjem postopku:
• vklopi se glavno stikalo (za smer naprej in
nazaj) na elektronskem sklopu,
• preveri se, ali so vse izločilne pipe v
zračnih in oljnih instalacijah mazalne
naprave vključene,
• preveriti se, ali je avtomatski odklopnik
na glavni stikalni plošči vključen.

Preizkus mazalne naprave opravimo na naslednji način:
• ročico za smer vožnje »IG« se postavi v položaj »Naprej« ali »Nazaj«,
• pritisni se tipko za preizkus na njegovem elektronskem sklopu,
• po tem, ko zasveti signalna lučka na elektronskem sklopu mazalne naprave,
se preveri ali je delovalo razprševanje olja iz šob.

Izključitev mazalne naprave se izvede takole:
• izklopi se glavno stikalo na elektronskem sklopu,
• zaprejo se izločilne pipe na zračnih in oljnih vodih mazalne naprave.
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6.2

Naprava za posipavanje peska

Naprave za posipavanje peska so nameščene na obeh prostih kolesnih dvojicah
motornega vagona. Pesek se posipava pred kolesa prve osi v podstavnem
vozičku v smeri vožnje.

Peskanje krmimo izključno samo ročno s
tipko na krmilnem pultu.
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7 VOŽNJA Z VOZILOM
Priprave pred vožnjo zajemajo naslednja opravila:
• opravi se pregled DMG in izvedejo vsi predpisani postopki,
• zaženejo so vsi motorji,
• stikala za obratovanje motorjev so v položaju »Motor«,
• signalna kazala zaščite motorja kažejo belo barvo,
• menjalniki smeri vožnje so v željenem položaju – smer vožnje,
• ročico kontrolerja prestavimo v drugo stopnjo polnitve (pod pogojem,
da je v GZV tlak dosegel 4,2 bar), da motorji čim prej dosežejo
delovno temperaturo (500C) in da se pridobi obratovalni tlak sistema
za stisnjen zrak,
• tlak zraka v glavnih zračnih posodah mora znašati 7 do 8 bar,
• tlak zraka v glavnem zavornem vodu mora znašati 5 bar,
• preverimo delovanje zračne zavore,
Speljava vozila:
• popusti se pritrdilna zavora in po potrebi odstranijo zavorne cokle,
• stikala za obratovanje motorjev prestavimo v položaj »Vklop«,
• ročico kontrolerja premaknemo iz ničelne položaja pred rego za II.
hitrost – speljava na ravnem delu (lahka izpeljava), ali pred rego za I.
hitrost pri speljavi na strmini (težka speljava),
• počakamo 4 sekunde, da se odpre sklopka in sinhronizirajo zobniki v
menjalniku, na signalnem kazalu sklopke se pokaže oranžna barva,
• ročico kontrolerja premaknemo v I. ali II. položaj,
• počakamo, da se vklopijo zobniki in zapre sklopka, kar dobimo
signalizirano na kazalu - slednje pokaže belo barvo,
• DMG se prične počasi premikati.
Vožnja z vozilom:
• po speljavi pričnemo postopno pospeševati – povečevati polnitev s
potiskanjem ročice proti koncu rege,
• v I. hitrostni stopnji ni potrebno potisniti ročice do 6. stopnje polnitve,
ampak samo do 4. ter počakamo, da se vrtljaji motorja umirijo
(približno 1400 min-1), nakar izvedemo prehod v II. hitrostno stopnjo
pri 2. stopnji polnitve, III. hitrostno stopnjo pri 3. stopnja polnitve;
IV. hitrostno stopnjo pri 2. stopnja polnitve in nazadnje V. hitrostno
stopnjo pri 3. stopnja polnitve.
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pri menjavi hitrostnih stopenj
mora strojevodja krmiliti DM
I
II
III
IV
V
tako, da ne pride do zaviranja z
motorjem. Z ročico kontrolerja se
izbere
takšna
polnitev,
ki
odgovarja enaki ali nekoliko višji
1500
hitrosti vozila,
na daljših padcih je priporočljivo
uravnavati hitrost vožnje tako, da
1000
zaviramo z motorjem - prestavitev
ročice kontrolerja v nižjo hitrostno
min
stopnjo in stopnjo polnitve. Pri N500
tem moramo paziti, da motorji ne
presežejo največjih dovoljenih
vrtljajev (1950 min-1), kar je
označeno z rdečo oznako - v tem
20
40
60
80 100
V ( km/h )
primeru je treba dodatno zavirati z
zračno zavoro,
v primeru, da je pri vožnji vlaka ponovno pospeševati potem, ko smo
se pripravljali na zaustavitev, je treba ukrepati tako:
− glede na hitrost vozila, ki jo odčitamo na merilniku hitrosti,
ocenimo, v katero stopnjo polnitve in hitrosti bomo postavili
ročico (glej diagram vožnje), da se izognemo nepotrebnim
sunkom in prekomerni obrabi sklopke,
− ročico kontrolerja iz položaja »0« prestavimo v položaj pred
ocenjeno hitrostno stopnjo,
− sedaj pritisnemo gumb za hitro zapiranje sklopke na upravljalnem
pultu,
− počakamo 3 sekunde,
− ročico kontrolerja prestavimo v izbrano polnilno stopnjo,
kontrolira se delovanje instrumentov, signalnih kazal, razsvetljave,
pozimi tudi delovanje gretja,
nadzira se hitrosti vožnje in opazuje vse signale ter ostale razmere na
progi.
n ( o/min )

•

•

•

•
•
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Zaustavljanje vozila:
• pred nameravano ustavitvijo se ročica kontrolerja postavi v prvo
stopnjo polnitve (zaviramo z motorjem),
• prične se zavirati z indirektno pnevmatsko zavoro,
• ko se vrtljaji motorja znižajo na približno 1300 min-1, se prekine vleka
(ročica kontrolerja se postavi v položaj »0«),
• z zračno zavoro uravnavamo hitrost vozila do popolne zaustavitve,
Posprava vozila:
Pri pospravi strojevodja poskrbi za opremo z opremnimi materiali (gorivo,
mazivo, hladilno sredstvo, pesek) in namesti manjkajoči porabljen material
(čistilna volna, registrirni trak, žarnice …).Prav tako pregleda vozilo na
preglednem jašku in izpolni vse potrebne dokumente (EV 63, EV 85, DPV),
katere je potrebno priložiti k obračunskemu dokumentu EV 1 (dnevni pregled
vozila, prejemnica in podatki za registrirni trak merilnika hitrosti).
Po vseh navedenih opravilih in odstavitvi vozila mora strojevodja z ozirom na
mesto odstavitve storiti še naslednje:
• pred ustavitvijo motorjev postavi stikalo smeri vožnje v smer za
naslednjo službo,
• zaustavi delovanje vseh dizel motorjev (v obratnem vrstnem redu kot
smo jih zaganjali),
• preden izključi avtomatično zavoro vozilo zavaruje proti
samopremaknitvi s pritrdilno zavoro, (po potrebi še z ročno coklo),
• ročico zaviralnika postavi v priprežni položaj,
• izključi vse porabnike (razsvetljavo, ogrevanje),
• izvleče ročico »IG« (pri seriji 100 se aktivira hitro zaviranje –
budnik).
• izključi baterijski ločilnik HBA na vsaki enoti posebej,
• pri obhodu vozila, mora vsa vrata za potnike, ki so bila predhodno
zaprta z daljinskim krmiljenjem in rolo vrata prtljažnih prostorov še
zapahniti z zapahi,
• zapre stranska pomična okna v vozniški kabini,
• zapre in zaklene vhodna vrata kabine
• ključe od vozila preda nadzorniku vleke oziroma na postaji
vlakovnemu odpravniku.
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7.1

Zračno zaviranje

Na upravljalnem pultu imamo zaviralnik
indirektne zavore Oerlikon FV 4a.

Zaviralnik indirektne zavore ima naslednje položaje:
I Izključeno (priprežni položaj) in možnost
hitrega zaviranja,
II -Pospešeno polnjenje,
III-Vožnja
IV-Začetna stopnja zaviranja - naskok,
V-Postopno zaviranje in odviranje,
VI-Hitro zaviranje.

V

IV
III

VI

II
I

7.2

Prevoz s pomožno lokomotivo - na vlaku so potniki

7.2.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DMG ima zrak za krmiljenje - vsaj en motor deluje
spne se vijačno spenjačo,
spnejo se zračne cevi GZV in odprejo pipe,
zaviralnik se postavi v priprežno položaj,
stikalo »IG« se postavi v smer nameravane vožnje,
stikala »Cap« se postavi v položaj »Motor«,
ročica kontrolerja ostane v položaju »0« (motorja sta v prostem teku),
ASN se izključi električno,
med vožnjo se poslužuje budnik, vključuje razsvetljavo v potniških
oddelkih in opazuje delovanje vseh naprav,
na postajah in postajališčih se odpirajo in zapirajo vstopna vrata, ter
pazi, da strojevodja priprege ne spelje preden so zaprta vsa vrata.
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7.3

DMG nima zraka za krmiljenje - motorji ne delujejo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pred odhodom vlaka se izključijo nepotrebni porabniki električne
energije, da se baterije ne izpraznijo,
pozornost je potrebno posvetiti tudi na ogrevanje motornega vagona
zaradi omejene količine goriva - 11 l.
spne se vijačna spenjača,
spnejo se zračne cevi GZV in odprejo pipe,
zaviralnik se postavi v priprežni položaj,
smerna menjalnika se blokirata v nevtralnem položaju in zapreta se
obe pipi,
stikalo »IG« se postavi v smer nameravane vožnje,
ASN se izključi električno,
vsa vstopna vrata mehansko blokiramo, sprevodnik pa obvešča
potnike o načinu izstopanja in vstopanja,
med vožnjo se poslužuje budnik in opazuje delovanje vseh naprav,
na postajah in postajališčih pazimo, da strojevodja priprežne
lokomotive ne spelje prej, preden so izstopili in vstopili vsi potniki in
so zaprta vsa vrata.

Prevoz s pomožno lokomotivo - DMG ni v službi
spne se vijačna spenjača,
spnejo se zračne cevi GZV in odprejo pipe,
zaviralnik se postavi v priprežni položaj,
smerna menjalnika se blokirata v nevtralnem položaji in zapreta se
obe pipi,
stikalo »IG« se postavi v smer nameravane vožnje,
ASN se izključi električno,
izključi se razsvetljava in ogrevanje,
vsa vstopna vrata se mehansko blokirajo,
med vožnjo se poslužuje budnik.
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7.4

Navodilo za spenjanje in razpenjanje

Postopek spenjanja :
1. Spetje se opravlja na ravnem delu tira in nikoli v loku,
2. Na DMG, ki čaka na spetje se:
• zavre z zračno zavoro in dodatno še z ročno zavoro,
• izključi delovanje grelnih naprav,
• izključi delovanje dizel motorjev,
• zaviralnik postavi v priprežni položaj,
• stikalo IG postavi v položaj »Izključeno«,
• namesti vijačna spenjača,
• namesti električni kabel za daljinsko krmiljenje,
3. DMG, ki se premika se:
• na stoječi DMG se navozi korakoma največ s hitrostjo 3 km/h,
• zavre z zračno zavoro,
• izključi delovanje grelnih naprav,
• izključi delovanje dizel motorjev,
• zaviralnik postavi v priprežni položaj,
• stikalo IG postavi v položaj »Izključeno«.
4. Na DMG, ki čaka, strojevodja opravi spetje tako, da:
• namesti in pritegne vijačno spenjačo,
• spoji glavni in napajalni zračni vod,
• odpre čelne pipe,
• namesti električni kabel za daljinsko krmiljenje,
• opravi preizkus daljinskega krmiljenja vseh naprav iz obeh
čelnih kabin,
• opraviti skrajšan zavorni preizkus.
Postopek razpenjanja
• obe garnituri morata biti zavrti z zračno in ročno zavoro,
• izključiti se delovanje grelnih naprav,
• izključiti se delovanje motorjev,
• stikalo IG se postaviti v položaj »Izključeno«,
• izvleče se kabel za daljinsko krmiljenje in zapreta oba zaščitna
pokrova,
• zapre se čelne pipe in razkleniti napajalni ter GZV,
• popusti in sname se vijačno spenjačo,
• električni kabel in vijačno spenjačo se pospravi v omarico,
• na obeh DMG se preizkusi delovanje vseh naprav,
• na obeh DMG se opravi skrajšan zavorni preizkus,
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7.5

Postopek ozimljanja sanitarne vode

V primeru, da bo DMG izven obratovanja
več kot 12 ur pri zunanji temperaturi nižji
od - 100C je treba vozilo zavarovati pred
zamrznitvijo.

Najprej s pipo ► izpustimo vodo iz
rezervarja sanitarne vode. Ko smo se
prepričali, da je vsa voda iztekla, moramo
izprazniti še dvojne rezervarčke pri pipi
umivalnika in s pritiskom na ventil za
izplakovanje stranišča izpraznimo še
kotliček školjke.
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8 ODPRAVA NAPAK
8.1

Dizelski motor

Po vklopu »IG« stikala se ne • pregledati in vključiti baterijska stikala na
vključi nobeden od relejev v 813 in 814,
relejni omari, kontrolni lučki • pregledati in po potrebi zamenjati 160A
alternatorjev ne gorita:
varovalko v zaboju baterijskega stikala na
813,
Pri potegu stikala za zagon
• pregledati varovalko 8A v upravljalnem
»TAP« se zaganjač ne zavrti:
pultu iz katerega vršimo zagon (vodnik
39C - 39B),
• pregledati kontakte E in F na IG stikalu,
• ročica kontrolerja mora biti v položaju
»0«,
• pregledati in po potrebi zamenjati 60A
varovalko v zaboju baterijskega stikala na
813,
• preizkusiti zagon iz drugega krmilnega
pulta,
• če je napetost baterij manjša od 21 V
zagon ni mogoč (zagon izvršiti s pomočjo
kablov z druge garniture),
Pri potegu stikala za zagon
• pregledati količino in dovod goriva,
»Tap« se dizel motor obrača
• pregledati letvo magneta ustavitve na
vendar ne steče:
Bosch tlačilki in jo po potrebi prestaviti v
normalno stanje,
Dizelski motorji se ustavijo
• tlak zraka v GZV je manjši od 3,5 bar,
takoj, ko prestavimo ročico
• okvara tlačnega stikala »Prae« (izključimo
kontrolerja iz položaja »0«:
dvojni instalacijski odklopnik v kabini A),
Dizelski motor se je ustavil:
• ni dovolj hladilne tekočine,
• pregledati 8A varovalko pri rezervarjih
hladilne tekočine (pri seriji 100 v prostoru
Westinghouse regulatorja),
• pregledati količino olja v dizel motorju,
• pregledati tlačno stikalo »Prae«,
• pregledati se 10 A varovalni avtomat v
krmilnem pultu (vodnik 25 - 25C),
• pregledati rele »Rlp« v relejni omari,
Motnje z vrtljaji motorja:
• pregledati stikalo »Cia«,
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Motor se s stikalom »Cap« ne
da ustaviti

Med obratovanjem motorja
opazimo pri izpuhu črn dim:
Med obratovanjem motorja
opazimo pri izpuhu bel dim:

Med obratovanjem motorja
opazimo pri izpuhu modrikast
dim:

• pregledati 25A varovalni avtomat v
krmilnem pultu na levi strani zgoraj
(vodnik 92 - 92A),
• rele »Rca« mora biti vključen (če
samodejno vklaplja in izklaplja je
prekinjena 8A varovalka v krmilnem pultu
(vodnik 11 - 67H),
• pregledati 8A varovalke v relejnih omarah
za EP ventile »Vca« (vodniki 20B - 20,
21A - 21, 22A - 22),
• pregledati EP ventile »Vca« in zračno
instalacijo do regulatorja,
• filter za gorivo zamašen,
• pregledati 6A varovalni avtomat v
krmilnem pultu ,
• pregledati 16A varovalni avtomat v relejni
omari,
• rele »Raf1«, vodnik 55A – 55B,
• rele »Raf2«, vodnik 57A – 57B,
• rele »Raf3«, vodnik 56A – 56B,
• rele »Raf4«, vodnik 58A – 58B,
• slaba kvaliteta goriva,
• preveriti nastavitev črpalke,
• zamašen zračni filter – očistiti,
• hladen motor, nekaj časa pustiti motor
obratovati v prostem teku,
• preslaba polnitev, preveriti delovanje
črpalke,
• slabo tesnenje valjnih obročkov –
posledica je izgorevanje olja,
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8.2

Smerni menjalnik

Smerni menjalnik ne deluje in ni • »Cap« stikalo mora biti v položaju
signalizacije smeri
»Vklop«,
• Rele »Rig« mora biti vklopljen pregledati 6A instalacijske odklopnike v
krmilnem pultu na desni strani ( vodniki
59A - 59B, 60B - 60 A, 61B - 61A, 62B 62A),
• pregledati varovalni avtomat 25A (vodnik
11A - 11) v levi nogi krmilnega pulta,
• pregledati varovalke 8A (vodnik 35 - 35A,
36 - 36A) v krmilnem pultu,
• pregledati varovalni avtomat 6A za
signalizacijo v relejni omari kabine B
(vodnik 11 - 11B),
• pregledati in po potrebi odpreti zračne
pipe za izklop zraka za krmiljenje
menjalnika smeri pri kolesih 3 in 6 na
813,
• pregledati ročico za mehansko blokado
menjalnika smeri (možnost ročnega
krmiljenja),
• pregledati in po potrebi tesniti zračne
priključke na menjalniku smeri,
• pregledati EP ventile za smer »Vma« in
»Vmi« (možnost ročnega krmiljenja),
Menjalnik smeri nima vleke ob • poškodovane vilice za menjavo smeri v
pravilni signalizaciji
menjalniku smeri (menjalnik smeri
blokirati v nevtralnem položaju in
zaščititi zobnik za menjavo smeri pred
samodejnim vklopom)
OPOZORILO!
V primeru okvare menjalnika smeri ga je potrebno blokirati v nevtralnem
položaju in zapremo zračne pipe.
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8.3

Menjalnik hitrosti

Ni vklopa nobenega menjalnika
hitrosti

En menjalnik nima vklopa
hitrosti

Hitrostni menjalnik se ne
sinhronizira in ni vklopa
hitrostne stopnje

Signalizacija hitrostnega
menjalnika ne deluje

• izključen 10A varovalni avtomat na levi
strani krmilnega pulta(vodnik B+1 - 121),
• Rele »Rvr« ne odpre, ko prestavimo ročico
kotrolerja v hitrostno stopnjo - potrebno ga
je ročno odpreti (potegnemo ga k sebi, da
izgubi napajanje),
• izključen 25A varovalni avtomat v
krmilnem pultu na levi strani (vodnik 92 92A),
• izključen 10A varovalni avtomat
• v krmilnem pultu na desni strani
• (vodnik 25 - 25C),
• okvara na končnem stikalu sklopke
(prekinjen vodnik ali slab stik),
• izključen 6A varovalni avtomat v krmilnem
pultu na desni strani (vodniki 59A - 59B
»Rig1«, 61B - 61A »Rig2«, 60B - 60A
»Rig3«, 62B - 62A »Rig4«),
• izključen 6A varovalni avtomat v levi nogi
(vodnik 6 - 6A),
• izključeno stikalo »Cia« (DM -1140 min-1),
• pregledati 8A varovalko v relejni omari
(vodnik 8 - 8A),
• pregledati 8A varovalko v relejni omari za
napajanje releja »Ric« ( vodnik 7 - 7A),
• pregledati delovanje končnega stikala »Cr«
na hitrostnem menjalniku,
• pregledati 6A varovalne avtomate za
posamezne hitrostne stopnje v desni nogi
krmilnega pulta,
• stikalo »Cac« v 86 polni vtičnici ni
vklopljeno (rele »Rec« ne vklopi),
• pregledati 6A varovalni avtomat v levi nogi
krmilnega pulta (vodnik B+1 - 10B),
• pregledati 6A varovalni avtomat v relejni
omari kabine A (vodnik B+1 - 26B),
• pregledati rele »Rscf« v relejni omari
kabine A in B,
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V hitrostnem menjalniku se ob
vklopu v hitrostno stopnjo sliši
ropot

• pregledati 8A varovalko v relejni omari
kabine A (vodnik 8 - 8A),
• pregledati vklop končnega stikala »Cf« na
sklopki (prekinjen vodnik),
• suha sklopka ne oddvaja,
• mehanska okvara v samem menjalniku
hitrosti,

OPOZORILO!
V primeru okvare menjalnika hitrosti vedno blokirati menjalnik smeri v
nevtralno položaj.

8.4

Hidravlična sklopka

V primeru okvare hidravlične sklopke (izguba olja za prenos) dizel motor ni več
uporaben za vleko. Če je potreba, da zaradi večje porabe električne energije,
dizel motor deluje (polnjenje baterij, komprimiranje zraka, ...), lahko ta obratuje,
vendar se mora izključiti stikalo »Cia«, da dizel motor obratuje samo do 1140
min-1.
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8.5

Dvojna suha sklopka

Sklopka ne odvaja – ni vklopa
dotičnega menjalnika hitrosti

Počasni vklop sklopke ne deluje

• pregledati dovodne cevi zraka
• pregledati 6A varovalni avtomat v levi nogi
(vodnik 6 - 6A),
• pregledati rele »Rig«, ki mora biti vklopljen,
• pregledati EP ventil »Vcf«
• pregledati 8A varovalko v relejni omari

kabine A (vodnik B+1 - 89)
• pregledati 8A varovalko v krmilnem

pultu (vodnik 23 - 23B),
• pregledati 8A varovalko v krmilnem

pultu (vodnik 15B - 15A),
• pregledati 6A varovalni avtomat v levi

nogi (vodnik 6 - 6A),
• pregledati EP ventil »Vcfl«,
• pregledati rele »Rfl« v relejni omari

kabine A,
• pregledati

Hitri vklop sklopke ne deluje

•
•
•

•

in po potrebi nastaviti
kalibrirno odprtino na rezervoarčku
zraka za nastavljanje počasnega
delovanja sklopke,
pregledati 6A varovalni avtomat v levi
nogi krmilnega pulta (vodnik 6 - 6A),
pregledati rele »Rfr« v relejni omari
kabine A,
pregledati 6A varovalni avtomat v
krmilnem pultu na desni strani (vodnik
24A - 24),
pregledati EP ventil »Vcf«,
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8.6

Akumulatorske baterije

Ni polnjenja baterij na motornem
vagonu

Ni polnjenja baterij v krmilnem
vagonu

Krmiljenje iz kabine krmilnega
vagona ni možno

•

pregledati 100A taljivi varovalki za
polnjenje baterij v zaboju baterijskega
stikala,
• pregledati 8A instalacijski odklopnik v
zaboju baterijskega stikala (vodnik
B+1 - 304/1 in B+1 - 304/2),
• pregledati priključke na regulatorju
napetosti v zaboju baterijskega stikala,
• izvleči vtikač iz prenapetostne zaščite
»Dps« in ga ponovno namesti,
• pregledati stanje klinastih jermenov,
• pregledati 125A taljivo varovalko v
zaboju baterijskega
stikala
na
krmilnem vagonu,
• pregledati 125A taljivo varovalko v
zaboju baterijskega stikala na
motornem vagonu,
• pregledati stikalo »Cab« v relejni
omari krmilnega vagona,
• pregledati spojni kabel med motornim
in krmilnim vagonom,
• ni polnjenja baterij na krmilnem
vagonu,
• ni povezave med motornim in
krmilnim vagonom (kabel),
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8.7
8.7.1

Okvara razsvetljave
Okvare razsvetljave na motornem vagonu

Reflektor ne sveti

•

Ne gorijo čelne in sklepne luči
iz kabine A

•
•

Ne gorijo čelne in sklepne luči
iz kabine B

•
•

Razsvetljava v vozniški kabini
ne gori
Ne gorijo pozicijske luči .in
svetilka upravljalnega pulta v
kabini A
Ne gorijo pozicijske luči .in
svetilka upravljalnega pulta v
kabini B
Ni vklopa svetilk v potniških
oddelkih

•

Polovična razsvetljava v
potniških oddelkih ne gori

•

Ni vklopa svetilk v potniških
oddelkih iz kabine B
Razsvetljave v potniških
oddelkih ni mogoče ugasniti

•

•
•
•

•
•

pregledati 8A taljivo varovalko v
upravljalnem pultu, (vodnik 155 – 156),
pregledati 16A taljivo varovalko v
upravljalnem pultu, (vodnik 12A – 12B),
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine A, (vodnik 12 –
12G),
pregledati 16A taljivo varovalko v
upravljalnem pultu, (vodnik 12A – 12B),
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine B, (vodnik 12 –
12C ),
pregledati 8A taljivo varovalko v
upravljalnem pultu, (vodnik B+1 – 129),
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine A, (vodnik 12C –
12D),
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine B, (vodnik 12C –
12D),
pregledati 8A taljivo varovalko v stikalni
omarici kabine B,
(Ril, vodnik B+1 – 13D),
pregledati 16A instalacijski odklopnik v
baterijski omarici, (vodnik B+1 – 115
ali vodnik B+1 – 111),
pregledati 8A taljivo varovalko v stikalni
omarici kabine B,
pregledati 8A taljivo varovalko v
upravljalnem pultu, (rele »Rsil«, vodnik
14A – 14B)
ugasnemo lahko ročno s pritiskom na
rele »Rsil« v vsaki enoti
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8.7.2

Okvara razsvetljave na krmilnem vagonu

Ni vklopa svetilk v potniških •
oddelkih na prikolici
Leva sklepna svetilka ne sveti

•

Desna sklepna svetilka ne sveti

•

Ne gorijo pozicijske luči in
svetilka upravljalnega pulta

•

Polovična razsvetljava v potniških •
oddelkih ne gori
Čelne in sklepne luči ne gorijo

•

Čelne in sklepne luči ne gorijo

•

pregledati 8A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine C, (rele »Ril«,
vodnik B+1 – 13C),
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine C, (vodnik 12
– 12C),
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine C, (vodnik 12
– 12C),
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine C, (vodnik 12C
– 12D),
pregledati 16A instalacijski odklopnik
v baterijski omarici, (vodnik B+1 –
115 ali vodnik B+1 – 111),
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine A,
pregledati 6A instalacijski odklopnik v
stikalni omarici kabine A,
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8.8

Vrata

Vrata za vstop potnikov ne •
delujejo, se ne odpirajo in
zapirajo , signalizacije ni:
•
•
•
•
•
•
•

pregledati 8A taljivo varovalko v
krmilnem pultu ( vodnik 37B - 37A),
pregledati 8A varovalko v relejni omari
kabine B (vodnik B+1 - 139),
pregledati vklop relejev za odpiranje
vrat »Rps« in »Rpd« ter za zapiranje
»Rcp« v kabini B in C,
pregledati 6A varovalni avtomat (vodnik
B+1 - 27C) v relejni omari kabine A in
C (signalizacija),
pregledati končna stikala pri vseh vratih,
ki so vključena v signalizacijo,
pregledati stikalo »Cac« v 86 polni
vtičnici,
pregledati razdelilno ploščo nad vrati
(pri seriji 100),
pregledati izločilno pipo ali drsno pušo
za izločitev vrat,
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8.9

Ogrevanje

Webasto naprava ne deluje:

•
•
•
•
•
•
•
•

Webasto naprava deluje –
potniški oddelek ni ogrevan:

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

pregledati gumb varovalnega avtomata
na elektroniki samega gorilca (tip 2003),
izključiti in ponovno vključiti stikalo
»Cic« za vklop Webasto grelca (tip
2020),
pregledati 8A varovalko na stikalni
plošči Webasto,
pregledati varovalne avtomate v relejni
omari (serija 100 ),
izključen termostat na odvodni cevi iz
gorilnika - temperatura nad 89°C,
pregledati termično varovalko na gorilcu,
zamašen filter za gorivo ali ni goriva,
zaprt dovod goriva ob rezervarjih za
gorivo,
zamašena šoba,
nepravilno razmerje gorivo – zrak,
pregledati zaporne ventile ob vratih za
vstop potnikov,
pregledati prostorski termostat,
pregledati oba releja v Webasto omarici,
ki sta nameščena pod stikalno ploščo za
pločevinasto oblogo (ser. 000), ki morata
biti vključena, da se ventilatorji vrtijo,
pregledati delovanje ventilatorjev v
grelcih v potniškem prostoru (vsak
ventilator ima svojo 8A varovalko na
stikalni plošči Webasto - zgoraj),
pregledati stikalo »ST« v relejni omari
M2 in prikolice (na seriji 100),
pregledati varovalne avtomate v relejnih
omarah za krmiljenje gretja - Webasto
močnostni del in Webasto krmiljenje
(serija 100),
pregledati delovanje mešalnih ventilov
pod sedeži,
pregledati in po potrebi izzračiti grelni
sistem,
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8.10 Zračni sistem in zavora

Kompresorja ne polnita glavnih
rezervoarjev:

•

•
•
•
•
•
•
•
Zavora na posameznem vagonu
ne deluje:

•
•
•
•

netesnost zavornih valjev - ugotoviti
mesto netesnosti in izzračiti zavoro na
razporedniku dokler se GZV ne
napolni na 5 bar, nato pa nekajkrat
aktivirati hitro zavoro,
pregledati regulator tlaka in po potrebi
namestiti blindirni čep v izpuh
regulatorja pod vozilom,
pregledati EP ventil v prostoru
regulatorja tlaka,
pregledati tlačno stikalo v prostoru
regulatorja tlaka,
pregledati tlačno cev na glavi
kompresorja,
pregledati stanje klinastih jermenov,
ugotoviti morebitne netesnosti na
zračnem sistemu in jih odpraviti,
pregledati delovanje sušilne naprave
(serija 100),
zaprta pipa GZV med vozili,
zaprta pipa razporednika,
zaprta pipa relejnega razporednika,
zaprta pipa pred glavnimi rezervoarji
na prikolici,

OPOZORILO!
Na krmilnem vagonu je ročica pipe za relejni razporednik in pipe pred
glavnimi rezervoarji v drugačnem položaju kot na motornem vagonu pravokotno na zračni vod sta pipi odprti.

Priročnik za upravljanje DMG vrste 813/814

68

9 SHEMA ZRAČNIH PIP NA DMG SERIJE 000
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10

SHEMA ZRAČNIH PIP NA DMG SERIJE 100
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11

PREDELAVE NA DMG 813/814 SERIJE 000
020

021

031

034

036

037

041

046

Št.
pr.
1

Vgradnja zračne posode 60 l

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Predelava zapiranja vstopnih vrat

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Vklop ASN preko IG stikala

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Prenosnik tlaka D 10

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Ogrevanje goriva na 814, z možnostjo izbire Webasto grelne naprave

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Vgradnja varnostnega ventila kompresorja

7

Vgradnja pretvornika 1x40 W,(2x20 W)

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Krmiljenje II.stopnje delovanja vrat

x

x

x

x

x

x

x

Opis predelave

9

Predelava sistema delovanja potniških vrat (Kukovič)

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Prestavitev manometra tlaka olja DM

x

x

x

x

x

x

x

x

11

Predelava čela

x

x

x

x

x

x

x

x

12

Odtok vode iz podokenskega kanala

13

Vgradnja ASN (RIZ ali SEL)

x

x

x

x

x

x

x

x

14

Vgradnja stikala za rinjeno vozilo

x

x

x

x

x

x

x

x

15

Zaščita vretena zavore

x

x

x

x

x

x

x

x

16

Izpust sanitarne vode – ventil na dovodu vode v WC

x

x

x

x

x

x

x

x

17
18
19
20
21

Vgradnja zunanjih ogledal

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

El. blokada odpiranja vrat pri vožnji v spregi na DMG 813/814

x

Zamenjava tlačne sklopke Westing s tlačno sklopko Klekner
Vgradnja novih košev za odpadke v vstopnem prostoru
Klimatizirana strojevodska kabina

Priročnik za upravljanje DMG vrste 813/814

x

x
x
x

x
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Št.
pr.

PREDELAVE NA DMG 813/814 SERIJE 100
Opis predelave

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

12

1

Vgradnja tropotnega el.mot. ventila

2

x

x

4

Vgradnja varnostnega ventila komp.
Vgradnja dod. črpalke za ogrevanje
x
kabine
Vgradnja tropolnega el.mot. ventila
x

x

x

5

Vgradnja manometra pod vozilom

x

x

x

x

6

Vgradnja silikonske cevi

x

x

x

x

7

Vgradnja oken IMPOL

x

X

8

Namestitev čelnih šip z lepljenjem
Predelava razporednika Oerlikon Est
4f - preklicana
Zaščita in premestitev razporednika
x
Izpust sanitarne vode (ventil na
x
dovodu vode)
Namestitev zunanjih ogledal
Električna blokada odprtosti vrat pri
vožnji v spregi
Vgradnja novih košev za odpadke v
vstopnem prostoru
Predlog pred.tlačne sklopke

x

3

9
10
11
12
13
14
15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

16
17
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