
 

MOTOROVÝ VŮZ 

ŘADY M27.0 (805.9) 

TECHNICKÝ POPIS 

NÁVOD K OBSLUZE 

A 

ÚDRŽBĚ VOZIDLA 

Publikaci vydaly Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. 

2008 



 - 2 -  

Obsah 

1 Technický popis ..........................................................................................................3 

1.1 Technická charakteristika motorového vozu řady M27.0 .....................................3 

1.2 Popis mechanické části ........................................................................................6 

1.3 Spalovací motor ..................................................................................................8 

1.4 Hydromechanická převodovka .......................................................................... 11 

1.5 Mechanické převodovky ................................................................................... 14 

1.6 Tlakovzdušné obvody a brzdová výstroj ............................................................ 15 

1.7 Vytápěcí a chladící okruhy ................................................................................ 18 

1.8 Elektrická část ................................................................................................... 19 

2 Návod na obsluhu motorového vozu řady M27.0 (805.9) .......................................... 25 

2.1 Systém prohlídek uzlů a komponentů vozidla .................................................... 25 

2.2 Prohlídka a příprava vozidla před jízdou............................................................ 25 

2.3 Technologie jízdy s vozidlem ............................................................................ 27 

2.4 Ukončení jízdy vozidla ...................................................................................... 28 

2.5 Přeprava vozidla ................................................................................................ 29 

2.6 Provoz v zimních podmínkách........................................................................... 29 

2.7 Zákaz provozu vozidla ...................................................................................... 29 

2.8 Protipožární opatření ......................................................................................... 30 

3 Systém údržby motorového vozu řady M 27.0 .......................................................... 30 

3.1 Úvod ................................................................................................................. 30 

3.2 Druhy prohlídek, oprav a normy výkonů vozidla mezi nimi............................... 30 



 - 3 -  

 

1.1 Technický popis 

1.2 Technická charakteristika motorového vozu řady M27.0 

1.2.1 Stručný popis koncepce motorového vozu 

Úzkorozchodný motorový vůz řady M27.0 je čtyřnápravový podvozkový motorový vůz 

s hydromechanickým přenosem výkonu s uspořádáním pojezdu B´2´, který byl vyráběn 

v letech 1984 – 1986 v lokomotivce Faur v Bukurešti s určením pro polské úzkorozchodné 

dráhy (výrobní označení A20D-P, označení podle polského schématu MBxd2). Základní 

rozměry vozidla jsou patrné z typového listu.  

Konstrukčně je motorový vůz určen pro provoz na regionálních dráhách a vlečkách o 

úzkém rozchodu 760 mm rychlostí do 50 km/hod. Motorový vůz je navržen do průjezdného 

průřezu podle TNŽ 28 0326 – Průjezdný průřez a obrys pro vozidla s rozchodem 760 mm. 

Motorový vůz je provozně určen pro traťovou službu a posun na drahách o rozchodu 

760 mm. Motorový vůz je ve smyslu Zákona o drahách č.266/1994 Sb. a Vyhlášky 

ministerstva dopravy č.173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konstruován a vyroben 

pro provoz na dráze regionální a vlečce. 

Hnacím agregátem motorového vozu je spalovací motor D2516HMU o výkonu 141 kW, 

který přes hydraulickou převodovku a redukční převodovku pohání pomocí kloubových 

hřídelů a nápravových převodovek dvojkolí hnacího podvozku. 

Motorový vůz je půdorysně rozdělen na pět oddílů – dva nástupní prostory na čelech 

vozu, střední nástupní prostor a dva oddíly pro cestující. V čelních nástupních prostorech je 

na pravé straně umístěné stanoviště strojvedoucího, které je kryto přepážkou a dveřmi, a na 

levé straně vstupní skládací dveře. Ve středním nástupním prostru se nachází na každé straně 

vozu skládací dveře. V oddílech pro cestující je umístěno 52 sedadel. Mezi předním čelním 

nástupním prostorem a oddílem pro cestující je umístěno WC a prostor pro teplovodní 

vytápěcí agregát.  

Vozidlo je vybaveno tlakovzdušnou samočinnou a přímočinnou brzdou, působící na 

všechna dvojkolí a ruční zajišťovací brzdou na každém stanovišti, působící vždy jen na 

příslušný podvozek. Brzda je třecí, špalíková, všechna kola jsou jednostranně (zevnitř) 

obrzděna litinovými brzdovými špalíky. Každý podvozek má dva brzdové válce – pro každou 

stranu podvozku jeden. 

Lokomotiva je na každém čele vybavena středovým spřáhlem ”bosenského” typu a 

dvěma propojovacími kohouty s pryžovými spojkami hlavního potrubí samočinné brzdy.  

1.2.2 Technické parametry motorového vozu 

Označení řady motorového vozu M27.0 (805.9) 

Přenos výkonu skupinový – hydromechanický 

Rozchod 750/760 mm 

Obrys vozidla  vyhovuje TNŽ 28 0326 

Uspořádání náprav B´2´ 

Průměr kol nových/opotřebených 

- hnacích 750/690 mm 

- běžných 750/690 mm 
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Jízdní obrys kola kuželový, profil ČSD 

Minimální poloměr oblouku 75 m (při omezené rychlosti 50 m) 

Maximální provozní rychlost  50 km/h 

Maximální přepravní rychlost  50 km/h  

Délka přes spřáhla 15 920 mm 

Délka přes čelníky 15 300 mm 

Maximální šířka 2 400 mm 

Maximální výška 3 300 mm 

Vzdálenost otočných čepů 9 000 mm 

Rozvor podvozku 1 700 mm 

Hmotnost 24 400 kg  

Nápravové zatížení  7 t 

Maximální tažná síla na háku  51,5 kN 

Výkon spalovacího motoru  141 kW 

Trakční výkon na háku trvalý 61 kW 

Rychlost při trvalém výkonu 4,2 km/h 

Tažná síla při trvalém výkonu 50,8 kN 

Zásoba paliva  270 l 

Druh paliva nafta motorová  

1.2.3 Technické parametry funkčních skupin 

1.2.3.1 Spalovací motor 

Typ D2156HM6U 

Výrobce RÁBA-MAN, Györ, Maďarsko 

Druh  čtyřdobý, vznětový, přeplňovaný 

Počet kusů na vozidle 1 ks 

Jmenovitý výkon 141 kW 

Volnoběžné otáčky 550 1/min (+100;-0) 

Jmenovité otáčky 2 100 1/min. 

Maximální otáčky 2 300 1/min  

Počet válců 6 (v řadě) 

Zdvih 150 mm  

Vrtání 121 mm  

Zdvihový objem  10 344 cm
3
  

Kompresní poměr  17 : 1 

Způsob vstřiku  přímý 

Max. měrná spotřeba  197 g/kWh  

Chlazení  kapalinou 

1.2.3.2 Hydromechanická převodovka 

Typ 16HRS 5302-704 

Výrobce Hydromecanika Brasov, Rumunsko 

Maximální přenášený výkon 158 kW při 2200 ot./min 

Počet kusů na vozidle 1 ks 
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Způsob ovládání převodovky vzduchem, pomocí  

 elektropneumatických ventilů 

 

Maximální přípustná provozní teplota  

 hydraulického oleje 120 °C 

Počet převodových stupňů 3 

Hodnoty převodu jednotlivých jízdních stupňů  stupeň vpřed vzad 

  1 3,38 3,29 

  2 1,96 1,91 

  3 0,99 0,96 

Způsob chlazení hydraulického oleje výměník olej – voda 

1.2.3.3 Mechanická převodovka 

Typ R1-A20DP 

Druh redukční 

Počet kusů na vozidle 1 ks 

Maximální přenášený výkon 160 kW 

Počet převodových stupňů 1 

Převod i = 1,33 

Maximální vstupní otáčky 2400 1/min 

Maximální výstupní otáčky 1805 1/min 

 

Typ 2A100, 

Druh nápravová, rozvodová 

Počet kusů na vozidle 1 ks 

Maximální přenášený výkon 160 kW  

Maximální vstupní otáčky 1805 1/min 

Počet převodových stupňů 2 

Převod i = 2,117 – kola s čelním ozubením 

 i = 1,681 – kola s kuželovým zubením 

Celkový převod i = 3,557 (mezi vstupem a dvojkolím) 

 

Typ 1A100 

Druh nápravová 

Počet kusů na vozidle 1 ks 

Maximální přenášený výkon 160 kW 

Počet převodových stupňů 1 

Převod i = 1,681 – kola s kuželovým zubením 

Maximální vstupní otáčky 855 1/min 

1.2.3.4 Kompresor hlavní 

Typ 2HS3-63/75 

Druh tříválcový, dvoustupňový 

Příkon na hřídeli jmenovitý 3,5 kW 

Množství vzduchu nasátého za jednotku času 21 m
3
/hod 

Jmenovitý přetlak dodávaného vzduchu 0,8 MPa 

Způsob chlazení kompresoru vzduchové 
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Počet kusů na vozidle 1 

 

1.2.3.5 Akumulátorová baterie 

typ (výrobce) AKUMA 

druh olověná startovací, 

kapacita 180 Ah 

jmenovité napětí 12 V DC 

hmotnost 100 kg 

počet kusů na drážním vozidle 2 ks 

1.2.3.6 Nabíjecí generátor 

typ a výrobce 443 113 518 811, PAL Kroměříž  

druh trojfázový, střídavý s vestavěnou 

regulací a usměrňovačem 

jmenovitý výkon 2,1 kW 

jmenovité napětí 28 V 

jmenovitý proud 75 A 

jmenovité otáčky 6000 1/min 

způsob chlazení vlastní, vzduchem 

počet kusů 2 ks 

způsob jištění pojistkou 

1.2.3.7 Spouštěč spalovacího motoru 

typ a výrobce 0 001 217 0020 BOSCH 

druh s výsuvnou kotvou 

jmenovitý výkon 6,6 kW 

jmenovité napětí 24 V 

jmenovitý proud 148 A 

způsob chlazení vlastní, vzduchem 

hmotnost 18,5 kg 

počet kusů 1 ks 

1.2.3.8 Vzduchojemy 

  hlavní  přídavný 

objem  150 l  100 l 

jmenovitý tlak  1,0 MPa  1,0 MPa 

počet  2  1 

1.3 Popis mechanické části 

1.3.1 Hlavní rám 

Hlavní rám je celosvařované konstrukce, složený ze dvou hlavních a dvou vedlejších 

podélníků, které jsou spojeny příčníky, a místech spojení uložení skříně na podvozky 

hlavními příčníky. V místech nástupních prostorů jsou vedlejší podélníky posunuty dovnitř 

rámu. Čela vozu tvoří deska, která je vyztužena zesílenými hlavními podélníky a skříňovými 

výztuhami. V čelnících vozu jsou otvory pro uložení spřahovacího ústrojí vozu bosenského 
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typu. V určitých místech zespodu hlavního rámu jsou umístěny úchytné body pro umístění 

pohonu vozidla a jeho příslušenství. Poblíž hlavních příčníků ve vnitřní části vozu se nachází 

čtyři úchytné body pro zvednutí vozu pomocí zvedáků. 

1.3.2 Skříň vozu 

Skříň vozu je samonosné konstrukce, modulového systému, rozdělená na 9 dílů po 1380 

mm, na čelní díly po 930 mm a díly čelnic po 510 mm. Kostra skříně je tvořena z uzavřených 

profilů, části pod okny tvoří příhradovou konstrukci, v okenní části sloupky oken. Vnější 

opláštění je provedeno z ocelových plechů, vnitřní je z dřevovláknitých desek polepených 

umakartem nebo z ocelového plechu. Prostory mezi vnějším a vnitřním opláštěném skříně a 

v podlaze vozu jsou vyplněny izolačním materiálem – minerální vlnou zatavenou do 

plastových fólií. Kostra skříně a vnější obložení je natřeno antivibračním a izolačním nátěrem. 

V podlaze se nachází otvory pro možnost přístupu k pohonnému ústrojí, které jsou kryty 

překližkovými deskami.  

1.3.3 Vnitřní uspořádání 

Skříň je půdorysně rozdělena na pět oddílů – dva nástupní prostory na čelech vozu, 

střední nástupní prostor a dva nestejně velké oddíly pro cestující. V čelních nástupních 

prostorech je na pravé straně (ve směru jízdy) umístěné stanoviště strojvedoucího, které je 

kryto přepážkou a dveřmi, a na levé straně vstupní skládací dveře. Ve středním nástupním 

prostru se nachází na každé straně vozu skládací dveře. 

1.3.4 Oddíly pro cestující 

Ve velkém oddíle pro cestující je k dispozici 30 a v malém 22 sedadel v uspořádání 2 + 2, 

která jsou čalouněna látkovým potahem. Nad sedadly jsou umístěny hliníkové podélné police 

na zavazadla. Vnitřní obložení stěn je umakartové, příčky mezi jednotlivými oddíly a 

prostorami mají kostru z laťoviny. Příčky mezi oddíly pro cestující a středním nástupním 

prostorem jsou částečně prosklené. Podlaha všech prostor motorového vozu je zhotovená z 

vodovzdorné překližky a je potažena podlahovou krytinou s protismykovou úpravou. Vnitřní 

dveře mají rám z laťovky a mají umakartové obložení, dveře do oddílů a na stanoviště 

strojvedoucího jsou v horní části prosklené. Okna jsou v dolní části plná, v horní části 

výklopná. Osvětlení je zářivkové, umístěné v kabelovém kanálu, který je veden středem 

oddílu. Ovládání osvětlení je umístěné v krajním nástupním oddíle. 

1.3.5 Stanoviště strojvedoucího 

Motorový vůz je vybaven dvěma shodnými stanovišti strojvedoucího. Vstup na stanoviště 

je umožněn pomocí částečně prosklených dveří, otevíraných ven ze stanoviště. Topení 

stanoviště zajišťuje výměník umístěný za sedadlem strojvedoucího a druhý výměník za 

řídícím pultem. Stěny oddělující stanoviště strojvedoucího od vnitřních prostorů vozu a dveře 

na stanoviště jsou obloženy umakartem, stěna a dveře k nástupnímu prostoru jsou v horní 

části prosklené. Vnější stěny mají plechové obložení. Stanoviště strojvedoucího je bohatě 

prosklené; zprava je spouštěcí okno v místě sedačky strojvedoucího, čelní okno vyplňuje 

převážnou většinu přední stěny nad pultem a navíc je prosklená stěna mezi stanovištěm 

strojvedoucího a nástupním prostorem. Čelní sklo je v místě stanoviště strojvedoucího 

vybaveno stěračem, který je poháněn pomocí elektromotorku. 
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1.3.6 Podvozky 

Motorový vůz je vybaven dvěma podvozky; jedním hnacím a jedním běžným. Přenos 

krouticího momentu na dvojkolí hnacího podvozku je skupinový, pomocí dvou mechanických 

převodovek 2A100 a 1A100 v tandemovém uspořádání. Oba podvozky jsou brzděné, každý je 

vybaven dvěma brzdovými válci, každý působí na obě dvojkolí, vždy na jedné straně. 

Ovládání ruční brzdy podvozků je umístěné vždy pro přilehlý podvozek v krajním nástupním 

oddíle. Obě dvojkolí hnacího podvozku jsou vybavena pískovacím zařízením z vnější strany 

podvozku, zařízení vždy působí na první dvojkolí ve směru jízdy motorového vozu. Jedna 

náprava hnacího podvozku je vybavena náhonem rychloměru a čidlem protismykového 

zařízení.  

Rám podvozku je svařovaný, ve tvaru písmene H, podélníky a oba příčníky jsou 

trubkového profilu. Vedení dvojkolí je provedeno kývačkovým mechanismem. Vypružení je 

v obou stupních provedeno vinutými pružinami a pryžovými podložkami. V prvním stupni 

jsou dvě pružiny zařazeny paralelně a vedené svislým čepem. V druhém stupni vypružení jsou 

celkem čtyři vinuté pružiny paralelně zařazené po dvou na každé straně vozidla. Tyto pružiny 

umožňují relativní natáčení podvozku vůči skříni vozidla, které je vymezeno narážkami 

v podélném směru. Paralelně se sekundárním stupněm vypružení je na každé straně podvozku 

zařazen jeden hydraulický tlumič typu P8B. Přenos tažných (tlačných) sil je proveden pomocí 

otočného čepu.  

1.3.7 Hnací soustrojí 

Hnací soustrojí je umístěné pod podlahou vozu. Tvoří jej spalovací motor RÁBA-MAN 

D2156HM6U, na který je připevněna hydromechanická převodovka 16HRS 5302-704. Na 

výstup hydromechanické převodovky je přes kardanový hřídel připojena přídavná 

převodovka, která přizpůsobuje celkový převod nápravových převodovek výstupu 

hydromechanické převodovky. Z této převodovky je přes další kardanový hřídel poháněna 

převodovka typu 2A100 na druhé nápravě na hnacím podvozku. Z převodovky 2A100 je 

krátkým kardanovým hřídelem poháněna převodovka na první nápravě. Celé hnací soustrojí 

je připevněno na pomocném rámu, který je přes silentbloky uložen na hlavní rám motorového 

vozu. V prostoru spalovacího motoru je umístěn nabíjecí alternátor s vestavěnou regulací a 

v samostatné skříni kompresor. 

Hnací soustrojí je chlazeno kapalinou; chladič je umístěn mezi motorem a běžným 

podvozkem. 

1.4 Spalovací motor 

Hnací jednotkou motorového vozu je spalovací naftový motor RÁBA-MAN 

D2156HM6U. Jedná se o čtyřdobý šestiválec s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný s 

chladičem plnícího vzduchu. Motor je v ležatém provedení se šesti válci uspořádanými v 

jedné řadě. Rozvodové ústrojí je OHV s jedním sacím a jedním výfukovým ventilem na 

každý válec Tlakové mazání s plnoprůtočnou a odstředivou filtrací zabezpečuje zdvojené 

zubové čerpadlo. Mazání turbodmychadla a vstřikovacího čerpadla se provádí olejem z 

okruhu mazání motoru. Chladící soustava motoru je uzavřená, přetlaková, s nuceným 

oběhem. Startování motoru je elektrickým spouštěčem.  
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1.4.1 Základní technické údaje 

Typ  RÁBA-MAN D2156HM6U 

Výrobce Magyar Vagon- és Gépgyár Györ, 

Maďarsko 

Druh čtyřdobý 

Čistý výkon  141 kW při 2100 1/min. 

Maximální točivý moment  697 Nm při 1300 1/min. 

Maximální měrná spotřeba paliva  224 g/kWh 

Kompresní poměr 17 : 1 

Statický předvstřik  14,5° ±0,5° 

Vstřikovací souprava  BOSCH 0 402 646 616 

Vstřikovač  VA 125 S 253 – 2695 

Tryska  DOP 125 S 628 – 4114 

Počet válců  6 

Uspořádání válců  řadové ležaté 

Vrtání válce 121 mm 

Zdvih  130 mm 

Objem válců 10 350 cm3 

Rozvod  OHV 

Plnění válců turbodmychadlem K36 4064 

MNA/21.21 

Palivový systém 

Pořadí vstřiků  1-5-3-6-2-4 

Vstřikovací tlak  17,5 MPa +0,8 

Nastavení motoru: 

- sací ventil otevírá  7° před HÚ 

- sací ventil zavírá  39° za DÚ 

- výfukový ventil otevírá  43° před DÚ 

- výfukový ventil zavírá  9° za HÚ 

Vůle ventilů za studena  min max 

 - sací   0,35 mm  1,0 mm 

 - výfukový   0,55 mm 1,2 mm 

Mazací systém 

Tlak oleje při provozních otáčkách  300 – 400 kPa 

Tlak oleje při volnoběžných otáčkách 80 – 140 kPa  

Hranice bezpečného provozu  60 kPa 

Množství oleje  - první náplň  31 litrů 

 - při výměně oleje  28 litrů 

Druh oleje M7ADS V.  

Chladicí systém 

Způsob chlazení kapalinou 

Složení chladicí kapaliny destilovaná voda, Fridex Stabil 

Množství chladicí kapaliny  57 l 

Regulace provozní teploty 

- začátek otevření  71°C ± 2°C, 

- plné otevření 85°C 
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1.4.2 Provozní náplně 

Palivo 

Druh paliva se volí podle klimatických podmínek a to pro letní provoz motorová nafta 

NM-4, pro zimní provoz motorová nafta NM-22. Při teplotách pod -15°C je třeba použít 

motorovou naftu NM-35, nebo zředit naftu NM-22 nejvíc 30% petroleje na svícení. Smíšení 

se může provést i v palivové nádrži. 

Čistota paliva je základní podmínkou pro životnost a správnou funkci palivového 

systému. Před čerpáním paliva ze sudů je třeba nechat palivo usadit, při přečerpávání do 

nádrže nesmí být rozvířené usazené kaly a musí být použit síťový filtr. Udržujte v čistotě 

uzávěr plnícího hrdla. 

Motorový olej 

Pro celoroční provoz v mírném klimatickém pásmu je předepsaný motorový olej 

odpovídající SAE 20 W 40. Interval výměny motorového oleje je odvozený od výkonnostní 

třídy API použitého oleje. 

Chladicí kapalina 

Pro plnění chladicího systému je předepsané použití nízkotuhnoucí směsi podle ČSN 66 

8910, například Fridex Stabil, zředěný podle návodu výrobce výhradně destilovanou vodou s 

dostatečnou rezervou podle předpokládaných mrazů. 

 

Upozornění: Chladicí systém plňte i v teplých ročních obdobích nízkotuhnoucí směsí 

ředěnou destilovanou vodou, jinak není zabezpečena protikorozní ochrana systému. Chladicí 

systém doplňte vždy jen stejným druhem chladicí kapaliny, jako byla původní náplň. Míchání 

různých značek kapalin, nebo doplnění obyčejnou vodou se nedoporučuje. Životnost 

nízkotuhnoucí směsi Fridex Stabil je tři roky, pokud nebyla náplň znehodnocena nevhodnou 

kapalinou. Po vyčerpání inhibitorů koroze je třeba chladicí kapalinu vyměnit. 

 

POZOR:   Při manipulaci s nízkotuhnoucími kapalinami na bázi glykolu přesně 

dodržujte návod výrobce na použití, bezpečnostní předpisy vyznačené na obalu a základní 

hygienická pravidla, protože jde o nebezpečné jedovaté látky. Rovněž věnujte pozornost 

manipulaci s prázdnými obaly od těchto látek. 

1.4.3 Ovládací prvky spalovacího motoru 

Všechny prvky potřebné pro ovládání spalovacího motoru jsou shodně soustředěny na 

obou stanovištích v kabinách strojvedoucího. Schéma rozmístění ovladačů a sdělovačů na 

řídících stanovištích je na obr. 

Pro ovládání spalovacího motoru slouží tyto ovladače: 

 spínač startu, 

 tlačítko stopu, 

 jízdní kontrolér. 

1.4.4 Palivový okruh 

Palivová nádrž je zavěšená na hlavním rámu motorového vozu mezi motorem a běžným 

podvozkem a je opatřená stavoznaky. Palivo je dopravováno dopravním čerpadlem do 

palivového filtru. Po hrubém a jemném vyčištění je dopravováno do vstřikovacího čerpadla. 
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Ze vstřikovacího čerpadla je vedena ke každému válci vysokotlaká vstřikovací trubka, na 

jejímž konci je namontován vstřikovač s tryskou. Odpady od vstřikovacích trysek a odpad od 

vstřikovacího čerpadla jsou spojeny a svedeny zpět do palivové nádrže. 

1.4.5 Sání a výfuk 

Vzduch potřebný pro práci spalovacího motoru je nasáván sacím otvorem, v kterém je 

zabudován vstupní odstředivý suchý filtr pro vstupní předčištění. Důkladné vyčištění sacího 

vzduchu je provedeno v následujícím mokrém filtru. Čistící kapalinou v mokrém filtru je 

motorový olej, použitý ve spalovacím motoru. Olej je nutné vyměnit vždy po 150 hodinách 

práce motoru, v případě zvýšené prašnosti v kratších intervalech (50 hodin). Z mokrého filtru 

je nasávaný vzduch veden přes kompenzátor do sacího potrubí k motoru. 

Výfukové plyny jsou vedeny do tlumiče výfuku. Poté jsou odváděny komínem na střechu 

motorového vozu. Komín je v prostorech pro cestující veden ve středním nástupním prostoru 

a je řádně tepelně izolován. Navíc je izolace kryta ochranným krytem proti případnému 

poškození.  

1.5 Hydromechanická převodovka 

Pro přenos krouticího momentu z motoru na dvojkolí slouží hydromechanická 

převodovka 16 HRS 5302-704. Hydromechanická převodovka se skládá z hydrodynamického 

měniče a mechanického převodu, který se přepíná při zatížení. Tyto díly tvoří jeden celek. 

Měnič zajišťuje pružné přenášení otáčivého pohybu bez rázů a současné zvětšení točivého 

momentu v závislosti na momentu odporu na straně odběru výkonu. Převodovka je určena pro 

práci v teplotním rozsahu okolí od -40°C do +40°C. 

1.5.1 Základní technické údaje 

Typ 16 HRS 5302-704 

Výrobce Hydromekanika Brasov, Rumunsko 

 v licenci fy. Clark 

Výkon spalovacího motoru  158 kW při 220 1/min 

Nejvyšší rychlost otáček na vstupu  

převodovky bez zatížení  2310 1/min 

Nejvyšší krouticí moment na vstupu  

do převodovky při zablokovaném odběru výkonu  660 Nm 

Koeficient růstu krouticího momentu 

při zablokovaném odběru výkonu  3,05 

Rychlosti: 3 dopředu 

 3 dozadu 

Délka  1028 mm 

Šířka  708 mm  

Výška  857 mm  

Hmotnost  815 kg  

Typ hydromechanická, zapínání při zatížení  

Druh oleje  rumunský TA 32 STAS 10582-82 

 tuzemský hydr. olej 20 podle PN-71/C-96057 

Množství oleje cca 38 litrů (pouze převodovka) 

Úroveň hladiny oleje ve vaně  203  12 mm (pod podélnou osou 

symetrie převodovky) 



 - 12 -  

Hydrodynamický měnič 

Nejvyšší otáčky na vstupu  2600  2800 1/min 

Největší moment na vstupu  850 Nm 

Počet hydraulických prvků měniče  3 

Počet stupňů kola turbíny  1 

Směr otáček (pohled směrem ke vstupu pohonu)  shodný se směrem pohybu hodinových 

ručiček (pravý) 

Nejvyšší teplota oleje na výstupu z měniče  120°C 

Výkon napájecího čerpadla (při 2000 ot/min) 117 l/min 

Min. množství oleje pro naplnění systému 

měniče   11 – 13 l  

Mechanická převodovka  

Typ  s rovnoběžnými osami, 3rychlostní, 

 reverzační, změna rychlostí při zatížení 

Tlak oleje pro zprovoznění spojek  1,24  1,52 MPa 

Hodnoty převodu jednotlivých jízdních stupňů  stupeň vpřed vzad 

  1 3,38 3,29 

  2 1,96 1,91 

  3 0,99 0,96 

1.5.2 Popis převodovky  

Hydromechanická převodovka se skládá z těchto funkčních celků: 

 hydrodynamického měniče, 

 mechanické převodovky, 

 rozdělovače, 

 napájecího čerpadla. 

1.5.2.1 Hydrodynamický měnič  

Hydrodynamický měnič se skládá ze tří hlavních dílů – lopatkových kol: 

 oběžného kola čerpadla,  

 oběžného kola turbíny a 

 reaktoru, který se nachází v tělese II spolu s deflektorem (agregátem konzoly 

oběžného kola řízení – vychylovače) – pohonu čerpadla, které rovněž obsahují 

hnací kola čerpadla. 

Reaktor je připevněn k tělesu převodovky a během provozu se nepohybuje. 

Přenos výkonu se uskutečňuje prostřednictvím proudění oleje. Olej je poháněn oběžným 

kolem čerpadla, a předává svoji energii na lopatky oběžného kola turbíny. Krouticí moment 

vznikající na oběžném kole je závislý na poměru otáček mezi oběžným kolem čerpadla a 

oběžným kolem turbíny. Při rozjezdu na oběžném kole turbíny vzniká největší krouticí 

moment, který během zvyšování rychlosti lineárně klesá. Oběh oleje způsobuje, že se oběžné 

kolo turbíny otáčí stejným směrem jako oběžné kolo čerpadla. Z měniče je olej odváděn do 

tepelného výměníku, který se nachází ve vnějším oběhu oleje a po vychlazení je přiváděn do 

převodovky, aby mazal a chladil spojky, mazal valivá ložiska a pak se hromadí v dolní části 

tělesa, odkud je nasáván do měniče. 

 



 - 13 -  

POZOR! V případě, že bude vozidlo provozováno s mimořádně velkým zatížením, 

oběžné kolo turbíny se může zablokovat. K tomu dochází v případě, že dojde k zastavení kol 

vozidla a motor bude pracovat na plný výkon. Všechny rotující díly a oběžné kolo turbíny 

zůstávají v klidu. V takovém případě dochází k velkému ohřevu oleje, což vede k poškození 

těsnosti převodovky.  

V ZABLOKOVANÉM STAVU PŘEVODOVKA NESMÍ PRACOVAT DÉLE NEŽ 

30 SEKUND. 

1.5.2.2 Mechanický převod 

Úkolem mechanické převodovky v hnacím systému vozidla je přenos a změna krouticího 

momentu z turbíny měniče na dvojkolí vozidla vhodným stupňováním rychlostí. Mechanický 

převod se nachází v tělese převodovky a je složen ze soustavy lamelových spojek, které jsou 

poháněny pomocí ozubených kol. Spojky umožňují zapnutí příslušného převodového stupně a 

propojení směru jízdy dopředu nebo dozadu. Zapnutí se uskutečňuje při zatížení.  

Nejdůležitějším agregátem převodovky je lamelová spojka, která se skládá z bubnu 

s vnitřními drážkami s výstupky, hlavy s vnějšími drážkami s výstupky, určitého počtu lamel 

spojkových, které se přesouvají v drážkách a dále z ovládacího pístu a těsnění. 

Buben nebo hlava jsou upevněny na drážkovém hřídeli nebo se volně otáčí na hřídeli. 

Buben nebo hlava mají na konci vnější ozubení, které dále přenáší otáčivý pohyb.  

V každé lamelové spojce jsou dva druhy lamel – hladké s vnějším ozubením a s třecím 

materiálem na bázi grafitu z obou stran pro I. převodový stupeň a z bronzu pro ostatní spojky.  

V pracovních plochách s třecím materiálem jsou zhotovené spirálovité kanálky, kterými 

protéká olej pro chlazení a mazání. Lamely jsou vestavěny střídavě, počínaje lamelou s třecím 

materiálem u ovládacího pístu až k dosažení konstrukčně stanoveného počtu. Po vložení 

poslední lamely celou sestavu uzavírá koncový kroužek, který je fixován pomocí pružného 

kroužku a uzavírá celou spojku. 

1.5.2.3 Rozdělovač 

Rozdělovač se skládá z hydraulických prvků, které mají tento význam:  

 stanovení tlaku oleje pro zprovoznění zapínacích spojek,  

 rozdělení oleje do spojek, které zapínají jednotlivé rychlosti a změnu směru jízdy,  

 rozdělení oleje do hydrodynamického měniče,  

 ochrana hydrodynamického měniče před nadměrným tlakem oleje pomocí 

pojistného ventilu. 

Na rozdělovači se nachází elektrický přepínač, který zapíná signalizační žárovku na 

ovládacím pultu v okamžiku, kdy se řazení směru nachází v neutrální poloze.  

1.5.3 Kontrolní a měřicí přístroje převodovky 

Pro bezporuchovou funkci hydromechanické převodovky je nezbytná stálá informace o 

tlaku oleje v ovládacím obvodu a o jeho teplotě. Na ovládacím panelu vozidla je proto 

umístěn: manometr a teploměr, které splňují následující požadavky: 

Název měřicího přístroje Rozsah měření  

Teploměr  20°C  150°C 

Manometr 0°C  2,5 MPa 
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Teploměr měří teplotu oleje ve vnějším okruhu, který je vyveden z hydrodynamického 

měniče převodovky do výměníku tepla oleje. Je to místo s nejvyšší teplotou, která vzniká 

během přeměny mechanické energie v důsledku skluzu v komoře měniče momentu. 

Optimální pracovní teplota převodovky nachází v rozmezí 75°C – 93°C. Nouzový stav 

nastává při teplotách oleje 121°C až 150°C. 

Manometr měří tlak oleje v obvodu, který ovládá zapínání spojek rychlostí a změny 

směru jízdy. Pro správnou funkci převodovky je požadován tlak v rozmezí 1,25 – 1,55 MPa. 

1.6 Mechanické převodovky 

Pro přenos krouticího momentu na hnací dvojkolí slouží mechanické převodovky: 

 redukční převodovka R1; 

 nápravová převodovka 2A100; 

 nápravová převodovka 1A100. 

Převodovky jsou vybaveny stálým převodem. 

1.6.1 Redukční převodovka R1 

Redukční převodovka R1 slouží k přenosu krouticího momentu mezi hydromechanickou 

převodovkou 16 HRS 5302-704 a nápravovou převodovkou 2A100 při převodu 1,33. 

Převodovka se skládá z následujících hlavních dílů: 

 skříň převodovky 

 vstupní hřídel  

 výstupní hřídel 

Skříň převodovky je dělená, z lité oceli, spojení obou dílů je pomocí šroubových spojů. 

Dolní část skříně převodovky je uzpůsobena jako olejová nádrž, s zašroubovatelným 

kontrolním a vypouštěcím otvorem.  

1.6.2 Nápravová převodovka 2A100 

Nápravová převodovka 2A100 rozvádí krouticí moment vystupující z redukční 

převodovky přenesený kloubovým hřídelem přímo na vnitřní hnací dvojkolí a nepřímo 

pomocí kloubového hřídele a nápravové převodovky na vnější dvojkolí hnacího podvozku. 

Převod mezi vstupním a výstupním hřídelem je proveden pomocí čelních ozubených kol, 

mezi výstupním hřídelem a nápravou pomocí ozubených kol kuželových. Hodnoty 

jednotlivých převodů jsou následující: 

 čelních ozubených kol 2,117 

 kuželových ozubených kol 1,681 

 celkový převod 3,559 

1.6.3 Nápravová převodovka 1A100 

Nápravová převodovka přenáší krouticí moment vystupující z nápravové převodovky 

2A100 na vnější dvojkolí. Převod ze vstupního hřídele na nápravu je uskutečněn pomocí 

kuželových ozubených kol s hodnotou i = 1,681. 
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1.7 Tlakovzdušné obvody a brzdová výstroj 

1.7.1 Popis tlakovzdušných obvodů 

Schéma vzduchového rozvodu lokomotivy je uvedeno v příloze tohoto návodu. Součástí 

této přílohy je seznam použitých přístrojů. 

Zdrojem stlačeného vzduchu je dvoustupňový, tříválcový kompresor 2HS3-63/75, 

poháněný řemenovým pohonem od volného konce spalovacího motoru. 

Z kompresoru 1 je vzduch veden k odolejovači 6. Z odolejovače 6 proudí přes zpětnou 

záklopku 8 k dvěma hlavním vzduchojemům 10 o objemu 2 x 150 l. Vzduchojemy jsou spolu 

propojeny komunikačním potrubím a s okolním potrubím jsou propojeny uzavíracími ventily 

91 a 92. V dolní části vzduchojemu je umístěn pneumatický odvodňovací ventil 210. Ve 

vzduchovém potrubí vedoucím od hlavního vzduchojemu je umístěn vzduchový filtr 11 a 

rozptylovač alkoholu 12. Zařízení pro spínání kompresoru je tvořeno z regulátoru chodu 

kompresoru 16 a odlehčovacího ventilu 14, který vypouští vzduch z kompresoru do 

atmosféry, dosáhne-li tlak vzduchu v hlavních vzduchojemech 0,8 MPa. Ventil zůstává 

uzavřený, klesne-li tlak vzduchu v hlavních vzduchojemech pod hodnou 0,6 MPa. Tlak 

vzduchu v hlavních vzduchojemech ukazují dvojité tlakoměry 46, umístěné na stanovišti 

strojvedoucího. Před nadměrným vzrůstem tlaku v potrubí slouží pojišťovací ventil 17, 

seřízený na tlak 0,85 MPa. 

Ze vzduchojemů jsou přes upravovač tlaku 13 zásobovány stlačeným vzduchem brzdové 

obvody a pomocné přístrojové obvody. 

1.7.2 Rozvod brzdy 

Odebíraný vzduch z hlavních vzduchojemů je přes upravovač tlaku 13, snížený na tlak 

0,5 MPa, dodáván k sdruženým brzdičům 19, které umožňují ovládání přímočinné i 

samočinné brzdy. Hlavní potrubí je k brzdiči 19 připojeno přes trojhrdlou odkapnici 7 s 

vypouštěcím kohoutem. Z okapnic je vedeno potrubí k brzdovým kohoutům 26 a 27, na které 

jsou připevněny brzdové spojky 28 a k stupňovitě odbrzďovatelnému brzdovému rozvaděči 

Knorr KE1 – poz. 21. Pro potřebu samočinné brzdy slouží pomocný vzduchojem 30 o obsahu 

100 l. Dvojitá zpětná záklopka 201 rozděluje potrubí přímočinné brzdy k brzdičům na 

jednotlivých stanovištích a dvojitá zpětná záklopka 202 odděluje samočinnou a přímočinnou 

brzdu a jsou na ni připojeny čtyři 8“ brzdové válce 29. Pro možnost nouzového zabrzdění jsou 

na hlavní potrubí zapojeny záklopky záchranné brzdy 22 (umístěné na stanovišti 

strojvedoucího) a 23 (umístěná na WC). Na odbočku z potrubí vedoucího k brzdovým válcům 

jsou napojeny ruční odbrzďovače 48, umístěné na řídících stanovištích. Tlak v brzdových 

válcích je zobrazován tlakoměrem na stanovišti strojvedoucího. 

1.7.3 Rozvod pomocných vzduchových zařízení 

Pomocné přístrojové obvody jsou napojeny na napájecí potrubí spojkou mezi 

rozptylovačem alkoholu 12 a upravovačem tlaku 13. Pouze ovládání hydrodynamické 

převodovky je zapojeno na pneumatický odvodňovací ventil 210. Tlak vzduchu v těchto 

obvodech je roven tlaku v hlavních vzduchojemech – 5 barů. 

Pískování 

Vzduchové zařízení pískování tvoří elektropneumatický ventil 33 a pískovací koleno 34, 

umístěné na hnacím podvozku.  
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Houkačka 

Vzduchové zařízení houkačky se skládá z uzavíracího ventilu 36, filtru 40, uzávěru 

houkačky 41 a houkačky 42. Po spuštění uzávěru houkačky se houkačka sepne. Zařízení je 

namontováno na každé straně vozu, vyskytuje se na vozidle dvakrát. 

Ovládání motoru a převodovky 

Ovládání spalovacího motoru je provedeno elektropneumatickými ventily 371. 

Hydrodynamická převodovka je ovládána elektropneumatickými ventily 372 a 314.  

Mazání okolků 

Z napájecího potrubí je stlačeným vzduchem zásobována nádrž maziva a dávkovacích 

čerpadel mazacího zařízení okolků RAIJLET. Před nádrží maziva je ještě umístěn tlakový 

redukční ventil. Celé zařízení je provedeno párově – pro každý podvozek. 

1.7.4 Kompresor 2HS3-63/75 

Kompresor 2HS3-63/75 je dvoustupňový tříválcový stroj s řadovým uspořádáním válců. 

Uložení kompresoru je provedeno v samostatné skříni na levé straně spalovacího motoru. 

Pohon je zajišťován pomocí řemenového převodu dvěma klínovými řemeny z volné strany 

spalovacího motoru. 

Kompresor je složen z klikové skříně, klikového mechanismu, válců, ventilů, hlavy válců, 

dochlazovače, ventilátoru a kapoty. Klikový hřídel je uložen ve dvou válečkových ložiskách. 

Písty jsou z hliníkové slitiny se třemi těsnícími a dvěma stěracími kroužky. V pístech jsou 

zalisované pístní čepy, volně otočné v okách ojnic. Hlava válců je odlitek z hliníkové slitiny s 

vnějším žebrováním. Na prodloužené straně hlavy je připevněn dochlazovač na snižování 

teploty vystupujícího vzduchu a okapnice. Do hlavy jsou vyfrézovány otvory pro samočinné 

ventily, jejich otvírání a zavírání zajišťuje rozdíl tlaků vně a uvnitř válce. Mazání kompresoru 

je rozstřikovací. Pohon kompresoru je zajišťován pomocí řemenového převodu dvěma 

klínovými řemeny z volné strany spalovacího motoru.  

Hlavní technické údaje kompresoru 

Výrobce JTN Bukurešť, Rumunsko 

Počet válců  3 

Počet kompresních stupňů  2 

Průměr válců I. stupně  75 mm 

Průměr válců II. stupně  58 mm 

Zdvih pístů  63 mm 

Mazání  olejové, rozstřikem 

Chlazení  vzduchem 

Množství oleje v klikové skříni  cca 1,2 l 

Příkon na hřídeli kompresoru při jmen. tlaku  3,5 kW 

Jmenovité otáčky 1000 min
-1

 

Minimální pracovní otáčky 350 min
-1

 

Hmotnost kompresoru  59 kg 

Nasáté množství vzduchu při jmen. výkonu 25 m
3
/hod 

Maximální tlak na výstupu kompresoru  1,0 MPa 
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1.7.5 Sdružený brzdič 

Sdruženým brzdičem strojvedoucí ovládá samočinnou a přímočinnou brzdu vozidla 

(vlaku). Brzdič má následující polohy rukojeti: 

1. Švih 

2. Jízda 

3. Odbrzdění přímočinné brzdy 

4. Neutrální poloha 

5. Brzdění přímočinnou brzdou 

6. Brzdění samočinnou brzdou 

7. Rychločinné brzdění 

1.7.6 Vzduchojemy 

Motorový vůz je vybaven dvěma hlavními vzduchojemy o celkovém objemu 300 l, které 

jsou mezi sebou propojeny pomocí komunikačního potrubí. Pomocný vzduchojem samočinné 

brzdy má objem 100 l.  

1.7.7 Vzduchové potrubí 

Vzduchové potrubí je provedeno z ocelových bezešvých trubek. Potrubí je instalováno 

tak, že nikde nevzniknou místa, kde by se mohla zdržovat voda. Pro spojování potrubí jsou 

použita šroubení. Veškeré potrubí bylo před montáží vyčištěno a opatřeno základním nátěrem.  

1.7.8 Záchranná brzda 

Tři záklopky záchranné brzdy tvoří součást průběžného potrubí motorového vozu. Dvě 

jsou umístěné na stanovištích strojvedoucího, otvírané rukojetí umístěnou pod řídícím pultem 

na každém stanovišti strojvedoucího, a jedna je umístěná na WC, která je ovládána pomocí 

drátového systému z oddílů pro cestující. Záklopky slouží k vypuštění vzduchu z průběžného 

potrubí, čímž se dosáhne rychločinného brždění. 

1.7.9 Ruční brzda 

Ruční brzda je určena k zajištění vozidla. Ovládá se klikou umístěnou na obou 

představcích a je zakomponována do stěny oddělující stanoviště strojvedoucího. Otáčivý 

pohyb kliky je nejprve měněn řetězovým a zubovým převodem, poté se mění šroubovým 

převodem na přímočarý pohyb, který je přenášen táhlem na brzdová táhla a působí na přilehlý 

podvozek.  

1.7.10 Pískování 

Lokomotiva je vybavena pískovacím zařízením, které je ovládáno tlakovým vzduchem. 

Pískováno je vždy první dvojkolí hnacího podvozku ve směru jízdy. Zásobníky písku jsou 

připevněny na hlavním rámu vozidla a je možné je doplnit po otevření zakryvatelnými otvory 

v podlaze motorového vozu – uprostřed přiléhajícího nástupního prostoru a ve velkém oddíle 

pro cestující pod prvními okny od středního nástupního prostoru. Ze zásobníku písek 

propadává trubkou k pískovacímu kolenu a písek je přiváděn pod kola pomocí hadic 

ukončených kovovou tryskou. 

Pískování je ovládané tlačítky umístěnými na obou řídících pultech a je závislé na 

navoleném směru jízdy. Tlačítka spínají napájecí obvody EP ventilů pískování. Každý EP 



 - 18 -  

ventil ovládá příslušný, vzduchem řízený ventil pro pískování, který vpustí tlakový vzduch do 

trysky v pískovacím kolenu. Proudem vzduchu je písek z kolena strháván do pískovací trubice 

a ta jej přivádí přímo pod kola lokomotivy.  

Předepsaná výška mezi koncem pískovací trubice a temenem kolejnice je 65 mm. 

1.7.11 Houkačky 

Lokomotiva je vybavena dvěma houkačkami nad každým stanovištěm strojvedoucího, 

které jsou umístěny na levé straně čela motorového vozu nad návěstními světly. Houkačky 

jsou rovněž ovládány EP ventily, které jsou napájeny z tlačítek na řídícím pultu. 

1.7.12 Řízení otáček spalovacího motoru 

Po přestavení jízdního kontroléru na stanovišti strojvedoucího  

1.7.13 Řízení hydromechanické převodovky 

Řízení hydromechanické převodovky zajišťují pneumatické válce s přesuvnými písty pro 

změnu směru jízda a pro řazení rychlostních stupňů. Písty mají tyto základní polohy: 

 píst měnící směr jízdy 

- vpřed, nula, vzad; posuv pístku mezi jednotlivými polohami 15 mm 

 řadící píst 

- V1, V2, V3; posuv pístku mezi jednotlivými polohami 18 mm 

1.7.14 Mazání okolků  

Zařízení pro mazání okolků se skládá z tlakového redukčního ventilu, který je napojený 

na napájecí potrubí, tlakové nádrže na mazivo, dávkovacího čerpadla, děliče maziva a 

postřikovacích trysek. Spojení jednotlivých komponentů je provedeno trubkami a tlakovými 

hadicemi. Řízení zařízení je provedeno elektronickými časovači. Na vozidle se nachází dvě 

soupravy mazacího zařízení, které jsou umístěny vždy v čelním nástupním prostoru.  

Mazivo se přivádí upraveným tlakovým vzduchem ze zásobníku k postřikovacím 

tryskám, umístěným na první a čtvrté nápravě. Mazání okolků je ve funkci vždy jen u první 

nápravy ve směru jízdy.  

 

 

1.8 Vytápěcí a chladící okruhy 

1.8.1 Vytápění oddílů pro cestující 

Vytápění prostorů pro cestující a stanoviště strojvedoucího je provedeno teplovodními 

radiátory, které jsou připojeny na teplovodní naftový agregát Eberspächer HYDRONIC 

D30W. Agregát je umístěn v samostatném oddíle naproti WC. Z tepelného agregátu je teplá 

voda vytlačována do rozváděcích potrubí, vedoucích v horní části vozu (nad okny) vedoucích 

do jednotlivých oddílů a na stanoviště strojvedoucího. Tepelnými výměníky, umístěnými pod 

okny a za sedadly strojvedoucího jsou ohřívány jednotlivé prostory. Vychlazená voda je 

čerpána oběhovým čerpadlem zpět do tepelného agregátu. Pod střechou vozu je umístěná 

vyrovnávací nádrž, která je napojená na potrubí teplé vody vystupující z agregátu a na potrubí 

studené vody, do agregátu vstupující. Zároveň je vybavena přepadovým potrubím. Pro 
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možnost odvzdušnění teplovodního potrubí jsou v nejvyšších místech jednotlivých větví 

vodního okruhu umístěny odvzdušňovací kohouty. V nejnižších místech jednotlivých větví 

vodního jsou umístěny vypouštěcí kohouty. Plnění teplovodního okruhu je zajištěno pomocí 

napouštěcích ventilů, umístěných pod skříní vozidla na obou stranách vozidla. 

1.8.2 Větrání vnitřku vozu 

Větrání vnitřku vozu je provedeno náporovými střešními větrači. Intenzitu větrání je 

možné regulovat pomocí regulátorů umístěných na kabelovém kanálu.  

1.8.3 Chladicí systém hnacích agregátů 

Chladicí systém hnacích agregátů slouží k chlazení spalovacího motoru, motorového oleje 

a oleje hydromechanické převodovky. Chladící médium – nemrznoucí směs je chladícím 

okruhem vedena čerpadlem, které je poháněné pomocí klínového řemene z volného konce 

spalovacího motoru. Z dolní části chladiče (3) je čerpadlem (1) chladicí kapalina čerpána do 

tepelného výměníku oleje hydromechanické převodovky (5). Odtud je vedena do tepelného 

výměníku motorového oleje (7) a do tepelného výměníku spalovacího motoru (8). Teplá 

kapalina je poté vedena do horní části chladiče. Před vstupem teplé kapaliny do chladiče je 

umístěný termostatický ventil (9), který v případě teploty kapaliny nižší než 72°C přepouští 

kapalinu mimo chladič (spojovací trubkou 10), v případě teploty 72-78°C přepouští kapalinu 

částečně do chladiče a částečně mimo chladič. Je-li teplota kapaliny vyšší než 78°C, je ventil 

otevřen pouze do chladiče. 

V horní části chladicího systému je umístěna vyrovnávací nádrž vybavená přetlakovými a 

podtlakovými ventily, které jsou nastaveny na přetlak 0,8 MPa a podtlak 0,1 MPa. 

Vyrovnávací nádrž je trubkami spojená s chladičem, tepelným výměníkem oleje 

hydromechanické převodovky, čerpadla a tepelným výměníkem spalovacího motoru. Plnění 

chladícího okruhu chladící kapalinou se provádí nalévacím uzávěrem ve vyrovnávací nádrži. 

Při plném výkonu by neměla teplota chladící kapaliny přesahovat 85°C. Krátkodobě lze 

připustit teplotu 90 – 95°C. Zvýšení teploty chladící kapaliny nad 105 °C je signalizováno na 

řídící pult rozsvícením červené kontrolky. Teplotní čidlo signalizace je umístěné v tepelném 

výměníku na motoru. 

1.9 Elektrická část 

1.9.1 Rozmístění elektrické výzbroje 

Elektrická výzbroj je rozmístěna na těchto místech vozidla : 

 bateriová skříň pod rámem vozidla, 

 ochranné (jistící) a ovládací prvky řídících obvodů na stanovištích strojvedoucího 

(ve stropním prostoru a na pultu strojvedoucího, 

 ochranné (jistící) a ovládací prvky osvětlení vozidla ve stropním prostoru 

v předním představku, 

 ovládací prvky naftového topení, včetně vlastního topení ve služebním oddíle 

naproti WC. 

Řídící stanoviště 

Ovládací pulty stanoviště jsou zhotoveny z ocelového plechu. Vodorovná i šikmá část 

pultu je samostatně upevněna na závěsech a je možné je snadno odklopit. 
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Na vodorovné části pultu jsou umístěny veškeré ovládací prvky. Na šikmé části jsou 

umístěny měřící přístroje a signálky. 

 Panely sdělovačů 

- ukazatel tlaku oleje motoru  

- ukazatel teploty vody motoru  

- ukazatel tlaku oleje hydromechanické převodovky 

- ukazatel teploty oleje hydromechanické převodovky 

- ukazatel otáček motoru 

- rychloměr (na 1.st. registrační, na 2.st. indikační) 

- signálky: 

- porucha nabíjení 

- centrální porucha 

- přehřátí vody motoru 

- přehřátí oleje motoru 

- nízký tlak oleje motoru 

- vyřazení směru 

- manometry tlaku vzduchu v hl.vzduchojemech, hl.potrubí, brzdových válců 

 Panely ovladačů 

- jízdní kontrolér  

- spínač řízení 

- spínač ovládání stěračů 

- spínače návěstních světel 

- spínač osvětlení kabiny a přístrojů 

- tlačítko stopu spalovacího motoru 

- přepínač směru jízdy 

- přepínač řazení převodovky 

- tlačítko bdělosti 

1.9.2 Popis elektrických obvodů 

Elektrické obvody jsou na výkresech v příloze. V následujících částech je jejich popis, ve 

kterém je vysvětlena jejich funkce. Elektrické obvody je možno rozdělit na následující části : 

 obvody baterie a nabíjení baterie 

 obvody ovládání spalovacího motoru  

 obvody ovládání hydromechanické převodovky 

 obvody měření a  signalizace poruch  

 obvody kontroly bdělosti 

 obvody návěstních světel a světlometů 

 obvody  vnitřního osvětlení,  stěračů,  pískování, mazání nákolků 

 obvody nezávislého naftového topení Eberspächer 

 

Poznámka :  Označení přístrojů a ovladačů, doplněné číslicí 2 za lomítkem přísluší 

druhému řídícímu stanovišti.Funkce obvodů jsou popisovány pro ovládání z prvního 

stanoviště, ovládání z druhého stanoviště je popsáno pouze pokud se výrazně liší . 
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Obvod baterie a nabíjení  

Akumulátorová baterie u1 je umístěná v bateriové skříni pod rámem v zadní části vozidla. 

Odpojovač baterie b46 je umístěn v blízkosti v samostatné skříni společně s hlavní pojistkou 

e1. Ze skříně odpojovače jsou vedeny přímé kabely ke spouštěči a k jističům na stanovišti 

strojvedoucího. Nabíjení baterie je zajištěno nabíjecím alternátorem m2. Porucha nabíjení je 

signalizována kontrolkami h1 na stanovišti strojvedoucího.  

Obvod ovládání spalovacího motoru 

 Obvody ovládání spalovacího motoru jsou napájeny z vodiče 63 přes jistič řízení e12. 

Připojení napětí k jednotlivým řídícím ovladačům na obsazeném stanovišti je provedeno 

pomocí relé stanovišť d1, d1*, d1**. Tyto jsou sepnuty na příslušném stanovišti po zapnutí 

spínače řízení b1 do polohy 1. Tím je znemožněn zásah do řízení vozidla z neobsazeného 

stanoviště. Start spalovacího motoru je zajištěn pomocí elektrického spouštěče m1, jehož 

cívka je napájena přes jistič e19 a kontakt relé startu d10. Jistič e19 a relé startu d10 a tlačítko 

nouzového startu b7 jsou umístěny v samostatné skříňce vedle vzduchového bloku. Cívka relé 

startu d10 je napájena přes spínač řízení b1 (v poloze 2), přepínač směru jízdy b2 (v poloze 

0), jízdní kontrolér b3 (v poloze 0). V případě poruchy relé startu d10 je možné nouzově 

motor nastartovat tlačítkem nouzového startu b7, přes jehož kontakt se přivádí napětí z jističe 

e19 přímo na cívku spouštěče. Stop spalovacího motoru se provádí tlačítkem stopu b4 na 

stanovišti strojvedoucího. Sepnutím jeho kontaktů se přivede napětí na elektropneumatický 

ventil stopu s1, který po sepnutí vpustí tlakový vzduch do stopovacího válečku a dojde 

k přestavení regulační páčky vstřikovacího čerpadla do polohy nulové dodávky paliva. 

Ovládání otáček spalovacího motoru je pomocí elektropneumatických ventilů s2, s3 a s4, 

které vpouští tlakový vzduch do řídícího válce stavěče otáček. Kombinací spínání 

jednotlivých ventilů se nastavují otáčky spalovacího motoru v osmi stupních. Obvod ventilů 

se uzavírá z vodiče 63 přes klidový kontakt relé poruchy d2 (zajišťuje při poruše přestavení 

otáček spalovacího motoru na volnoběh), kontakty relé stanoviště d1 a kontakty jízdního 

kontroléru b3, které spínají dle nastaveného spínacího programu. V obvodu ventilu s4 je 

zařazen kontakt relé omezení d4, které není u tohoto vozu zapojeno. 

Obvod ovládání hydromechanické převodovky 

Obvody ovládání hydromechanické převodovky jsou napájeny z vodiče 63 přes klidový 

kontakt relé poruchy d2, který zajišťuje rozpojení obvodu elektropneumatických ventilů řízení 

hydromechanické převodovky a dále přes kontakt relé stanoviště d1 a kontakty přepínače 

směru jízdy b2  na cívky ventilů s5, s15 a s6. Ventil s5 je pro jízdu vozidla vpřed, s6 pro jízdu 

vozidla vzad a s15 pro vyřazení směru. Zároveň je z tohoto obvodu napájen ventil blokování 

jízdy (plnění převodovky) s16, který spíná při požadavku na jízdu (v polohách 1 – 8 jízdního 

kontroléru b3). 

 

Poznámka: Směr jízdy vozidla pro potřebu orientace ve schématech se určuje vždy 

podle postavení vozidla, tj. jízda 1. stanovištěm je jízda vpřed. 
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Z vodiče 193 (za kontaktem relé d2) jsou také napájeny elektropneumatické ventily řazení 

stupňů hydromechanické převodovky s7 a s8 přes kontakt přepínače řazení stupňů 

převodovky b5 a kontakt relé stanoviště d1.Ventily spínají na jednotlivých stupních takto : 

- stupeň 1 – sepnuty ventily s7 a s8 

- stupeň 2 – sepnut ventil s8 

- stupeň 3 – není sepnut žádný ventil 

Obvody měření a signalizace poruch 

Na vozidle jsou vybrané provozní hodnoty měřeny a zobrazovány na ukazatelích na 

stanovišti strojvedoucího. Jsou to : 

- rychlost vozidla 

- teplota vody motoru 

- tlak oleje motoru 

- teplota oleje hydr. převodovky 

- tlak oleje hydr. převodovky 

- otáčky motoru 

Měření rychlosti vozidla  

Na vozidle jsou osazeny mechanické rychloměry Hasle s elektrickým pohonem. Celý 

obvod je napájen z jističe e3 přes omezovací odpor r15. Vysílač pro oba ukazatele je 

namontován na ložiskovém domku první nápravy na podvozku. Z vysílače jsou napájeny 

ukazatele, na prvním stanovišti registrační g1, na druhém stanovišti indikační g2. 

Měření teplot a tlaků 

Ukazatele na každém stanovišti jsou napájeny přes kontakt relé příslušného stanoviště. Ve 

funkci jsou tedy pouze ukazatele na obsazeném stanovišti. V závislosti na sepnutí relé 

stanoviště d**1 se připojují čidla k ukazatelům prvního nebo druhého stanoviště. Toto 

uspořádání umožnilo snížení potřebného počtu čidel.  

Teplota vody motoru je snímána čidlem u3 a zobrazována ukazateli g2, teplota oleje 

převodovky je snímána čidlem u5 a zobrazována ukazateli g4, tlak oleje převodovky je 

snímán čidlem u9 a zobrazován ukazateli g5, tlak oleje motoru je snímán čidlem u4 a 

zobrazován ukazateli g3. 

Otáčky motoru jsou snímány tachoalternátorem m6, který je poháněn od vačkové hřídele 

motoru. Z něj jsou napájeny ukazatele otáček g6 na obou pultech strojvedoucího. Odpory r10 

se dolaďují zobrazované hodnoty dle skutečnosti při výměně tacha.  

Signalizace poruchových stavů je rozdělena na dvě části. Závady a stavy vyžadující 

bezpodmínečné odstavení pohonu jsou přivedeny do obvodu relé signalizace poruchy d2. 

Ostatní jsou pouze signalizovány na pultu a další činnost je ponechána na rozhodnutí 

strojvedoucího.  

Do obvodu relé signalizace poruch d2 jsou přivedeny tyto poruchy : 

- zásah relé kontroly bdělosti (mrtvý muž) – kontakt relé kontroly bdělosti d5 

- pokles tlaku v hlavním potrubí  pod hodnotu 3 bary ( tlakový spínač b9) při zapnutí 

relé stanoviště d1 a přepnutí přepínače směru b2 mimo nulu 

Po sepnutí relé signalizace d2 sepne jeho vlastní přídržný kontakt a relé zůstává sepnuto i 

po odeznění poruchy. Anulaci je možno provést přestavením jízdního kontroléru b3 do nulové 

polohy, tj. zrušením jízdy nebo vypnutím spínače řízení (odpadne relé stanoviště d1).   
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Na pultu jsou signalizovány tyto poruchy : 

- kontrolka centrální poruchy h3 – sepnutí relé signalizace d2 

- kontrolka přehřátí vody motoru h4 

- kontrolka přehřátí oleje převodovky h5 

- kontrolka nízkého tlaku oleje motoru h6 

- kontrolka vyřazení (nezařazení) směru h34 

Obvod kontroly bdělosti 

Kontrola bdělosti obsluhy je na vozidle kontrolována zařízením typu „mrtvý muž“. 

Aktivuje se po zapnutí spínače řízení  přepnutím přepínače směru b2 do některé z poloh 

směru. Touto manipulací se uzavře obvod časového relé d4 a to z vodiče 63 přes kontakt relé 

stanoviště d*1, kontakt přepínače volby směru jízdy b2  (v poloze Vpřed nebo vzad), kontakt 

tlačítka bdělosti na pultu strojvedoucího b11 a kontakt nožního pedálu bdělosti b12. Relé d4 

po uplynutí doby 10 s sepne a přes svůj spínací kontakt napájí časové relé d5. Zároveň se 

přivádí napětí na akustické houkačky h2, které upozorňují na nutnost potvrzení bdělosti 

obsluhy. Není-li do 5 s od rozeznění houkačky potvrzena obsluhou bdělost sepne relé d5 a 

svým kontaktem přivede napětí na elektropneumatický ventil s13. Otevření ventilu s13 

způsobí vypuštění vzduchu z hlavního potrubí a tím zastavení vozidla. 

Obvody návěstních světel a světlometů 

Obvody návěstních světel a světlometů jsou napájeny z jističe e5. Světla se dají ovládat 

pouze jen z přilehlého stanoviště. Horní světlomety se zapínají spínači b20, návěstní bílé 

světla spínači b21 a b24. Světlomety i bílá návěstní světla se dají tlumit přepnutím relé 

tlumení světel d7. Toto relé je spínáno spínačem tlumení světel b48 na pultě strojvedoucího. 

Červená návěstní světla se spínají spínači b22, b23, b25, b26.   

Obvody vnitřního osvětlení, stěračů, pískování a mazání okolků 

Osvětlení stanoviště strojvedoucího, představků, osvětlení přístrojů a jízdního řádu je 

napájeno z jističe e4.  Osvětlení stanoviště a představku se zapíná spínačem b16, osvětlení 

přístrojů spínačem b17, osvětlení jízdního řádu spínačem b18. 

Osvětlení prostorů pro cestující je ovládáno ze samostatné skříně ve stropním prostoru 

předního představku. Osvětlení je spínáno centrálním spínačem osvětlení b30. Z jeho 

kontaktu jsou napájeny jističe e8, e9, e10 jednotlivých větví osvětlení. Zářivková tělesa 

osvětlení h20 – h23 obou oddílů pro cestující jsou napájeny z jističe e8 přes kontakty 

přepínačů b31. Žárovková část osvětlovacích těles h20 – h23 je napájena z jističe e9 přes 

kontakty přepínačů b31. Přepínače osvětlení oddílů pro cestující b31 mají tři polohy : vypnuto 

– osvětlení zářivkové – osvětlení žárovkové.  

Osvětlení WC a prostoru nezávislého topení  je napájeno z jističe e10 a zapíná se po 

zapnutí centrálního spínače osvětlení b30. 

Stěrače a ostřikovače jsou napájeny z jističe e13. Spínačem b42 se zapíná motor stěrače 

s koncovým doběhem m7. Spínačem b44 se zapíná motor ostřikovače m9.  

Obvod pískování je napájen z vodiče 63 přes kontakty relé stanoviště d*1, tlačítko 

pískování b10, přepínač směru jízdy b2 na elektropneumatické ventily s9 (pro směr vpřed) a 

s12 (pro směr vzad).   

Obvod mazání okolků je tvořen dvěmi časovými relé pro každý směr. Mazání je ve funkci 

vždy na první nápravě ve směru jízdy a pouze při jízdě výkonem. Pro směr vpřed jsou to relé 

d21 a d22, pro směr vzad jsou to relé d23 a d24. Z kontaktů relé jsou napájeny 
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elektropneumatické ventily mazání s21 (směr vpřed) a s22 (směr vzad). Obvod mazání 

okolků funguje následujícím způsobem. 

Za jízdy výkonem je sepnut ventil blokování jízdy (plnění) hydromechanické převodovky 

s13. Paralelně k němu jsou připojeny časové relé d21 a d23. Tato relé jsou ve funkci 

cyklovače s periodou 30 s. Z jejich kontaktů jsou napájena časová relé d22, resp. d24, které 

po přivedení napětí na dobu 1 s sepnou. Kontakt relé d22 je napájen z vodiče, který napájí 

ventil pro směr vpřed s5 a spíná ventil mazání první nápravy s21. Kontakt relé d24 je napájen 

z vodiče, který napájí ventil pro směr vzad s6 a spíná ventil mazání čtvrté nápravy s22. 

Obvody nezávislého naftového topení Eberspächer 

Nezávislé topení je umístěno ve služební místnosti a je napájeno přímo ze skříně 

odpojovače baterie. Ve služební místnosti je umístěna skříňka, ve které je umístěn jistič e21 a 

modulární řídící hodiny d25. Ze skříňky je napojeno vlastní nezávislé topení m25. 
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1.10 Návod na obsluhu motorového vozu řady M27.0 (805.9) 

1.11 Systém prohlídek uzlů a komponentů vozidla 

Prohlídka se provede při: 

 nástupu a ukončení služby strojvedoucího provádí strojvedoucí 

 provozním ošetření R0 (rozsah v návodu k údržbě) provádí strojvedoucí 

 periodických prohlídkách R1, R2 (rozsah v návodu k údržbě) provádí dílna JHMD 

 prohlídce RV, R3 a opravách H a G rozsah a dodavatel je zajišťován smluvně 

 technické kontrole vozidla provádí technický komisař JHMD 

(rozsah ve vyhlášce MDS č.173/95 Sb. v platném znění) 

1.12 Prohlídka a příprava vozidla před jízdou 

Prohlídka se provede z boků a čel vozidla, na stanovištích strojvedoucího, v oddílech pro 

cestující a ve vytápěcím oddíle nejprve se zastaveným chodem spalovacího motoru. Po jeho 

nastartování a po dosažení tlaku vzduchu v hlavních vzduchojemech umožňující provoz 

lokomotivy se provede opětovná kontrola. 

Vizuální kontrola se provede: 

při zastaveném chodu spalovacího motoru - z čel a boků vozidla, 

 - hnacích agregátů, 

 - na stanovištích strojvedoucího, 

 - ve vytápěcím oddíle, 

 - v oddílech pro cestující, 

spalovací motor nastartován - hnacích agregátů, 

 - z čel a boků vozidla, 

 - ve vytápěcím oddíle, 

 - v oddílech pro cestující 

 - na stanovištích strojvedoucího. 

1.12.1 Čela a boky vozidla  

Prohlídka se spalovacím motorem v klidu 

 stav pružin (celistvost, lom, …), jejich upevnění 

 stav hydraulických tlumičů (stav ok, není-li vyteklá kapalina) 

 stav ložiskových domků a jejich vedení, 

 upevnění schůdků a madel vozidla, 

 stav a upevnění odolejovače, 

 stav a upevnění skříní akumulátorových baterií, 

 stav a upevnění vzduchojemů, 

 stav a upevnění uzemňovacích propojek, 

 stav spřáhlového ústrojí a pojistných spřáhel, 

 stav spojkových kohoutů a pryžových spojek 

 stav písečníkových trysek, spojovacích hadic 
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1.12.2 Stanoviště strojvedoucího 

Prohlídka se spalovacím motorem v klidu 

 kontrola manometrů tlakovzdušných okruhů (není-li v hlavních vzduchojemech 

tlak vzduchu, ručička manometru musí ukazovat přesně nulovou polohu – tzv. 

kontrola nulování manometru); kontrolu proveďte na obou stanovištích, 

 kontrola kompletnosti vybavení a výstroje a výbavy stanoviště, 

 kontrola poloh rukojetí ovládacích prvků,  

 neporušenost plomb pojistných ventilů a kohoutů bezpečnostního šoupátka, 

 použitelnost hasicích přístrojů 

1.12.3 Oddíly pro cestující a vytápěcí oddíl 

Prohlídka se spalovacím motorem v klidu 

 množství písku v písečnících, 

 kontrola stavu vytápěcího agregátu včetně potrubí vytápěcího okruhu (v topné 

sezóně) 

1.12.4 Pohonné soustrojí 

Prohlídka se spalovacím motorem v klidu 

Překontrolujte: 

 mechanické spojení dílů, celků s pomocným rámem a rámem vozidla, 

 spojení naftového motoru s hydromechanickou převodovkou, 

 stav táhel ovládání vstřikovacího čerpadla, 

 stav a napnutí klínových řemenů, 

 nabíjecího alternátoru, 

 vodního čerpadla, 

 kompresoru, 

 ventilátoru chladiče 

 stav sacího a výfukového potrubí 

 pomocí zabudované měrky množství olejové náplně ve spalovacím motoru, 

hydromechanické převodovce a kompresoru, stav hladiny chladicí kapaliny ve 

vyrovnávací nádrži,  

 případný únik oleje, paliva nebo chladicí kapaliny, 

 stav a upevnění palivové nádrže a množství paliva v nádrži, 

1.12.5 Pohonné ústrojí 

Prohlídka se spalovacím motorem v chodu 

Překontrolujte: 

 případný únik paliva, oleje nebo chladicí kapaliny, vizuální kontrola těsnosti sacího 

a výfukového potrubí, 

 kontrola chodu dieselagregátu se zaměřením na vibrace a nepravidelnost chodu, 

 kontrola chodu kompresoru, 

 kontrola chodu nabíjecího alternátoru. 



 - 27 -  

 

1.12.6 Čela a boky vozidla  

Prohlídka se spalovacím motorem v chodu 

Proveďte: 

 odkalení odolejovače, 

 zkoušku průchodnosti uzavíracích kohoutů brzdového potrubí na obou čelech 

vozidla, 

 kontrolu funkce pozičních světel a reflektorů 

1.12.7 Stanoviště strojvedoucího 

Proveďte: 

 Správnou funkci nabíjení baterie – zhasnutí kontrolky nabíjení baterie, 

 na manometrech na stanovišti sledovat plnění hlavních vzduchojemů, 

 proveďte předepsané zkoušky brzdy, 

1.12.8 Zbrojení vozidla 

 palivem:   nafta  letní NM 4   ČSN 65 6506 

   zimní NM 22   ČSN 65 6506  

   NM35 (při teplotách pod -15oC) 

 olejem:   kontrola, výměna dle mazacího plánu  (příloha) 

 chladicí kapalinou:  destilovaná voda s Fridexem Stabil (při přípravě a  

   složení směsi se řiďte pokyny a návodem výrobce  

   Fridexu) 

 pískem:   suchý, křemičitý, přesátý v zrnění krupice 

Stav uvedených provozních hmot kontrolujte před nástupem a po ukončení směny, 

doplnění provádějte dle potřeby a provozního nasazení. 

1.13 Technologie jízdy s vozidlem 

1.13.1 Obsluha vozidla 

Vozidlo smí obsluhovat pouze pracovník, který splňuje kvalifikační předpoklady. 

Podmínky jsou stanoveny zákonem 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 101/1195 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 

se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. Další podmínky pro způsobilost osob řídících drážní vozidlo stanoví dopravce svým 

vnitřním předpisem, zejména rozsah znalostí vnitřních předpisů pro provozování drážní 

dopravy. 

1.13.2 Příprava vozidla k jízdě 

 Před započetím jízdy nutno provést kontrolu v rozsahu bodu 1.12 tohoto návodu 

 Před startem motoru je nutné zařadit směr jízdy vozidla do polohy 0 

 Start motoru se provede pomocí klíče na stanovišti, ze kterého bude probíhat řízení 

vozidla. 
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 Motor se nechá běžet na volnoběhem do doby ohřátí vody v okruhu chlazení na 

teplotu 65 – 70
°
C na teploměru. 

 Převodovku je možné zahřát krátkodobým protočením motoru při zablokované 

jízdě. 

1.13.3 Jízda s vozidlem 

Zařazením směru jízdy vozidla, zařazením I. jízdního stupně hydromechanické 

převodovky a řazením otáčkového stupně motoru se uvádí vozidlo do pohybu. Řazení 

převodovky je manuální, pro plynulý přechod mezi jízdními stupni je nutno řadit přibližně 

v rychlosti 15 km/h (stupeň I – II) a 26 km/h (stupeň II – III). 

Během jízdy lokomotivy je nutno sledovat následující přístroje: 

- rychloměr; 

- otáčkoměr; 

- kontrolku nedostatečného tlaku motorového oleje; 

- kontrolku signalizující nadměrnou teplotu chladící vody (rozsvěcí se při 105°C teplotě 

v chladicím okruhu) 

- kontrolku vyřazení směru, 

- manometr tlaku oleje v hydromechanické převodovce, 

- manometr tlaku oleje v motoru, 

- teploměr chladicí vody v motoru, 

- teploměr oleje v převodovce, 

- dvojitý manometr tlaku hlavního vzduchojemu a hlavního potrubí; 

- jednoduchý manometr tlaku brzdového válce. 

1.13.4 Brzdění vozidla 

Uspořádání pneumatické části brzdové výstroje na vozidle je znázorněno na výkrese 

Funkční schéma tlakovzdušných obvodů v příloze. Všechna kola vozidla jsou jednostranně 

brzděna litinovými zdržemi. 

Vozidlo je vybaveno: 

a) tlakovzdušnou brzdou 

Tlakovzdušná brzda je ovládána kombinovanými brzdiči ST 60 pro 

samočinnou i přímočinnou brzdu z každého stanoviště  

b) ruční brzdou vřetenovou 

Ruční brzda působí vždy na příslušný podvozek vozidla. Stojanem ruční brzdy 

jsou vybavena obě řídící stanoviště. 

1.14 Ukončení jízdy vozidla 

1.14.1 Odstavení vozidla 

Po ukončení jízdy strojvedoucí přestaví jízdní páku do polohy "0", vyřadí směrovou 

pákou zařazený směr a přestaví ji do polohy "0",  po vychlazení spalovacího motoru (po pěti 

minutách chodu motoru ve volnoběžných otáčkách) tlačítkem STOP vypne spalovací motor 

vozidla. 

Lokomotivu zabrzdit ruční brzdou, ovládací páku brzdiče přestavit do polohy „závěr“, 

přepnout spínač řízení do polohy „0“. 
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Provede prohlídku vozidla v rozsahu bodu 1.12 návodu k obsluze (položky s motorem 

v klidu. Odpojí odpojovač akumulátorové baterie. Uzamkne dveře kabiny lokomotivy, popř. 

provede další úkony dle vnitřního předpisu dopravce. 

1.15 Přeprava vozidla 

1.15.1 Podmínky přepravy nečinného vozidla 

V případě poruchy spalovacího motoru lze vozidlo přepravit maximální rychlostí do 15 

km/h do nejbližší stanice (s ohledem na zvyšování teploty oleje hydromechanické převodovky 

při jízdě). Pro další přepravu je nutné ve stanici demontovat kloubový hřídel spojující 

redukční převodovku R1 s nápravovou převodovkou 2A100. Další přepravu je již možno 

provést maximální dovolenou rychlostí. 

1.16 Provoz v zimních podmínkách 

Před příchodem zimního období prověřte provozní náplně motoru a zkontrolujte, zda 

odpovídají předpokládaným zimním podmínkám: 

 motorový olej, 

 chladící kapalina. 

Letní druhy nahraďte náplněmi předepsanými pro zimní provoz  nebo celoroční provoz. 

Odkalte palivovou nádrž a tankujte zimní druhy nafty. Dodržte, aby se při zbrojení naftou do 

palivové nádrže nedostala voda a sníh. Za zvláště nízkých teplot může dojít k vyloučení 

parafinu z paliva, který zanese vložku palivového filtru. V tomto případě je nutné vložku 

filtru vyměnit za novou a použít teplotně odolnější druh motorové nafty (např. NM 35)  

Stav chladící kapaliny zkontrolujte hustoměrem, složení  směsi destilované vody  s  

Fridexem musí odpovídat venkovním  teplotním podmínkách  provozu   vozidla  dle  návodu  

výrobce Fridexu. 

Vozidlo, které bylo delší dobu odstaveno ve velkém mrazu, rozmrazte ve vytápěném 

prostoru. Před uvedením spalovacího motoru do chodu uveďte do provozu nejdřív 

předehřívací zařízení a po dosažení teploty chladicí kapaliny alespoň -10°C je možné 

spalovací motor nastartovat. Pro minimalizaci opotřebení spalovacího motoru je vždy 

výhodné, aby teplota chladící kapaliny byla při startu vyšší než 20°C. 

1.17 Zákaz provozu vozidla 

Vozidlo není dovoleno provozovat: 

 při nedostatečném napětí akumulátorových baterií, 

 při poruše i jen jednoho druhu brzd, 

 nedodává-li kompresor dostatečný tlak vzduchu nebo při rázech, klepání, zvýšené 

teplotě válců kompresoru, 

 při velké netěsnosti vzduchu v tlakovzdušném obvodu vozidla, 

 má-li naftový motor nepravidelný chod, 

 při poklesu tlaku oleje pod krajní provozní hodnotu, 

 při neobvyklém hluku naftového motoru nebo některého stroje hnacího agregátu, 

 když dochází k úniku chladící kapaliny, oleje a paliva mimo vozidlo, 

 při nadměrném zvýšení teploty chladící vody. 
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 Dále je vozidlo zakázáno provozovat se závadami, uvedenými ve Vyhlášce 

ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává 

Dopravní řád drah. 

1.18 Protipožární opatření 

Nejdokonalejší prevencí proti požáru je čistota. Zvýšenou pozornost věnujte výfukovému 

potrubí naftového motoru a jeho okolí, naftovému rozvodu, elektrickým strojům. 

Při požáru:  

 zastavte vozidlo na vhodném místě a zajistěte jej proti ujetí, 

 zastavte chod spalovacího motoru, 

 odpojte akumulátorovou baterii. 

Manipulace s hasicími přístroji při potřebě jejich použití je popsána na tabulce umístněné 

na hasicím přístroji. 

1.19 Systém údržby motorového vozu řady M 27.0 

1.20 Úvod 

 Účelem údržby vozidla je zajištění bezpečnosti a spolehlivosti v jeho provozu, má 

tedy výrazně preventivní charakter. V rámci údržby se provádí kontrola stavu jednotlivých 

částí a pokud se preventivní údržbou nepodaří předejít jejich poruchám, provádí se i jejich 

odstranění. 

1.21 Druhy prohlídek, oprav a normy výkonů vozidla mezi nimi     

K účelům údržby rozlišujeme : 

a) provozní ošetření              R0 

b) malá periodická prohlídka    R1  

c) střední periodická prohlídka   R2  

d) vyvazovací periodická prohlídka  RV (rozsah není v tomto návodu řešen) 

e) velká periodická prohlídka  R3 (rozsah není v tomto návodu řešen) 

f) hlavní oprava                H (rozsah není v tomto návodu řešen) 

g) generální oprava              G (rozsah není v tomto návodu řešen) 

h) neplánované opravy 

i) provádění změny konstrukce drážního vozidla 

 

Nedílnou součástí systému údržby vozidla je provádění pravidelné technické kontroly 

ve smyslu přílohy č.6 vyhlášky MDS č. 173/1995 Sb.v termínu dle platného znění vyhlášky a 

provozního určení drážního vozidla. 

Kilometrické proběhy mezi prohlídkami a opravami : 

Proběh do prohlídky R0   500 – 900 km 

Proběh do prohlídky R1  2 500 – 3 500 km 

Proběh do prohlídky R2  13 000 – 16 000 km 

Proběh do prohlídky RV  100 000 – 120 000 km 

Proběh do prohlídky R3  200 000 – 240 000 km 

Proběh do opravy H  600 000 – 650 000 km 

Proběh do opravy G  1 200 000 – 1 400 000 km 
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PŘÍLOHY 


