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1 PRZEPISY BHP 
 

1.1 Wstęp 
 
Instrukcja obsługi zawiera informacje o konstrukcji, instalacji i 
obsłudze urządzenia. 
W przypadku awarii urządzenia lub innych problemów nie zezwala 
się na podejmowanie nieupowaŜnionych napraw. W takich 
przypadkach naleŜy skontaktować się z działem serwisowym 
producenta pojazdu i udzielić odpowiedniej informacji na temat 
usterki. 
 
PN-EN 61377:2000 
PN-EN 50123-1:1999 
PN-EN 50123-2:1999 
PN-EN 50123-2:1999/A1:2001 

 

Znak Opis 

 

OstrzeŜenie ! 
Podczas pracy przy urządzeniach 
elektrycznych pewne elementy urządzeń są 
pod napięciem niebezpiecznym dla Ŝycia. Nie 
stosowanie się do widocznych ostrzeŜeń i 
niewłaściwe obsługiwanie moŜe spowodować 
ryzyko poraŜenia osób i uszkodzenie 
urządzenia. 
Tylko osoby wykwalifikowane i 
przeszkolone mogą obsługiwać 
urządzenie. 

 

1.2 Osoby uprawnione 
 
Osobami uprawnionymi są osoby, które: 
• Są zaznajomione z montaŜem, instalacją i działaniem 

urządzenia oraz systemu, który jest zainstalowany. 
• Są w stanie wykonywać operacje pod napięciem zgodnie z 

BHP, są upowaŜnione i przeszkolone do włączania i wyłączania 
urządzeń oraz odłączania urządzeń spod napięcia. 

• Posiadają kwalifikacje BHP i SEP oraz posiadają odpowiednie 
przeszkolenie producenta w zakresie obsługi urządzeń. 

 

Znak Opis 

 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
manipulacji przy urządzeniu naleŜy dokładnie 
przeczytać niniejsza instrukcję. 
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1.3 Stosowane standardy i normy 
 
Standard Opis 
PN-EN 61377:2000 
 

Trakcja elektryczna. Tabor kolejowy. 
Badania zespołu: silniki prądu przemiennego 
zasilane z falowników wraz z ich sterowaniem 

PN-IEC 50(811):1997 
 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Trakcja elektryczna. 

PN-EN 50123-1:1999 
 

Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. 
Aparatura łączeniowa prądu stałego. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 50123-2:1999 
 

Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. 
Aparatura łączeniowa prądu stałego. Wyłączniki 
prądu stałego. 

PN-EN 50123-2:1999/A1:2001 
 

Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. 
Aparatura łączeniowa prądu stałego. Wyłączniki 
prądu stałego. (Zmiana A1) 

PN-EN-50155:2002 (U) 
 

Zastosowania kolejowe. WyposaŜenie elektroniczne 
stosowane w taborze. 

PN-EN-50155:2002/A1:2003 (U) 
 

Zastosowania kolejowe. WyposaŜenie elektroniczne 
stosowane w taborze. (Zmiana A1) 

PN-EN-50155:2002/AC:2004 (U) Zastosowania kolejowe. WyposaŜenie elektroniczne 
stosowane w taborze. 

 
Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny ze specyfikacją 
techniczną producenta i odpowiada odnośnym wymaganiom 
dotyczącym stosownych dyrektyw Unii Europejskiej tzn. produkt 
ten moŜe być sprzedawany wewnątrz U.E. bez przeszkód. 
Dyrektywy Unii Europejskiej dla urządzeń są zwane dyrektywami 
EMC- i Niskiego napięcia: 
• Dyrektywa UE Kompatybilność Elektromagnetyczna 89/336/EU, 

w wersji 92/31/EU, 93/68/EU 
• Dyrektywa UE Sprzęt elektromagnetyczny przeznaczony do 

uŜytku ze szczególnymi limitami napięciowymi (dyrektywa 
niskiego napięcia) 73/23/EU, w wersji 93/68/EU. Dyrektywy 
same w sobie definiują tylko w niewielkiej skali zakres działań i 
odnoszą się do norm zharmonizowanych. Istnieje dyrektywa UE 
zharmonizowana z normą wykorzystywaną do systemów 
prostownikowych. 

 
Zastosowane normy: 
• EN 50 091; Part 1 Wymagania ogólne i bezpieczeństwa; 
• EN 50 091; Part 2 Wymagania kompatybilności 

elektromagnetycznej EMC; 
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1.4 Warunki bezpieczeństwa BHP 
 
Niniejszy opis zawiera niezbędne informacje o właściwym 
zastosowaniu produktu opisanego poniŜej i przeznaczony jest dla 
osób uprawnionych. 
Wykwalifikowany personel to ludzie, którzy (poniewaŜ posiadają 
wiedzę, doświadczenie jak równieŜ stanowisko oraz znają 
odpowiednie normy, uprawnienia i wymagania BHP) są 
upowaŜnieni do opieki nad bezpieczeństwem sprzętu, podczas 
wykonywania swoich normalnych obowiązków i dlatego są 
poinformowani, oraz mogą zawiadomić o moŜliwości ryzyka 
(definicja wykwalifikowanego pracownika zgodnie z IEC 364). 
PoniŜsze instrukcje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
osobistego personelu jak równieŜ ochrony opisanego produktu i 
związanego z tym sprzętu. 
• Przed instalacją lub pracami demontaŜowymi jak równieŜ przed 

wymianą bezpieczników lub modyfikacjami stanowiska 
instalacyjnego odłączyć i odizolować urządzenie od sieci 
zasilającej i baterii. 

• Zapobiegać moŜliwym wypadkom zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa przy tego typu urządzeniach. 

• Przed włączeniem sprawdzić czy znamionowe napięcie 
zasilające urządzenie jest zgodne ze specyfikacją urządzenia. 

• We wszystkich aplikacjach muszą być zapewnione wyłączniki 
awaryjnego zatrzymania. Awaryjne zatrzymanie musi 
zablokować wszelkie dalsze niekontrolowane procesy. 

• Połączenia elektryczne muszą być osłonięte. 
• Po montaŜu, dla bezpiecznego funkcjonowania urządzenia, 

muszą być sprawdzone połączenia uziemiające. 
 
Na wszystkich pokrywach kontenerów, a takŜe wewnątrz urządzeń 
w sekcjach mocy umieszczone są znaki ostrzegające o 
niebezpiecznym napięciu (powyŜej 50V). 
 
Znak Opis 

 

OstrzeŜenie! 
Wysokie napięcie. Tylko osoby uprawnione 

mogą obsługiwać. 
 
Znak Opis 

 

OstrzeŜenie! 
Pokrywy falowników łagodnego załączania, 
przetwornic statycznych, rozdzielni WN oraz 

wyłączników szybkich moŜna otwierać po 
upływie minimum 5 minut po opuszczeniu 
odbierak prądu (pantografu) po uprzednim 

uszynieniu przewodu trakcyjnego WN. 
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Osprzęt jest tak dobrany, aby zapobiegać przypadkowym 
załączeniom wcześniej wyłączonych systemów przez, albo 
uszkodzone układy sterujące, albo elementy trzecie (np. kluczowe 
wyłączniki). Dodatkowo, obsługa urządzeń musi upewnić się, Ŝe 
system jest gotowy do pracy, oraz Ŝe przed włączeniem wszystkie 
pokrywy skrzyń i obudów są odpowiednio zamknięte. 
 
Instrukcje obsługi urządzeń opisują warunki pracy normalnej 
zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. 
Szczególne warunki pracy, takie jak testy zwarcia itp. nie są ujęte 
w tych dokumentach. Te tryby pracy wymagają szczególnej 
obszernej wiedzy o całym systemie i mogą być dokonywane tylko 
przez specjalistów. 
 
Monterzy mają zabronione wykonywanie prac wewnątrz urządzeń 
(falowników, układów łagodnego załączenia, przetwornic 
statycznych) za wyjątkiem sprawdzenia połączeń ochronnych PE. 
 

1.5 Warunki P.POś 
 

Znak Opis 

 

OstrzeŜenie! 
W przypadku poŜaru wewnątrz systemu 

mogą być uŜyte wyłącznie gaśnice z 
dwutlenkiem węgla CO2 lub proszkowe. 
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2 PRZEZNACZENIE UKŁADU 
 
Napęd ANT300-600 przeznaczony jest do napędzania osi kół w 
pojeździe szynowym EN95 kolejki WKD. 
Zastosowanie dwóch napędów umoŜliwia napędzanie w wagonie 
A dwóch osi kół. Napęd ANT300-600 przewidziany jest do 
zabudowy na dachu pojazdu. 
Zastosowanie identycznego układu w wagonie D umoŜliwia 
napędzanie zestawu czterowagonowego. 
Przykładowy schemat ideowy napędu przedstawiono na Rys.1. 
Dwa napędy ANT300-600 umoŜliwiają rozruch, jazdę z zadanym 
momentem, wybieg oraz hamowanie wagonu oraz rozruch, jazdę i 
hamowanie przy nastawionym kierunku jazdy do tyłu. 

 

 
Rys.1 Schemat ideowy ANT300-600 
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3 DANE TECHNICZNE 
 
Parametry napędu przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1 Parametry napędu ANT300-600 

 
 
* - przy prędkości 35km/h 
** - przy zastosowaniu czterech napędów ANT300-600 w 

pojeździe. 
Parametry ruchowe pojazdu wyposaŜonego w napęd 
przedstawiono na wykresie 1. 
Charakterystyki trakcyjne przedstawiono na wykresie 2. 
 

 
Wykres 1 Parametry ruchowe pojazdu 
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Wykres 2 Charakterystyki trakcyjne 
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4 OPIS BUDOWY 
 
Napęd trakcyjny 4 x ANT300-600 zastosowany w pojeździe EN95 
przeznaczonym dla kolejki WKD składa się z falownika 
tranzystorowego FT300-600, układu łagodnego włączenia  
SS600-600, silnika napędowego M1 z czujnikami prędkości i 
temperatury. Przekształtnik tranzystorowy i silnik chłodzone są 
powietrzem z wymuszeniem zewnętrznym. 
 

4.1 Wyłącznik szybki 
 
Wyłącznik szybki zabezpiecza obwody wysokiego napięcia w 
pojeździe przed skutkami zwarć i przeciąŜeń. 
Podstawowe parametry wyłącznika szybkiego zebrano w tabeli 
poniŜej. 
 
Tabela 2 Parametry wyłącznika szybkiego Q1 

 
 
Wymiary i sposób zabudowy wyłącznika przedstawiono na 
rysunku poniŜej. 
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Rys.2 Wymiary wyłącznika szybkiego Q1 

 

4.2 Rozdzielnia wysokiego napięcia RWN 
 
Podstawowe parametry rozdzielni zebrano w tabeli poniŜej. 
 
Tabela 3 Parametry rozdzielni WN 

 
 
Wymiary rozmieszczenie bezpieczników i styczników oraz sposób 
mocowania rozdzielni RWN-1 przedstawiono na rysunku poniŜej. 
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Rys.3 Wymiary rozdzielni RWN-1 
 
Rozmieszczenie złącz siłowych rozdzielni RWN-1 przedstawiono 
na rysunku poniŜej. 
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Rys.4 Widok od środka szyn zasilających rozdzielni RWN-1 
 

4.3 Falownik trakcyjny FT300-600 
 
Falownik trakcyjny FT300-600 składa się z: 
• trójfazowego mostka tranzystorowego zbudowanego z modułów 

IGBT Q1,Q2,Q3 
• układu hamowania elektromagnetycznego zbudowanego z 

modułu Q4, diody D1 i rezystora hamowania RH 
• filtru zbudowanego z baterii kondensatorów C1 dławika LF1 

(umieszczonego w skrzyni aparatowej) diody D2 i rezystora 
rekuperacyjnego R2. 

• układu sterowania w skład którego wchodzą: zasilacz 
pokładowy, obwody we/wy oraz modulator PWM wytwarzający 
sygnały do sterowania kluczami tranzystorowymi. Sterowanie 
przekształtnikiem realizowane jest w technologii DSP (Digital 
Signal Processor) z zastosowaniem sterowania CS DTC  
(CS Direct Torque Control). 

• zespołu czujników do pomiaru parametrów falownika; 
• złącz i łączówek wtykowych dla dołączenia obwodów 

sterowania i zasilania. 
 
Podstawowe parametry falownika zebrano w tabeli poniŜej. 
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Tabela 4 Parametry falownika FT300-600 

 
 
Wymiary oraz sposób mocowania falownika FT300-600 
przedstawiono na rysunku poniŜej. 

 
Rys.5 Wymiary falownika FT300-600 

 

Rozmieszczenie elementów falownika przedstawiono na rysunku 
poniŜej. 
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Rys.6 Rozmieszczenie elementów w falowniku. 
 
Rozmieszczenie złącz w falowniku przedstawiono na rysunku 
poniŜej. 
 

 
Rys.7 Rozmieszczenie złącz w falowniku. 
 
Opis złącz falownika zebrano w tabeli poniŜej. 
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Tabela 5 Opis złącz falownika 
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4.4 Układ łagodnego włączenia (precharge) SS300-600 
 
Układ łagodnego włączenia falowników składa się z rezystorów 
RWŁ1 i RWŁ2, styczników SWŁ1 i SWŁ2 oraz styczników SFT1 i 
SFT2 i zapewnia naładowanie baterii kondensatorów C1 obu 
falowników z ograniczonym prądem. Montowany jest w skrzyni na 
dachu. Skrzynia zawiera równieŜ dławiki L1 i L2 stanowiące 
elementy filtru sieciowego obu falowników. Ponadto umieszczony 
jest w niej takŜe układ łagodnego rozruchu przetwornicy statycznej 
PSM40 składający się z rezystora RWŁ3, stycznika SWŁ3 i 
stycznika SPt oraz bezpiecznika F1 stanowiącego zabezpieczenie 
przetwornicy. Bezpieczniki BWŁ1, BWŁ2 i BWŁ3 stanowią 
zabezpieczenie obwodów z rezystorami rozruchowymi. 
Rozmieszczenie elementów przedstawiono na rysunku poniŜej. 
 

 
Rys.8 Rozmieszczenie złącz w układzie łagodnego włączenia 
(precharge). 
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Opis złącz układu łagodnego włączenia zebrano w tabeli poniŜej. 
 
Tabela 6 Opis złącz układu łagodnego włączenia (precharge) 
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Wymiary oraz sposób mocowania układu łagodnego startu 
(precharge) SS600-600 przedstawiono na rysunku poniŜej. 
 

 
Rys.9 Wymiary układu łagodnego włączenia (precharge) SS600-
600 
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4.5 Rezystor hamowania RH300-600 
 
Rezystor hamowania słuŜy do rozpraszania energii kinetycznej 
podczas hamowania pojazdu. Podstawowe parametry rezystora 
hamowania zebrano w tabeli poniŜej. 
 
Tabela 7 Parametry rezystora hamowania RH300-600 

 
 
Wymiary oraz sposób mocowania rezystora hamowania RH1_1 
typu RH300-600 przedstawiono na rysunku poniŜej. 
 

 
Rys.10 Wymiary rezystora hamowania RH1_1 typu  
RH300-600 
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4.6 Silnik trakcyjny 
 
Silnik wyposaŜony jest w: 
• czujnik prędkości wirnika będący indukcyjnym czujnikiem 

zbliŜeniowym zamontowanym na stojanie sprzęŜonym z 
metalową tarczą o 100 zębach zamontowaną na wale silnika; 

• czujnik temperatury silnika będący termorezystorem typu Pt100 
zabudowanym w czole kaŜdej z faz silnika. 

Dane techniczne silnika trakcyjnego zebrano w tabeli poniŜej. 
 
Tabela 8 Parametry silnika trakcyjnego 
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5 OPIS DZIAŁANIA UKŁADU 
 

5.1 Napędy pojazdu 
 
W skład układu napędowego pojazdu EN95 składającego się z 
czterech wagonów wchodzą: 
• Dwa wyłączniki szybkie 
• Dwie rozdzielnie wysokiego napięcia RWN 
• Dwa układy łagodnego włączenia (precharge) SS600-600 
• Cztery falowniki FT300-600 
• Cztery silniki DKLBZ 
KaŜdy napęd ANT300-600 napędza jedną oś wózka napędowego. 
Zasilanie torów silnoprądowych napędów jest realizowane poprzez 
odbierak prądu (pantograf), wyłącznik szybki i rozdzielnię WN. 
Zasilanie torów sterowania realizowane jest z rozdzielni niskiego 
napięcia DC i rozdzielni wysokiego napięcia 3x230/400VAC wg 
poniŜszej tabeli: 
 
Tabela 9 Załączanie zasilania obwodów sterowania 

 
 
Sterowanie napędem jest realizowane poprzez sterownik 
nadrzędny, który wypracowuje sygnały momentu rozruchowego i 
hamującego dla napędu. 
Zadawanie momentu rozruchowego i hamującego podczas 
normalnej jazdy realizuje maszynista przemieszczając dźwignię 
zadajnika jazdy. 
 

5.2 Układ łagodnego włączenia (precharge) SS600-600 
 
Układ łagodnego włączenia falownika FT1 zapewnia naładowanie 
baterii kondensatorów C1 (przeznaczonej do odfiltrowania 
napięcia zasilającego) umieszczonej w falowniku w falowniku 
FT300-600 z ograniczonym prądem. 
Sterownik falownika poprzez odpowiednie wyjście załącza 
stycznik SWŁ1 właściwego falownika, który poprzez rezystor 
RWŁ1 ładuje asymptotycznie baterię kondensatorów C1. Po 
stwierdzeniu przez układy sterowania falownika, Ŝe napięcie jest 
właściwe (Alarm 2 falownika nieaktywny) sterownik falownika 
decyduje poprzez odpowiednie wyjście, Ŝe załączony zostaje 
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właściwy stycznik SFT1. Jednocześnie stycznik SWŁ1 zostaje 
wyłączony. Bezpiecznik BWŁ1 zabezpiecza obwód wstępnego 
ładowania przed skutkami zwarcia. 
Analogicznie sterowany jest układ łagodnego włączenia falownika 
FT2. 
Sterownik PSM40 poprzez odpowiednie wyjście załącza stycznik 
SWŁ3 przetwornicy statycznej, który poprzez rezystor RWŁ3 
ładuje asymptotycznie baterię kondensatorów C1 w przetwornicy. 
Po stwierdzeniu przez układy sterowania PSM40, Ŝe napięcie jest 
właściwe sterownik przetwornicy decyduje poprzez odpowiednie 
wyjście, Ŝe załączony zostaje właściwy stycznik SPt. 
Jednocześnie stycznik SWŁ3 zostaje wyłączony. Bezpiecznik 
BWŁ3 zabezpiecza obwód wstępnego ładowania przed zwarciem. 
Bezpiecznik F1 zabezpiecza przetwornicę przed zwarciem. 
 

5.3 Falownik trakcyjny FT300-600 
 
Falownik trakcyjny FT300-600 zasilany jest napięciem stałym z 
układu SS600-600 poprzez diodę D1. 
Trójfazowy mostek tranzystorowy (Q1,Q2,Q3) wytwarza trzy 
przebiegi napięcia o regulowanej amplitudzie i częstotliwości, 
których wartości zaleŜą od stanu pracy napędu. 
W trakcie hamowania energia kinetyczna pojazdu przekazywana 
jest poprzez rezystor rekuperacyjny R1 do sieci. JeŜeli napięcie na 
szynach zasilających przekracza 840V włączany jest klucz 
tranzystorowy Q4, który załącza rezystor hamowania RH. 
Schemat ideowy falownika FT300-600 przedstawiono na rysunku 
9/25 załącznika. 
 
5.3.1. Czujniki. 
 
Na zespół czujników do pomiaru parametrów falownika i do 
wypracowania sygnałów sterujących falownikiem składają się: 
• Czujniki prądu modułów tranzystorowych Q1,Q2,Q3,Q4; 
• Czujnik prądu w torze pośredniczącym; 
• Dzielnik napięcia w torze pośredniczącym; 
• Czujnik temperatury modułów tranzystorowych Q1,Q2,Q3,Q4; 
• Czujnik temperatury diody D1; 
• Czujnik prędkości silnika M1; 
• Czujnik temperatury silnika M1. 
 
5.3.2. Sygnały zadające 
 
Sygnały zadające wprowadzane do falownika to: 
• Zadawanie momentu rozruchowego i hamującego  

(0 – 2,5V – 5V); 
• Nastawnik kierunku NKP. 
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5.3.3. Sygnały alarmowe 
 
Dostępne w falowniku przekaźnikowe sygnały alarmowe to: 
• ALARM1 awaria falownika; 
• ALARM2 alarm ostrzegawczy. 
 

5.4 Rezystor hamowania RH300-600 
 
Rezystor hamowania słuŜy do rozpraszania energii kinetycznej 
pojazdu podczas hamowania, gdy napięcie w torze 
pośredniczącym przekroczy 840VDC. 
 

5.5 Silniki trakcyjne M1,M2,M3,M4 
 
Silniki trakcyjne zamieniają energię elektryczną na moment 
napędowy do rozruchu, jazdy i hamowania pojazdu. Czujniki 
prędkości zamontowane na silnikach umoŜliwiają wypracowanie 
prawidłowych sygnałów sterujących napędem oraz zapewniają 
detekcję stanów niewłaściwej pracy (poślizg kół). Czujniki 
temperatury chronią silniki przed przegrzaniem, utratą właściwej 
izolacji. 
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6 KONSERWACJA I NAPRAWY 
 

6.1 Przedmiot i zakres instrukcji 
 
Przedmiotem opracowania są wytyczne do konserwacji, napraw i 
przeglądów układów napędowych z silnikami asynchronicznymi 
zastosowanych w pojeździe EN95. 
Konserwacja podzespołów sprowadza się do okresowych 
przeglądów, podczas których przeprowadza się wymagane 
zabiegi konserwacyjne i czyszczące. 
 

6.2 System ochrony przeciwporaŜeniowej 
 
6.2.1. Konserwacje i przeglądy 
a) Sprawdzenie mocowania przewodów ochronnych na zaciskach 

– przynajmniej raz na pół roku; 
b) Sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych– 

przynajmniej raz na pół roku; 
c) Sprawdzenie mocowania i wiązania przewodów ochronnych – 

przynajmniej raz na pół roku. 
 
6.2.2. Naprawy 
 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu ochronnego 
(uszkodzenie izolacji, końcówki kablowej) przewód naleŜy 
wymienić na nowy. 
 

6.3 Układ łagodnego włączenia SS600-600 
 
6.3.1. Konserwacje i przeglądy 
a) Sprawdzenie stanu i docisku styków głównych i pomocniczych 

– przynajmniej raz w roku; 
b) Sprawdzenie mocowania cewek styczników – przynajmniej raz 

w roku; 
c) Sprawdzenie mocowania przewodów na zaciskach styczników 

– przynajmniej raz na pół roku; 
d) Sprawdzenie stanu komór łukowych i ich wyczyszczenie – 

przynajmniej raz w roku; 
e) Sprawdzenie mocowania i wiązania przewodów – przynajmniej 

raz w roku; 
f) Sprawdzenie stanu izolacji dławika filtru wejściowego – 

przynajmniej raz w roku. 
 

6.3.2. Naprawy 
 
W przypadku nie zadziałania przetwornicy statycznej PSM40 
sprawdzić bezpieczniki: BWŁ3 i F1 i rezystor RWŁ3. JeŜeli są 
przepalone wymienić na nowe o tych samych parametrach. 
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W przypadku nie zadziałania falownika FT1 sprawdzić bezpiecznik 
BWŁ1 i rezystory RWŁ1_1, RWŁ1_2. JeŜeli są przepalone 
wymienić na nowe o tych samych parametrach. 
W przypadku nie zadziałania falownika FT2 sprawdzić bezpiecznik 
BWŁ2 i rezystory RWŁ2_1, RWŁ2_2. JeŜeli są przepalone 
wymienić na nowe o tych samych parametrach. 
 

6.4 Falownik trakcyjny FT300-600 
 
6.4.1. Konserwacje i przeglądy 
 
a) Sprawdzenie mocowania przewodów na zaciskach – 

przynajmniej raz w roku; 
b) Sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych– 

przynajmniej raz na pół roku; 
c) Sprawdzenie stanu i mocowania złącz wielowtykowych – 

przynajmniej raz w roku; 
d) Sprawdzenie mocowania i wiązania przewodów – przynajmniej 

raz w roku; 
e) Oczyszczenie radiatorów – przynajmniej raz na pół roku; 
f) Czyszczenie kratek osłonowych wentylatorów – przynajmniej 

raz na pół roku; 
f) Sprawdzenie stanu izolacji – przynajmniej raz w roku. 
 
6.4.2. Naprawy 
 
Informacje o zakłóceniu pracy oraz o awariach falownika 
przekazywane są programowo poprzez protokół komunikacyjny 
CAN do pulpitu maszynisty oraz „hardwarewo” stykami dwóch 
przekaźników: ALARM1 (awaria) i ALARM2 (zakłócenie pracy). 
W przypadku wystąpienia awarii naleŜy wyłączyć uszkodzony 
falownik, zjechać pozostałymi falownikami do zajezdni (hali 
przeglądów, napraw) sprawdzić dane w rejestratorze „czarnej 
skrzynki” w celu ustalenia ewentualnej przyczyny i wezwać serwis 
producenta. 
Naprawę falownika przeprowadza tylko upowaŜniony serwis. 
W przypadku wystąpienia zakłócenia pracy naleŜy zlikwidować 
przyczynę wystąpienia zakłócenia. 
 

6.5 Rezystor hamowania RH300-600 
 
6.5.1. Konserwacje i przeglądy 
 
a) Oczyszczenie rezystorów – przynajmniej raz na pół roku; 
b) Sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych między 

sekcjami i między rezystorem a falownikiem – przynajmniej raz 
w roku; 

c) Sprawdzenie rezystancji rezystorów – przynajmniej raz w roku; 
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d) Sprawdzenie mocowania przewodów elektrycznych – 
przynajmniej raz w roku; 

e) Sprawdzenie stanu izolacji – przynajmniej raz w roku. 
 
6.5.2. Naprawy 
 
W przypadku uszkodzenia rezystora hamowania (zniszczenie, 
przepalenie, zwarcie do obudowy) rezystor naleŜy wymienić na 
nowy. Nie dopuszcza się Ŝadnych jazd pojazdem z uŜyciem 
falownika, którego rezystor hamowania jest uszkodzony. 
 

6.6 Silniki trakcyjne 
Kontrola i przeglądy i naprawy zgodnie z DTR silników. 
 

6.7 Rozdzielnia WN 
 
6.7.1. Konserwacje i przeglądy 
 
a) Sprawdzenie wkładek i wstawek bezpieczników – przynajmniej 

raz w roku; 
b) Sprawdzenie dokręcenia bezpieczników – przynajmniej raz w 

roku; 
c) Sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych – 

przynajmniej raz w roku; 
d) Sprawdzenie mocowania przewodów elektrycznych – 

przynajmniej raz w roku; 
e) Sprawdzenie stanu izolacji – przynajmniej raz w roku. 
 
6.7.2. Naprawy 
 
W przypadku braku napięcia na odpowiednich wyjściach rozdzielni 
naleŜy sprawdzić stan wkładek bezpiecznikowych. 
JeŜeli wkładka jest przepalona naleŜy zlokalizować przyczynę 
zwarcia, usunąć ją i wymienić wkładkę. 
JeŜeli wkładka jest dobra, a w dalszym ciągu brak jest na wyjściu 
napięcia naleŜy sprawdzić wszystkie połączenia toru prądowego 
(bezpiecznik -stycznik-łączówka) oraz połączenia toru sterowania 
stycznikiem. 
 
W przypadku niewłaściwej pracy przetwornika RPP1(przetwornik 
róŜnicowo-prądowy) usterkę naleŜy zgłosić serwisowi. 
 


