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16.13 Awaria trybu redundancji wyświetlacza 35 
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19.3.1 Wskaźnik szczegółowy 17 
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20 PRZYSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH SIECI 1 
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20.1.9 Dodatkowe wyposażenie w Holandii 3 
20.1.10 Dodatkowe wyposażenie w Belgii 4 
20.1.11 Dodatkowe wyposażenie na Węgrzech 4 
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20.2.7 Przystosowanie DE → AT i AT → DE 21 
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20.2.9 Przystosowanie DE → PL i PL → DE 23 
20.2.10 Przystosowanie DE → NL 1,5 kV i NL 1,5 kV → DE 25 
20.2.11 Przystosowanie NL 1,5 kV → NL 25 kV i NL 25 kV → NL 1,5 kV 26 
20.2.12 Przystosowanie DE → BE i BE → DE 28 
20.2.13 Przystosowanie NL 1,5 kV → BE i BE → NL 1,5 kV 29 
20.2.14 Przystosowanie DE → CZ i CZ → DE 31 
20.2.15 Przystosowanie CZ → SK i SK → CZ 32 
20.2.16 Przystosowanie HU (MAV) → SK i SK → HU (MAV 33 
20.2.17 Przystosowanie SI → IT i IT → SI 34 
20.2.18 Przystosowanie SI → HR i HR → SI 36 
20.2.19 Przystosowanie CZ → PL i PL → CZ 37 
20.2.20 Przystosowanie SK → PL i PL → SK 39 
20.2.21 Przystosowanie AT → CZ i CZ → AT 41 
20.2.22 Przystosowanie AT → HU (MAV) i HU (MAV) → AT 42 
20.2.23 Przystosowanie AT → HU (GySeV) i HU (GySeV) → AT 43 
20.2.24 Przystosowanie HU (GySeV) → HU (MAV) i HU (MAV) → HU (GySeV) 44 
20.2.25 Przystosowanie AT → SK i SK → AT 45 
20.2.26 Przystosowanie SI → HU i HU → SI 46 
20.2.27 Przystosowanie HR → HU i HU → HR 47 
20.2.28 Przystosowanie RO → HU i HU → RO 48 
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SPIS RYSUNKÓW 
Rys. 3-1: Schemat Z/v i B/v dla 25 kV 50 Hz, 15 kV 16,7 Hz, DC 3 kV i DC 1,5 kV przy 

suchych i czystych szynach oraz na wpół zużytych kołach 3 
Rys. 3-2: Charakterystyka siły hamowania w sieci DC i występowanie oporów  

hamowania przy suchych i czystych szynach oraz na wpół zużytych kołach 4 
Rys. 3-3: Przegląd wariantów 5 
Rys. 3-4: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VD 6 
Rys. 3-5: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VE 7 
Rys. 3-6: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VH 8 
Rys. 3-7: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VI, rysunek z pantografem RFI 9 
Rys. 3-8: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VJ i VK 10 
Rys. 3-9: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VL 11 
Rys. 3-10: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VM 12 
Rys. 3-11: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VO 13 
Rys. 3-12: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VP 14 
Rys. 3-13: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VR 15 
Rys. 4-1: Karoseria lokomotywy 1 
Rys. 4-2: Podwozie, położenie odwrotne, kompletne 2 
Rys. 4-3: Wózek skrętny, rzut z góry 3 
Rys. 4-4: Złącze czopa wózka 3 
Rys. 4-5: Wózek skrętny, rzut z boku 4 
Rys. 4-6: Wahacz osi (prowadnica krzyżowa) 4 
Rys. 4-7: Zestaw kołowy z uresorowaniem pierwotnym 4 
Rys. 4-8: Napęd „na nos” z podwójnie ułożyskowanym zębnikiem 5 
Rys. 4-9: Wahacz silnika trakcyjnego z awaryjnym urządzeniem przytrzymującym 5 
Rys. 4-10: Silnik trakcyjny z napędem „na nos” i sprzęgiem membrany 7 
Rys. 4-11: Rozmieszczenie czujników (przykł.) 8 
Rys. 4-12: Łożysko zestawu kołowego z czujnikiem - zestaw kołowy trzeci od prawej 9 
Rys. 4-13: Instalacja smarowania obrzeży kół 9 
Rys. 4-14: Piasecznica 10 
Rys. 4-15: Rozmieszczenie urządzeń (przykł.) 10 
Rys. 5-1: Zestaw sterowania sprężonym powietrzem 2 
Rys. 5-2: Zestaw sterowania sprężonym powietrzem (pulpit hamowania) 3 
Rys. 5-3: Zestaw sterowania sprężonym powietrzem - strona tylna (zbiornik) 4 
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Rys. 6-1: Świecący  przycisk „Zablokowanie FbrV (zaworu hamulca maszynisty)“ 2 
Rys. 6-2: Schemat sprężonego powietrza hamulców 5 
Rys. 6-3: Hamulec koła 7 
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Rys. 6-7: Sygnalizator wzrokowy zewnętrzny i na tylnej ścianie kabiny maszynisty LM 16 
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Rys. 6-11: Pneumatyczny hamulec sprężynowy zablokowany, klapa otwarta 18 
Rys. 6-12: Pneumatyczny hamulec sprężynowy zablokowany, klapa zamknięta 19 
Rys. 6-13: Obraz „Próbka hamulca“ 20 
Rys. 6-14: Wybór ustawienia postojowego na wyświetlaczu diagnostycznym 21 
Rys. 6-15: Żądanie zatwierdzenia ustawienia postojowego 22 
Rys. 6-16: Obraz „Próbka hamulca“ przy trakcji podwójnej 23 
Rys. 6-17: Przycisk kontrolny ep 25 
Rys. 6-18: Przełącznik funkcji hamulców dodatkowych na pulpicie nastawczym 30 
Rys. 6-19: Obraz podstawowy DMI z komunikatem stanu „Funkcja hamulców dodatkowych 
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Rys. 7-2: Tryb AC 6 
Rys. 7-3: Tryb DC 6 
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Rys. 7-7: Gniazdo ZS (szyny zbiorczej pociągu) z blokadą 11 
Rys. 7-8: Obwód chłodzenia 13 
Rys. 7-9: Pojemnik na akumulator z bezpiecznikiem akumulatora i zasilaniem obcym 14 
Rys. 7-10: Zasilanie DC 110 V (np. warianty D i E) 15 
Rys. 7-11: Przegląd znaków sygnalizacyjnych 20 
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Rys. 7-12: Przełącznik wyboru znaku sygnalizacyjnego 23 
Rys. 7-13: Zespół obsługi z przełącznikiem wyboru znaku sygnalizacyjnego i  
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Rys. 7-14: Koncepcja obsługi świateł sygnalizacyjnych i reflektorów od VD do VF 25 
Rys. 8-1: Pantograf  SBS 2T 2 
Rys. 8-2: Widok dachu (przykł.) wariant środkowoeuropejski) 3 
Rys. 8-3: Sterowanie pantografu – schemat 4 
Rys. 9-1: Wyłącznik główny AC RM 525 z rozłącznikiem uziemienia AC RM 530 1 
Rys. 9-2: Wyłącznik główny DC, typ IR6040SV 2 
Rys. 9-3: Rozłącznik uziemienia 3 kV (położenie uziemione) 3 
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Rys. 10-1: Elementy techniczne sterowania pojazdem (przykład) 2 
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Rys. 11-8:  Odbiornik 220 V 60 Hz 11 
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Rys. 12-7: Zewnętrzne uruchomienie instalacji gaśniczej na bocznym dźwigarze 

wzdłużnym 8 
Rys. 12-8: Zestaw gaśniczy w przedziale maszynowym 9 
Rys. 12-9: Zawór szybkiego hamulca SbV1 10 
Rys. 12-10: Środkowa konsola panelu maszynisty 11 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 13 z 25 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 0 

Rys. 12-11: Elementy obsługi klimatyzatora 12 
Rys. 12-12: Konsola pulpitu maszynisty prawa 14 
Rys. 12-13: Pomocniczy nastawnik jazdy prawy 15 
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FbrV (zaworu hamulca maszynisty)“, przycisk „Test sygnalizatora świetlnego“ 
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Rys. 13-4: Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego dla trakcji pojedynczej 4 
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Rys. 13-16: Klawisz softkey „Konfig. strona 2“ 19 
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  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 14 z 25 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 0 

Rys. 13-18:  Zatwierdzenie wyłączenia kontroli 50 Hz w czasie postoju przy trakcji 
pojedynczej i podwójnej 20 

Rys. 13-19: Wyświetlacz DMI w trybie zwykłym podczas jazdy i sygnalizator świetlny 
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  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 15 z 25 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 0 

Rys. 13-47: Wprowadzenie danych pociągu z obrazem kontrolnym 44 
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Rys. 16-3: Wahacz silnika trakcyjnego z zawieszeniem awaryjnym 8 
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Rys. 16-5: Przedział maszynowy (konstrukcja 3 kV), rozłącznik uziemienia DC zamknięty10 
Rys. 16-6: Dach (rozłącznik uziemienia AC  otwarty) 10 
Rys. 16-7: Przełącznik rozłącznika uziemienia AC w przedziale maszynowym  (otwarty)  

(widok z dołu) 10 
Rys. 16-8: Dach (rozłącznik uziemienia AC zamknięty) 10 
Rys. 16-9: Przełącznik rozłącznika uziemienia AC w przedziale maszynowym (uziemiony) 

(widok z dołu) 10 
Rys. 16-10: Układ blokujący 11 
Rys. 16-11: Charakterystyka siły pociągowej w trybie awaryjnym pantografu 18 
Rys. 16-12: Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego z klawiszem softkey 

„Konfig.“ 19 
Rys. 16-13: Klawisz softkey „Tryb awaryjny pantografu wł“ 19 
Rys. 16-14: Zatwierdzenie „Żądanie trybu awaryjnego pantografu“ 20 
Rys. 16-15: Klawisz softkey „Tryb awaryjny pantografu wył“ 21 
Rys. 16-16: Zatwierdzenie „Zakończenie trybu awaryjnego pantografu“ 21 
Rys. 16-17: Ilustracja „Tryb awaryjny pantografu włączony“ w „Trybie zwykłym“ 23 
Rys. 16-18: Ilustracja „Tryb awaryjny pantografu włączony“ w „Trybie jednego wyświetlacza“23 
Rys. 16-19: Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego z klawiszem softkey 

„Konfig.“ 25 
Rys. 16-20: Klawisz softkey „Tryb awaryjny pantografu wł“ 25 
Rys. 16-21: Zatwierdzenie „Żądanie trybu awaryjnego pantografu“ 26 
Rys. 16-22: Klawisz softkey „Tryb awaryjny pantografu wył“ 27 
Rys. 16-23: Zatwierdzenie „Zakończenie trybu awaryjnego pantografu“ 27 
Rys. 16-24: Ilustracja „Tryb awaryjny pantografu włączony“ w „Trybie zwykłym“ 29 
Rys. 16-25: Ilustracja „Tryb awaryjny pantografu włączony“ w „Trybie jednego wyświetlacza“29 
Rys. 16-26: Wyświetlacz w trybie jednego wyświetlacza 35 
Rys. 16-27: Wyświetlacz uszkodzony 35 
Rys. 16-28: Żądanie zatwierdzenia w trybie RFI przy dostępnych obydwu wyświetlaczach 35 
Rys. 17-1: Obraz podstawowy trakcji ukrotnionej 3 
Rys. 19-1: Płyta przednia 2 
Rys. 19-3: Obraz podstawowy wskaźnika stanu i sygnalizatora zakłóceń 5 
Rys. 19-4: Tabela zakłóceń 8 
Rys. 19-5: Tekst informacyjny do wybranego zakłócenia 8 
Rys. 19-6: Środki zaradcze przy v>0 9 
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Rys. 19-7: Środki zaradcze przy v=0 10 
Rys. 19-8: Obraz podstawowy trakcji pojedynczej przy v=0 14 
Rys. 19-9: Obraz podstawowy trakcji ukrotnionej przy v=0 14 
Rys. 19-10: Tryb „jednego wyświetlacza“ przy trakcji pojedynczej przy v=0 15 
Rys. 19-11: Tryb „jednego wyświetlacza“ przy trakcji ukrotnionej przy v=0 15 
Rys. 19-12: Przegląd zakłóceń podczas postoju 16 
Rys. 19-13: Przegląd tekstów informacyjnych 17 
Rys. 19-14: Tekst informacyjny 18 
Rys. 19-15: Obraz podstawowy przy trakcji pojedynczej 20 
Rys. 19-16: Obraz podstawowy trakcji ukrotnionej 21 
Rys. 19-17: Obraz podstawowy wyświetlacza DMI 22 
Rys. 19-18: Ustawianie jasności 25 
Rys. 19-19: Wskaźnik siły pociągowej i hamowania przy trakcji pojedynczej 26 
Rys. 19-20: Wskaźnik siły pociągowej i hamowania przy trakcji ukrotnionej 27 
Rys. 19-21: Tryb „Serwisowanie“ włączony 28 
Rys. 19-22: Wyłączenie trybu „Serwisowanie“ 28 
Rys. 19-23: Dane główne 29 
Rys. 19-24: „Sprawdzenie“ 30 
Rys. 19-25: Prąd główny 31 
Rys. 19-26: Temperatury 31 
Rys. 19-27: Tryb „jednego wyświetlacza“ podczas jazdy (obraz podstawowy) 32 
Rys. 19-28: Tabela zakłóceń w trybie „jednego wyświetlacza“ podczas jazdy 33 
Rys. 19-29: Pomoc przy zakłóceniach dla v>0 w trybie „jednego wyświetlacza“ podczas 

jazdy 34 
Rys. 19-30: Tryb „jednego wyświetlacza“ podczas postoju (obraz podstawowy) 35 
Rys. 19-31: Wybór sieci 36 
Rys. 20-1: Obraz podstawowy trybu „jednego wyświetlacza“ 7 
Rys. 20-2: Wybór sieci 8 
Rys. 20-3: Obraz przełącznika systemu bezpieczeństwa pociągu 9 
Rys. 20-4: Obraz przełącznika systemu bezpieczeństwa pociągu 9 
Rys. 20-5: Przegląd symboli sieci i właściwych dla nich zewnętrznych systemów 

bezpieczeństwa pociągu 12 
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ZASTOSOWANE SKRÓTY 
(A) Czynności końcowe 
AFB Automatyczny sterownik jazdy i hamowania 
AiZ Tryb automatyczny w pociągu 
ASG Sterownik napędu 
BGT Pulpit urządzeń hamowania 
BLG Ładowarka akumulatora 
BrR Procesor hamulców (to samo znaczenie co sterownik hamulców „BSG“) 
Hamulec ep Hamulec elektropneumatyczny 
DSK Moduł przechowywania danych 
Ds Przełącznik ciśnieniowy 
FMZ Sterowanie pociągu o wielu częstotliwościach 
F1/F2 Kabina maszynisty 1 / Kabina maszynisty 2 
FbrV Zawór hamulca maszynisty 
FspBr Pneumatyczny hamulec sprężynowy 
Hs Wyłacznik główny 
HBL Przewód zbiornika powietrza głównego 
HBU Falownik urządzeń pomocniczych 
HiK Kompresor pomocniczy 
HL Przewód powietrza głównego 
KSR Kompensacyjny przekształtnik prądu 
LSS Przełącznik ochronny przewodu 
LZB Liniowy układ urządzeń przekazywania informacji do pociągu 
MFA Modułowy wskaźnik na stanowisku maszynisty 
ML Lampka sygnalizacyjna 
MSR Przekształtnik prądu silnika 
MSS Przełącznik ochronny silnika 
NBÜ Mostkowanie hamulca bezpieczeństwa 
NSR Przeksztaltnik prądu sieciowego 
PZB Punktowy układ urządzeń przekazywania informacji do pociągu 
(V) Czynności przygotowawcze 
SIFA Czuwak bezpieczeństwa 
WTB Magistrala Wired Train Bus 
ZSG Sterownik centralny 
ZMS Wieloczasowe sterowanie trakcji ukrotnionej 
ZDS Wieloczasowe sterowanie trakcji podwójnej 
ZWS Wieloczasowe sterowanie nawrotowe 
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Skróty użyte w tekstach na wyświetlaczu 
Ponieważ w tekstach na wyświetlaczu mieści się tylko ograniczona ilość znaków, użyto 
następujących skrótów: 

 
AH Dźwignia blokująca 
DG Wózek skrętny 
Direkte Br Hamulec dodatkowy 
DW Czujnik ciśnienia 
F (F1, F2) Kabina maszynisty 
FbrV Zawór hamulca maszynisty 
FM Silnik trakcyjny 
FspBr Pneumatyczny hamulec sprężynowy 
HBL Przewód zbiornika powietrza głównego 
HBU Falownik pomocniczy 
HL Przewód powietrza głównego 
HS Wyłacznik główny 
LM Sygnalizator świetlny 
MV Zawór elektromagnetyczny 
Rischa Przełącznik kierunku 
SA Pantograf 
SR Przekształtnik prądu 
Trafo Transformator 
vsoll-Steller Nastawnik prędkości 
WR Przemiennik 
ZS Szyna zbiorcza pociągu 
 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 20 z 25 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 0 

WYKAZ ZMIAN 
Krótki opis zmiany w dokumencie Wersja Strona Data Dystryb 

Rozdz. 3.4  Warianty BR 189 1.3 3 - 4 18.09.2004  
Rozdz. 10.8  Komunikaty akustyczne 1.3 10 - 6 18.09.2004  
Rozdz. 12.1.5 Instalacja gaśnicza 1.3 12 - 6 18.09.2004  
Rozdz. 13.4.2 Sygnały dźwiękowe (brzęczyk, 

Włochy) 
1.3 13 - 6 18.09.2004  

Rozdz. 13.5 Kamera zewnętrzna 1.3 13 - 7 18.09.2004  
Rozdz. 13.6 Ogranicznik prądu trakcyjnego 1.3 13 - 9 18.09.2004  
Rozdz. 16.9 Tryb awaryjny pantografu we 

Włoszech 
1.3 16 - 16 18.09.2004  

Rozdz. 19.1 Elementy obsługi 1.3 19 - 1 18.09.2004  
Rozdz. 19.2 Wskaźnik stanu i sygnalizator 

zakłóceń 
1.3 19 - 5 18.09.2004  

Rozdz. 19.10 Wskaźnik jednego wyświetlacza 
(koncepcja redundancji) 

1.3 19 - 44 18.09.2004  

     
Rozdz. 16.7 Stosowanie masek oddechowych 1.4 16 - 10 01.11.2004  
Rozdz. 16.9 Tryb awaryjny pantografu we 

Włoszech 
1.4 16 - 21 01.11.2004  

Rozdz. 20.2.2 Funkcja RS4C 1.4 20 - 4 01.11.2004  
Rozdz. 20.3.1 Przepisy dot. przystosowania 1.4 20 - 5 01.11.2004  
Rozdz. 20.3.4 Dopasowanie prędkości  1.4 20 - 11 01.11.2004  
Rozdz. 20.3.6 Dopasowanie prędkości 1.4 20 - 14 01.11.2004  
     
Rozdz. 0   Uzupełniony skrót WTB 1.5 0 - 13 15.01.2005  
Rozdz. 1   Zmiana tytułu rozdz. 1 1.5 1 - 1 15.01.2005  
Rozdz. 1   Nazwa silnika trakcyjnego 1.5 1 - 3 15.01.2005  
Rozdz. 1   Masa hamująca pneumatycznego 

hamulca sprężynowego 
1.5 1 - 4 15.01.2005  

Rozdz. 3.2 Masa hamująca pneumatycznego 
hamulca sprężynowego 

1.5 3 - 1 15.01.2005  

Rozdz. 3.3 Nowo oprac. schemat Z/v- B/v, rys. 3-
1 

1.5 3 - 2 15.01.2005  

Rozdz. 4.9 Nowe opracowanie rys. 4-12 1.5 4 - 9 15.01.2005  
Rozdz. 7.3 Nowe opracowanie rys. 7-4 1.5 7 - 7 15.01.2005  
Rozdz. 7.4 Zmiana numeracji rozdziału 1.5 7 - 7 15.01.2005  
Rozdz. 7.5 Szyna zbiorcza pociągu dod. rys. 7-6 1.5 7 - 9 15.01.2005  
Rozdz. 7.9 Obrazy sygnalizacyjne w Słowenii 1.5 7 - 16 15.01.2005  
Rozdz. 8.1 Automatyczny układ nastawczy 1.5 8 - 5 15.01.2005  
Rozdz. 9   Nowe opracowanie rys. 9-1 1.5 9 - 1 15.01.2005  
Rozdz. 9   Nowe opracowanie rys. 9-2 1.5 9 - 2 15.01.2005  
Rozdz. 9.1 Automatyczny układ nastawczy 1.5 9 - 6 15.01.2005  
Rozdz. 10.1 Nowe opracowanie rys. 10-1 1.5 10 - 2 15.01.2005  
Rozdz. 11.1 Nowe opracowanie rys. 11-2 1.5 11 - 2 15.01.2005  
Rozdz. 11.2 i nast. 1.5 11 - 9 15.01.2005  
Rozdz. 12.1.5 Zmiana sygnalizatora świetlnego 

instalacji gaśniczej 
1.5 12 - 6 15.01.2005  

Rozdz. 12.1.7.1 1.5 12 - 11 15.01.2005  
Rozdz. 12.3.1 Nowe opracowanie rys. 12-18 1.5 12 - 17 15.01.2005  
Rozdz. 13.1 Nowe opracowanie rys. 13-1 1.5 13 - 1 15.01.2005  
Rozdz. 13.6 Ogranicznik prądu trakcyjnego 1.5 13 - 9 15.01.2005  
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Krótki opis zmiany w dokumencie Wersja Strona Data Dystryb 

Rozdz. 14 Zmiana nazwy katalogu czynności 
częściowych 

1.5 14 - 1 15.01.2005  

Rozdz. 15.1 Zniesienie szybkiego hamowania we 
Włoszech 

1.5 15 - 1 15.01.2005  

Rozdz. 16.2.1 Ciągnięcie lub odciąganie 1.5 16 - 2 15.01.2005  
Rozdz. 16.5.6 Nagrzewanie łożysk zestawu 

kołowego 
1.5 16 - 7 15.01.2005  

Rozdz. 16.6 Nowe opracowanie rys. 16-5     16-9 1.5 16 - 9 15.01.2005  
Rozdz. 16.8.1.3 Awaria pneumatycznego sterowania 

hamulców 
1.5 16 - 11 15.01.2005  

Rozdz. 16.8.3.4 Uszkodzenia łożyska silnika 
trakcyjnego 

1.5 16 - 14 15.01.2005  

Rozdz. 16.9 i nast. Nowe opracowanie trybu 
awaryjnego pantografu 

1.5 16 - 16 15.01.2005  

Rozdz. 16.9 Zniesienie szybkiego hamulca  przy 
trybie awaryjnym pantografu 

1.5 16 - 16 15.01.2005  

Rozdz. 17 Nazwa i opis rozdziału 1.5 17 - 1 15.01.2005  
Rozdz. 17 Informacje o niebezpieczeństwie przy 

szynie zbiorczej pociągu 
1.5 17 - 1 15.01.2005  

Rozdz. 17.1 Przerwanie komunikacji ZMS 
(wieloczasowego sterowania trakcji 
ukrotnionej) 

1.5 17 - 3 15.01.2005  

Rozdz. 17.2 Siły hamowania E przy trakcji 
ukrotnionej 

1.5 17 - 4 15.01.2005  

Rozdz. 18 Tryb jazdy w obydwu kierunkach 1.5 18 - 1 15.01.2005  
Rozdz. 20.1.4 Dodatkowe wyposażenie w Słowenii 1.5 20 - 1 15.01.2005  
Rozdz. 20.1.5 Dodatkowe wyposażenie w Słowenii 1.5 20 - 2 15.01.2005  
Rozdz. 20.3.2 Piktogramy w Słowenii 1.5 20 - 10 15.01.2005  
Rozdz. 20.3.8 Przystosowanie A - SLO i SLO - A 1.5 20 - 18 15.01.2005  
     
Łącznie Zmiana dokumentu nr. 

stary:   (4)E44010-B0204-U990 
nowy: (4)E44010-B0552-U990 

1.6 0 i nast. 15.06.2005  

Rozdz. 1 Dopasowanie układów technicznych 
sterowania i prowadzenia 

1.6 1 - 2 15.06.2005  

Rozdz. 1 Oznaczenie akumulatorów 1.6 1 - 3 15.06.2005  
Rozdz. 3.3 Nowe opracowanie rys. 3-1 1.6 3 - 2 15.06.2005  
Rozdz. 3.4 Nowe opracowanie wprowadzenia 

rozdz. 3.4 
1.6 3 - 4 15.06.2005  

Rozdz. 4.7 Nowe opracowanie rys. 4-11 1.6 4 - 7 15.06.2005  
Rozdz. 4.8 Nowe opracowanie rozdz. 4.8 1.6 4 - 8 15.06.2005  
Rozdz. 4.9 Nowe opracowanie rys. 4-12 (stary) 1.6 4 - 9 15.06.2005  
Rozdz. 5.1.3 Rys. 5-2: Oznacz. dźwigni blokującej 

wóżka skrętnego skorygowane 
1.6 5 - 3 15.06.2005  

Rozdz. 6.3.1 Odblokowanie i zablokowanie zaworu 
hamulców maszynisty 

1.6 6 - 1 15.06.2005  

Rozdz. 6.5 Nowe opracowanie rozdz. 6-5 1.6 6 - 8 15.06.2005  
Rozdz. 6.6 Nowe opracowanie rys. 6-5 i 6-6 1.6 6 - 9 15.06.2005  
Rozdz. 6.6 Rys. 6-6: Oznacz. dźwigni blokującej i 

wózka skrętnego skorygowane 
1.6 6 - 9 15.06.2005  

Rozdz. 6.10 nowy rys. 6-8 
 

1.6 6 - 16 15.06.2005  
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Krótki opis zmiany w dokumencie Wersja Strona Data Dystryb 

Rozdz. 6.10 Rys. 6-9: Oznacz. Odluzowanie 
awaryjne pneum. ham. spręż. 

1.6 6 - 16 15.06.2005  

Rozdz. 6.10 Brak rozdz. smarowanie obrzeży kół 1.6 6 - 22 15.06.2005  
Rozdz. 6.15 Funkcja hamulców dodatkowych 1.6 6 - 23 n. 15.06.2005  
Rozdz. 7.1 Uzupełnienie działania rozłącznika 

pantografu 
1.6 7 - 1 15.06.2005  

Rozdz. 7.1.3 Uzupełnienie do rozłącznika 
pantografu 

1.6 7 - 2 15.06.2005  

Rozdz. 7.2 Nowe opracowanie rys. 7-1 1.6 7 - 4 15.06.2005  
Rozdz. 7.5 Nowe opracowanie rys. 7-6 1.6 7 - 9 15.06.2005  
Rozdz. 7.8 Nowe opracowanie rys. 7-10 1.6 7 - 14 15.06.2005  
Rozdz. 7.9.1 Nowe opracowanie rys. 7-14 1.6 7 - 19 15.06.2005  
Rozdz. 8 Reg. pantografu przy zmianie kabiny 

maszynisty 
1.6 8 - 2 15.06.2005  

Rozdz. 10.1 SIBAS-KLIP (SKS 5) uzupełniony 1.6 10 - 2 15.06.2005  
Rozdz. 10.1 Nowe opracowanie rys. 10-1 1.6 10 - 2 15.06.2005  
Rozdz. 10.2 Blokada trakcji w trybie awaryjnym 

pantografu 
1.6 10 - 4 15.06.2005  

Rozdz. 12.1 Nowe opracowanie rys. 12-1 1.6 12 - 1 15.06.2005  
Rozdz. 12.1.9 Nowe opracowanie rys. 12-14 1.6 12 - 14 15.06.2005  
Rozdz. 12.2 nowy rys. 12-16 1.6 12 - 16 15.06.2005  
Rozdz. 12.2.1 nowy rys. 12-17 1.6 12 - 17 15.06.2005  
Rozdz. 12.3.1 nowy rys. 12-18 1.6 12 - 17 15.06.2005  
Rozdz. 12.3.1 Opis wyłącznika awaryjnego ZUB 1.6 12 - 17 15.06.2005  
Rozdz. 13.2.1 Wskaźnik awarii tachografu 1.6 13 - 3 15.06.2005  
Rozdz. 13.4.2 Przegląd nowych opracowań 

sygnałów dźwiękowych 
1.6 13 - 7 15.06.2005  

Rozdz. 15.1 Wyłączenie hamowania 
wymuszonego 

1.6 15 - 1 15.06.2005  

Rozdz. 15.3.1 Jazda z AFB (sterownikiem jazdy i 
hamowania) przy prowadzeniu LZB 
(liniowego układu urządzeń 
przekazywania informacji do pociągu) 

1.6 15 - 5 15.06.2005  

Rozdz. 16.4 Uzup. warunki hamowania 
wymuszonego 

1.6 16 - 5 15.06.2005  

Rozdz. 16.8.4 Rozszerzenie sposobów wentylacji 1.6 16 - 15 15.06.2005  
Rozdz. 16.9 Wyłączenie hamowania 

wymuszonego 
1.6 16 - 16 15.06.2005  

Rozdz. 19.4.2 Dopasowanie doboru kolorów tekstów 
błędów 

1.6 19 - 23 15.06.2005  

Rozdz. 20 Nowe opracowanie rozdz. 20 i 20.1 1.6 20 - 1 n. 15.06.2005  
Rozdz. 20.3.1 Uzupełnienie do tematów związanych 

z bezpieczeństwem 
1.6 20 - 7 15.06.2005  

Rozdz. 20.3.1 Brak wyłączenia ZUB we Włoszech 1.6 20 - 7 15.06.2005  
Rozdz. 20.3.4 Brak wyłączenia ZUB we Włoszech 1.6 20 - 12 15.06.2005  
Rozdz. 20.3.7 Uzupełnienie do tematów związanych 

z bezpieczeństwem 
1.6 20 - 17 15.06.2005  

     
Rozdz. 4.8.2 nowy rys. 4-14 1.7 4 - 9 15.11.2005  
Rozdz. 6.3.1 Nowe opracowanie zakłócenia FbrV 

(pneumatycznego hamulca 
sprężynowego) 

1.7 6 - 4 15.11.2005  
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Rozdz. 6.7 Zablokowanie FbrV (automatycznego 
hamulca sprężynowego) podczas 
jazdy z dwoma lokomotywami 

1.7 6 - 10 15.11.2005  

Rozdz. 6.10.2 Cechy szczególne pneumatycznego 
hamulca sprężynowego 

1.7 6 - 19 15.11.2005  

Rozdz. 6.15 Zabezpieczenie lokomotywy przy 
funkcji hamowania dodatkowego 

1.7 6 - 28 15.11.2005  

Rozdz. 8 Pantograf przy zmianie kabiny 
maszynisty 

1.7 8 - 1 15.11.2005  

Rozdz. 13.4.3 Zatwierdzenie komunikatów 
akustycznych 

1.7 13 - 8 15.11.2005  

Rozdz. 13.7 Czuwak bezpieczeństwa „Sifa“ 1.7 13 - 13 15.11.2005  
Rozdz. 13.8 Wyłącz. kontroli 50 Hz we Włoszech 1.7 13 - 16 15.11.2005  
Rozdz. 16.2.3 Jazda manewrowa z dwoma 

lokomotywami 
1.7 16 - 3 15.11.2005  

Rozdz. 16.10 Tryb awaryjny pantografu w 
Niemczech 

1.7 16 - 24 15.11.2005  

Rozdz. 17 Odluzowanie pneumatycznego 
hamulca sprężynowego przy ZMS 
(wieloczasowym sterowaniu trakcji 
ukrotnionej) 

1.7 17 - 2 15.11.2005  

Rozdz. 17.2 Siły hamowania E przy trakcji 
ukrotnionej 

1.7 17 - 4 15.11.2005  

Rozdz. 19.2.2.4 1.7 19 - 11 15.11.2005  
Rozdz. 19.2.2.5 1.7 19 - 11 15.11.2005  
     
Łącznie Rozszerzenie dokumentu dla wariantu 

H 
1.8 0 i nast. 15.05.2006  

Rozdz. 1 Dopuszczenia BR 189 1.8 1 - 1 15.05.2006  
Rozdz. 1 Masa hamująca pneumatycznego 

hamulca sprężynowego 
1.8 1 - 4 15.05.2006  

Rozdz. 3.2 Masa hamująca pneumatycznego 
hamulca sprężynowego 

1.8 3 - 1 15.05.2006  

Rozdz. 3.1 Wyposażenie z RS4C i SHP 1.8 3 - 1 15.05.2006  
Rozdz. 3.4.1 Nowe oprac. rozdz. 3.4.1 1.8 3 - 4 15.05.2006  
Rozdz. 3.4.3 Opis wariantu H 1.8 3 - 6 15.05.2006  
Rozdz. 6.10.2.2 1.8 6 - 20 15.05.2006  
Rozdz. 9 Nowe opracowanie rys. 9-6 1.8 9 - 5 15.05.2006  
Rozdz. 12.1.2 Nowe opracowanie rys. 12-3 (SHP) 1.8 12 - 3 15.05.2006  
Rozdz. 13.6 Ogranicznik prądu trakcyjnego w 

Polsce 
1.8 13 - 11 15.05.2006  

Rozdz. 13.8 Nowe opracowanie rozdz. 13.8 1.8 13 - 16 15.05.2006  
Rozdz. 13.9 Licznik długości 1.8 13 - 23 15.05.2006  
Rozdz. 16.2 Nowe opracowanie rozdz. 16.2 1.8 16 - 2 15.05.2006  
Rozdz. 17 Dodatkowe działanie przy ZMS 

(wieloczasowym sterowaniu trakcji 
ukrotnionej) w sieci PKP 

1.8 17 - 1 15.05.2006  

Rozdz. 20.1.5 Dodatkowe wyposażenie w Polsce 1.8 20 - 2 15.05.2006  
Rozdz. 20.1.6 Dodatkowe wyposażenie w Chorwacji 1.8 20 - 2 15.05.2006  
Rozdz. 20.1.7 Rozszerzenie rys. 20-1 1.8 20 - 2 15.05.2006  
Rozdz. 20.2 Zainstalowane systemy 

bezpieczeństwa pociągu 
1.8 20 - 3 15.05.2006  
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Rozdz. 20.2.3 Opis SHP 1.8 20 - 6 15.05.2006  
Rozdz. 20.3.2 Rozszerzenie zatwierdzenia 

systemów bezpieczeństwa pociągu 
1.8 20 - 11 15.05.2006  

Rozdz. 20.3.2 Rozszerzenie rys. 20-6 1.8 20 - 14 15.05.2006  
Rozdz. 20.3.3 Rozszerzenie zatwierdzenia 

systemów bezpieczeństwa pociągu 
1.8 20 - 15 15.05.2006  

Rozdz. 20.3.4 Rozszerzenie zatwierdzenia 
systemów bezpieczeństwa pociągu 

1.8 20 - 17 15.05.2006  

Rozdz. 20.3.5 Rozszerzenie zatwierdzenia 
systemów bezpieczeństwa pociągu 

1.8 20 - 19 15.05.2006  

Rozdz. 20.3.6 Rozszerzenie zatwierdzenia 
systemów bezpieczeństwa pociągu 

1.8 20 - 21 15.05.2006  

Rozdz. 20.3.9 Przystosowanie D - PL i PL - D 1.8 20 - 25 15.05.2006  
     
     
Rozdz. 7.9 Nowe opracowanie rozdz. 7-9 1.9 7 - 15 15.06.2007  
Rozdz. 12.3.3 Zespół pneumatyczny SHP 1.9 12 - 19 15.06.2007  
Rozdz. 12.4 Okno boczne – instrukcja odstawiania 1.9 12 - 20 15.06.2007  
Rozdz. 13.2.1 Nowe opracowanie rozdz. 13.2.1 1.9 13 - 3 15.06.2007  
Rozdz. 13.8 Nowe opracowanie rozdz. 13.8 1.9 13 - 16 15.06.2007  
Rozdz. 15.4 Jazda manewrowa i przetaczanie 1.9 15 - 5 15.06.2007  
Rozdz. 16.10 Nowe opracowanie rozdz. 16.10 1.9 16 - 23 15.06.2007  
Rozdz. 16.11 Praca manewrowa na dworcu w Venlo 

(NL) 
1.9 16 - 29 15.06.2007  

Rozdz. 16.12 Wyłączenie systemu INTEGRA w 
przypadku awarii 

1.9 16 - 33 15.06.2007  

Rozdz. 16.13 Wyświetlacz trybu redundancji 1.9 16 - 34 15.06.2007  
Rozdz. 17 Podwójna trakcja w Austrii 1.9 17 - 2 15.06.2007  
Rozdz. 20.3.3 Obsługa przystosowania D - CH z VD 1.9 16 - 29 15.06.2007  
     
Łącznie Zmiana organizacji w sektorze 

przemysłowym 
rozszerzenie o warianty I, J, K, L, M, 
O, P, R 

2.0 0 i nast. 15.06.2008  

Rozdz. 1 Masy hamujące R+E 2.0 1 - 4 15.06.2008  
Rozdz. 1 EBuLa  2.0 1 - 2 15.06.2008  
Rozdz. 1 Brak informacji o prędkości 

konstrukcyjnej 
2.0 1 - 2 15.06.2008  

Rozdz. 1 Dodatkowe informacje IVC/EVC  2.0 1 - 2 15.06.2008  
Rozdz. 3 Nowe opracowanie rozdz. 3  2.0 3 - 1 i n. 15.06.2008  
Rozdz. 6.3.1 Nowe opracowanie rozdz. 6.3.1  2.0 3 - 2 i n. 15.06.2008  
Rozdz. 7.1 Nowe opracowanie rozdz. 7.1  2.0 7 - 1 15.06.2008  
Rozdz. 7.1.3 Nowe opracowanie rozdz. 7.1.3  2.0 7 - 2 15.06.2008  
Rozdz. 7.9  Nowy rysunek 7.11 2.0 7 - 16 15.06.2008  
Rozdz. 7.9  Nowy rysunek 7.12 2.0 7 - 18 15.06.2008  
Rozdz. 10.1  Rejestrator DIS 2.0 10 - 2 15.06.2008  
Rozdz. 10.2  Nowe opracowanie rozdz. 10.2 2.0 10 - 3 15.06.2008  
Rozdz. 10.3  Nowe opracowanie rozdz. 10.3 2.0 10 - 4 15.06.2008  
Rozdz. 12.1  Nowy rysunek 12.1 2.0 12 - 1 15.06.2008  
Rozdz. 12.1.2 Nowy rysunek 12.3 2.0 12 - 3 15.06.2008  
Rozdz. 12.1.5 Podciśnienie wywołanie instalacji 

gaśniczej 
2.0 12 - 6 15.06.2008  
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Rozdz. 12.3.4 Zespół pneumatyczny ETCS i ATB 2.0 12 - 20 15.06.2008  
Rozdz. 13.2  Wskazówka dot. sygnalizatora 

świetlnego awarii tachografu 
2.0 13 - 2 15.06.2008  

Rozdz. 13.2.1 Nowy rysunek 13.3 2.0 13 - 3 15.06.2008  
Rozdz. 13.6  Ogranicznik prądu trakcyjnego NL 2.0 13 - 11 15.06.2008  
Rozdz. 13.10  Wyświetlacz ETCS 2.0 13 - 25 15.06.2008  
Rozdz. 13.11  Zewnętrzne systemy bezpieczeństwa 

pociągu 
2.0 13 - 29 15.06.2008  

Rozdz. 13.12  Wpis numeru maszynisty lokomotywy 2.0 13 - 68 15.06.2008  
Rozdz. 13.13  DSK – blokada rejestratora krótkiego 

dystansu 
2.0 13 - 70 15.06.2008  

Rozdz. 14 Nowe opracowanie rozdz. 14  2.0 14 - 1 n. 15.06.2008  
Rozdz. 15.3 Nowe opracowanie rozdz. 15.3 (AFB) 2.0 15 - 3 15.06.2008  
Rozdz. 16.7 Uzupełnienie rozdz. 16.7 2.0 16 - 11 15.06.2008  
Rozdz. 16.8.1.1 Nowe opracowanie rozdz. 16.8.1.1  2.0 16 - 13 15.06.2008  
Rozdz. 16.8.1.4 Nowe opracowanie rozdz. 16.8.1.4  2.0 16 - 14 15.06.2008  
Rozdz. 17 Brak restrykcji trakcji ukrotnionej w 

wariantach mieszanych  
2.0 17 - 2 15.06.2008  

Rozdz. 17.2 Siły hamowania E przy trakcji 
ukrotnionej  

2.0 17 - 4 15.06.2008  

Rozdz. 19.7 Brak rozdz. 19.7 stary  2.0 19 - 27 15.06.2008  
Rozdz. 19.7 Uzupełnienie rozdz. 19.7 2.0 19 - 27 15.06.2008  
Rozdz. 20 Nowe opracowanie rozdz. 20 2.0 20 - 1 n. 15.06.2008  
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1 DANE TECHNICZNE 
Lokomotywy czterosystemowe serii 189 należą do platformy ES64F4 i są przeznaczone do 
uniwersalnego używania w całej Europie w ciężkim transporcie towarowym i pasażerskim. 
Lokomotywy mogą być napędzane systemami prądu zmiennego 15 kV 16,7 Hz, 25 kV 50 Hz 
i systemami prądu stałego 3 kV oraz 1,5 kV. Ponadto do dyspozycji jest wysoka moc ciągła 
trakcji w bardzo dużym zakresie temperatur. 

Dane robocze 
Warunki klimatyczne i atmosferyczne 
Wysokość eksploatowania do 1400 m n.p.m. 
Temperatura zewnętrzna –30 °C do +50 °C 
względna wilgotność powietrza do 100 % 

• Napięcia sieci trakcyjnej: 

 1. Napięcie 
sieci trakcyjnej

2. Napięcie 
sieci 
trakcyjnej 

3. Napięcie 
sieci 
trakcyjnej 

4. Napięcie 
sieci 
trakcyjnej 

Napięcie sieci 
trakcyjnej 

15 kV 25 kV 3 kV 1,5 kV 

Zakres tolerancji 
wg UIC 600 

10,5 ...  
18,5 kV 

17,5 ...  
29,5 kV 

2,0 kV ... 
4,2 kV 

1,0 kV ... 
2,0 kV 

Częstotliwość 
napięcia sieci 
trakcyjnej 

16,7 Hz 50 Hz 0 0 

Zakres tolerancji 
wg UIC 600 

-3 % ... +2 % -2 % ... +2 %   

 

• Dane lokomotywy: 
Masa służbowa przy nowych kołach i 2/3 zapasu piasku ok. 87 t 

w zależności od 
wyposażenia 

Układ osi Bo’Bo’ 
Moc znamionowa na kołach  w sieciach o napięciu 
zmiennym 
  poniżej DC 3000 V 
  poniżej DC 1500 V 

6400 kW 
6000 kW 
4200 kW 

Maksymalna ciągła siła pociągowa do v = 84 km/h 270 kN 
Maksymalna siła pociągowa rozruchu (μ0 ≥ 0,36) 300 kN 
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Maksymalna siła hamowania podczas hamowania elektrycznego 150 kN 
Moc elektrycznych hamulców sieciowych 6400 kW 
Moc elektrycznych hamulców oporowych (tylko w sieciach o napięciu 
stałym) DC 3 kV 
  DC 1,5 kV 

   
2600 kW 
2400 kW 

Prędkość maksymalna z napędem 140 km/h 
Rozstaw kół 1435 mm 
Średnica koła w obiegu nowe 
  całkowicie zużyte 

1250 mm 
1170 mm 

Profil zarysu lokomotywy UIC 505-1 
Wysokość urządzenia sprzęgowego i zderzaków 1040 mm 
Długość lokomotywy (przez bufor) 19 580 mm 
Największa szerokość lokomotywy (przez pudło)  3000 mm 
Największa wysokość lokomotywy (pantografy opuszczone) 4245 mm 
Odległość na środku wózka skrętnego 9900 mm 
Stan osi wózka skrętnego 2900 mm 
Najmniejszy promień skrętu toru możliwy do pokonania (przy vmax = 
30 km/h) 

80 m 

Najmniejszy promień zakrętu możliwy do pokonania przy 
przechyleniach 
 wklęsłych 
 wypukłych 

 
250 m 
200 m 

 
 
Elektryczny układ napędowy Przekształtniki prądu HV-IGBT chłodzone wodą. 

2 czterokwadrantowe przekształtniki od strony sieci w każdym 
wózku skrętnym. 
Obwód pośredni napięcia. 
Po 2 falowniki impulsowe na wózek skrętny. 
Napęd „na nos” ze sprzęgiem membrany 
Regulacja osi pojedynczej. 

 

Układ techniczny sterowania i 
prowadzenia 

Centralne sterowniki SIBAS 32 z wbudowanymi układami 
AFB (automatyczny sterownik jazdy i hamowania), ZWG 
(centralne określanie drogi i prędkości), Sifa i sterownikiem 
nawrotowym oraz sterownikiem trakcji podwójnej i ukrotnionej 
zgodnie z ZDS 120, ZMS (wieloczasowe sterowanie trakcji 
podwójnej) i ZWS (wieloczasowe sterowanie nawrotowe). 
Sterowniki napędu SIBAS 32. 
Kolorowy wyświetlacz DMI i diagnostyczny w każdej kabinie 
maszynisty.  
Kolorowy wyświetlacz EBuLa w każdej kabinie maszynisty 
(tylko w wariantach A, B, C i J). 
Centralna diagnostyka. 
Sprzęt antypoślizgowy. 
LZB 80 (liniowy układ przekazywania informacji do pociągu), 
PZB 90 (punktowy układ przekazywania informacji do 
pociągu), rejestrator (tylko warianty A, B, C, D, E, H, J, K, L, 
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M, O, R). 
ZUB 262/INTEGRA (tylko warianty E, F i L). 
IVC (ETCS, SCMT [ATB]) w wariantach D, E, F, I, L. 
EVC (ETCS, ATB) w wariantach J, K, O. 
Trakcja podwójna (magistrala UIC). 
Instalacja radiowa pociągu ZFM 21. 
Instalacja przeciwpożarowa i gaśnicza. 
Urządzenie pomiaru energii. 
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Wyposażenie układu 
hamowania 

Hamulec generujący, zależny od sieci, jako pierwszy hamulec 
roboczy. 
W układach napięcia stałego: hamulec oporowy zależny od 
sieci. 
Samoczynny, wielokrotny, dwustopniowy hamulec 
pneumatyczny ze sterownikiem mikrokomputerowym jako 
drugi hamulec roboczy. 
Hamulec tarczowy. 
Dodatkowe hamulce w lokomotywie. 
Działający na cztery koła pneumatyczny hamulec sprężynowy 
zaciskający.  
NBÜ (mostkowanie hamulca bezpieczeństwa)/ep wg norm 

DB. 

 
Pomocnicze zasilanie 
robocze 

W 100 % redundantny, zoptymalizowany pod względem 
hałasu i zużycia sterownik wentylatora. 
Zasilanie sieci pokładowej 110 V z akumulatorem ołowiowym.

 
Szyna zbiorcza pociągu Moc maksymalna 900 kVA 

1000 V / 16,7 Hz, 1500 V / 50 Hz, DC 3000 V, DC 1500 V 
 
Pantograf 
Producent Siemens AG 
Typ SBS 2T 
 
Napęd "na nos” ze sprzęgiem membrany 
Producent Siemens AG 
 
Silnik trakcyjny 
Typ 2KF 2822 
Moc ciągła 1633 kW 
 
Falownik urządzeń pomocniczych 
Producent Siemens AG 
Moc 4 x 90 kVA 
 
Akumulator 
Producent EXIDE (warianty A, B, C i J) EXIDE (warianty D, E, F, H, I, 

K, L, M, O, P, R) 
 

Typ PzS 120 EPzB 86  
Pojemność 120 Ah 96 Ah  
 
Sprężarka 
Producent Knorr-Bremse AG 
Typ SL20-5-65 
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Konstrukcja hamulców 
Układ hamulcowy w pudle 
Producent Knorr-Bremse AG 
Konstrukcja ® KE-GPR-D ep 
Elektryczny sterownik 
hamowania 

HSM-MEP w technologii mikroprocesorowej z napędem 
redundantnym 

 
Układ hamulcowy w wózku skrętnym 
Producent Knorr-Bremse AG 
Hamulec pneumatyczny Hamulec tarczowy 
Hamulec postojowy Akumulator sprężynowy 
Hamulec bezpośredni Hamulec elektryczny 
 Hamulec sieciowy zależny od przewodu jezdnego 
 Hamulec oporowy zależny od przewodu jezdnego 
 
Masy hamujące R+E VD, E, F, 

H, I, J, K, L, 
M, O, 
P, R:  146 t 
VJ:     150 t 

 

 P+E 107 t  
 R 131 t  
 P   93 t  
 G   79 t  
 Pneumatyczny hamulec 

sprężynowy (CH) 
  18 t  

 Pneumatyczny hamulec 
sprężynowy (UIC) 

  46 t  
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1.1 Materiały eksploatacyjne 
 
Obwód chłodzący transformatora 
 Chłodziwo    Shell Fluid 4600 
 Ilość chłodziwa w transformatorze        2513 l 
 Ilość chłodziwa w każdej wieży chłodniczej 
      Zespół chłodzący z przewodem 
      rurowym    90 l 
      Naczynie rozciągające   100 l 
      (tylko KT1 przy +20°C) 
 
Instalacja osuszania powietrza 
 Środek    Środek osuszający 503329  
      „Molekularsieb SABD“ 
 Ilość (2 pojemniki)    po 12 kg = 24 kg 
 
Obwód chłodzenia przekształtnika prądu (na każdy przekształtnik) 
 Chłodziwo    z domieszką przeciwmrozową zmieszane z 
      wodą użytkową 
 Proporcje mieszanki    Antifrogen N / woda  44 / 56 
 
 Ilość chłodziwa 
  Przekształtnik prądu      30 l 
  Zespół chłodzący z przewodem rurowym 70 l 
  Naczynie rozciągające (przy +20°C)    15 l 
 
Sprężarka głównego powietrza 
 Rodzaj oleju      Anderol 3057 M 
 Ilość      6,2 l 
 
Sprężarka powietrza pomocniczego 
 Rodzaj oleju      Anderol 3057 M 
 Ilość      0,06 l 
 
Piasek 
 Specyfikacja      Ziarnistość 0,7 – 1,2 
 Napełnienie 8 pojemników na piasek    4 x po 75 kg 
        4 x po 50 kg = 500 kg 
 
Smarowanie obrzeży kół 
 Rodzaj smaru      Loculub Eco 0750356  
 Ilość w zbiorniku smaru      18 kg 
 
Przekładnia zestawu kołowego 
 Rodzaj oleju      Shell Spirax AX 80 W - 90 
 Ilość (cztery przekładnie)      po 6,1 l = 24,4 l 
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Instalacja mycia szyb 
 Specyfikacja wody      miesz. 1:1 z domieszką  
        przeciwmrozową 0754408.  
 Łączna ilość (obydwa stanowiska maszynisty) po 16 l = 32 l 
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2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

2.1 Wskazówki i informacje 
Wymagane jest, aby obsługa, utrzymanie, poszukiwanie błędów i naprawy podsystemów  
oraz narzędzi wykonywane były wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Uszkodzenia 
powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń nie podlegają gwarancji. 
 
Wykwalifikowany personel to osoby, które ze względu na swoje wykształcenie, 
doświadczenie i otrzymane instrukcje, a także znajomość norm, rozporządzeń, przepisów 
BHP i warunków roboczych zostały upoważnione przez osobę odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo do wykonywania poszczególnych wymaganych czynności, przy czym 
potrafią rozpoznać możliwe zagrożenia i ich uniknąć. 
Wymagana jest między innymi znajomość udzielania pierwszej pomocy, a także miejscowych 
urządzeń ratowniczych. 
Podczas prac przy urządzeniach wysokiego napięcia obowiązuje zakaz wykonywania ich 
przez osoby niewykwalifikowane, opisany np. w normach DIN VDE 0105 lub IEC 364. 
 

2.2 Pojęcia dotyczące bezpieczeństwa 
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa technicznego oraz ochrony roboczej i przed 
promieniowaniem zostały w poszczególnych dokumentach w specjalny sposób oznaczone 
przez: 

• wytłuszczony druk 
• oznaczenia OSTROŻNIE, UWAGA i WSKAZÓWKA oraz 
• symbol 

. 
 
Pojęcia dotyczące bezpieczeństwa mają następujące znaczenie: 

 
 

OSTROŻNIE znajduje się przy czynnościach roboczych, przy których należy 
dokładnie przestrzegać instrukcji w celu wykluczenia zagrożenie dla ludzi. 
Obejmuje również wskazówki dot. szczególnych zagrożeń podczas 
postępowania z podsystemami i urządzeniami! 
 

 
 

UWAGA znajduje się przy czynnościach roboczych, przy których należy 
dokładnie przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia uszkodzeń lub zniszczenia 
podsystemów i urządzeń. Obowiązuje również w przypadku czynności 
wykonywanych regularnie oraz prac, które muszą być wykonane w szczególnych 
warunkach: w ciężkich warunkach pogodowych lub pracy. 
 

 
 

WSKAZÓWKA dotyczy wymagań technicznych, których użytkownik 
podsystemów lub urządzeń musi szczególnie przestrzegać. 
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2.3 Ogólnie obowiązujące pojęcia dotyczące bezpieczeństwa 
 
 

OSTROŻNIE 
Części pracujących silników kolejowych obracają się i są pod niebezpiecznym 
napięciem. Dlatego, np. w przypadku niedozwolonego zdjęcia wymaganych 
osłon, nieprawidłowego użycia, nieodpowiedniej obsługi lub niewystarczającego 
serwisowania, mogą spowodować najcięższe szkody na zdrowiu lub 
materiałowe. 
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą więc zagwarantować, że:  
• prace przy maszynach będą zlecane wyłącznie wykwalifikowanym osobom; 
• te osoby zawsze podczas poszczególnych prac będą miały dostęp do 

dostarczonych instrukcji obsługi i pozostałych pozycji dokumentacji 
produkcyjnej oraz zobowiążą się do konsekwentnego przestrzegania tych 
dokumentów; 

• zabroniono prac przy maszynie lub w jej pobliżu osobom 
niewykwalifikowanym. 

 
 
 

OSTROŻNIE 
Przepisy BHP dotyczące prac przy utrzymaniu lokomotyw, a szczególnie 
uziemianiu i zabezpieczaniu urządzeń wysokiego napięcia, muszą być 
bezwzględnie przestrzegane. 
 

 
 

OSTROŻNIE 
Jeśli lokomotywa ma uszkodzony pantograf podniesiony do sieci trakcyjnej,  
a wyłącznik główny jest zamknięty i rozłącznik uziemienia nie jest włożony,  
to uzwojenia wtórne głównego transformatora do rozłączników sieciowych 
znajdują się pod niebezpiecznym dla życia napięciem! 
W takim przypadku nie wolno wykonywać prac przy przekształtnikach prądu! 
 

 
 

OSTROŻNIE 
Podczas wszystkich prac służących utrzymaniu struktur urządzeń należy 
rozładować i zabezpieczyć wszystkie kondensatory obwodów pośrednich i mocy!
 

 
 

OSTROŻNIE 
W przypadku wymontowanych lub składowanych kondensatorów należy 
podłączyć przyłącza na krótko! 
 

 
 

OSTROŻNIE 
Podczas wszystkich prac służących utrzymaniu struktur urządzeń należy 
całkowicie odłączyć napięcie podsystemów lub urządzeń i zabezpieczyć przed 
nieupoważnionym włączeniem. 
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OSTROŻNIE 
W celu zabezpieczenia lokomotywy przed toczeniem się należy włożyć płozy 
hamulcowe między koła każdego wózka skrętnego. 
 

 
 

UWAGA 
Należy stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone przez producenta! 
Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń nie podlegają 
gwarancji! 
 

 
 

UWAGA 
Prace służące utrzymaniu wykonywać może tylko przeszkolony i poinstruowany 
personel! Konieczne prace służące utrzymaniu i kontrole mogą być wykonywane 
tylko przez specjalistów. 
Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń nie podlegają 
gwarancji! 
 

 
 

UWAGA 
Podczas wymontowywania podsystemów i urządzeń należy zwrócić uwagę,  
aby przewody przyłączeniowe i znajdujące się w pobliżu elementy nie zostały 
uszkodzone, a elementy mocujące takie jak nakrętki, śruby, podkładki, 
pierścienie odginane i sprężyste nie wpadły do podsystemu lub urządzenia.  
Jeśli mimo największej ostrożności tak się stanie, koniecznie należy te 
przedmioty usunąć! 
 

 
 

UWAGA 
Ponieważ w kabinie maszynisty znajdują się tylko dwie maski oddechowe,  
w każdej kabinie podczas jazdy służbowej mogą przebywać tylko dwie osoby. 
Jeśli pojawią się niepokojące zapachy, np. w przypadku tlącego się ognia, należy 
założyć maskę oddechową. 
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3 INFORMACJE OGÓLNE 

3.1 Sposób konstrukcji, warianty i przeznaczenie 
Lokomotywy czterosystemowe serii 189 należą do platformy ES64F4 i posiadają technologię 
napędu prądem trójfazowym. Są one przeznaczone do międzynarodowego użycia w 
europejskiej sieci kolejowej. Wysoka moc trakcyjna umożliwia, razem z pojedynczym 
sterowaniem zestawów kołowych, użycie w ciężkim transporcie pasażerskim i towarowym. 

Lokomotywy w zależności od wariantu wyposażone są w: 

1) ETCS (tylko warianty E, F, J, K, L, O). 
2) Liniowy układ urządzeń przekazywania informacji do pociągu (LZB) i zintegrowany 

PZB I 80 (system PZB 90,). 
3) Włoski system bezpieczeństwa SCMT (tylko warianty D, E, F, I, L). 
4) Holenderski system bezpieczeństwa ATB (tylko warianty E, J, K, L, O). 
5) ZUB 262ct, INTEGRA (tylko warianty E, F i L). 
6) Polski system bezpieczeństwa SHP (tylko warianty H, I, M, O, P). 
7) Mirel (Czechy, Słowacja, Węgry; tylko wariant M). 
8) Automatyczny sterownik jazdy i hamowania (AFB). 
9) Elektropneumatyczny sterownik hamowania ep i mostkowanie hamulca 

bezpieczeństwa (NBÜ). 
10) Wieloczasowe sterowanie trakcji ukrotnionej (ZMS). 
11) Wieloczasowe sterowanie trakcji podwójnej (ZDS BR 120). 
12) Wieloczasowe sterowanie nawrotowe (ZWS). 

Urządzenia 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) 11), 12) nie są stosowane w sieci  (Włochy). 



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 2 z 15 
Stan na dzień: 15.06.2008   Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 3 

 

3.2 Główne dane identyfikacyjne 
Rozmieszczenie zestawów kołowych  Bo’Bo’ 
Systemy prądu  napięcie zmienne  25 kV 50 Hz i  
      15 kV 16,7 Hz 
   napięcie stałe  3 kV i 1,5 kV 
Prędkość maksymalna     140 km/h 
Największa siła pociągowa rozruchu  300 kN 
Ciągła siła pociągowa     270 kN 
Maks. siła hamowania E    150 kN 
Moc znamionowa   AC 25 kV 50 Hz, 
   AC 15 kV 16,7 Hz  6400 kW 
   DC 3,0 kV       6000 kW 
   DC 1,5 kV      4200 kW 
Temperatura zewnętrzna    -30 °C do +50 °C 
Masa      ok. 87 t 

 (w zależności od 
 wyposażenia) 

Długość przez bufor     19 580 mm 
Średnica koła (nowe obręcze)    1250 mm 
 
Masy hamujące   R+E     146 t  (VD, E, F, G, H, I, 

       K, L, M, O, P, R) 
      150 t (VA, B, C, J) 

    P+E     107 t 
    R     131 t 
    P       93 t 
     G       79 t 

   Pneumatyczny hamulec sprężynowy (CH/UIC)   18 t/46 t 
 
Konstrukcja hamulców 
Hamulec pneumatyczny   hamulec tarczowy KE - G P R - E mZ  (D)  [ep] 
Hamulec postojowy  akumulator sprężynowy z urządzeniem zwolnienia 

awaryjnego (4 cylindry) 
Hamulec elektryczny   hamulec sieciowy i zależny od napięcia przewodu jezdnego  
    hamulec oporowy 
 
Napęd   wbudowany napęd „za nos” ze sprzęgiem membrany 
przełożenie przekładni   6,294 
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3.3 Schemat siły pociągowej, hamowania i prędkości 
Moc ciągła serii BR 189 wynosi w sieci AC 6,4 MW, w sieci DC 3 kV 6,0 MW, a w sieci 
DC 1,5 kV 4,2 MW. 

Seria BR 189 rozwija maks. siłę pociągową rozruchu 300 kN bądź siłę hamowania 150 kN. 
Ciągła siła pociągowa 270 kN osiągana jest w trybie AC do 84 km/h, w trybie DC przy 
napięciu znamionowym sieci 3,0 kV do 80 km/h, a przy napięciu znamionowym sieci 1,5 kV 
do 54 km/h (patrz schemat Z/v).  
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Rys. 3-1: Schemat Z/v i B/v dla 25 kV 50 Hz, 15 kV 16,7 Hz, DC 3 kV i DC 1,5 kV przy suchych i 

czystych szynach oraz na wpół zużytych kołach 

 
Energia elektryczna wytworzona podczas hamowania jest zasadniczo oddawana  
do wszystkich sieci. Elektryczna siła hamowania z powodów wygody jest tuż przed 
zatrzymaniem redukowana do zera. 
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Ze względu na odzyskiwanie energii podczas hamowania elektrycznego może dojść do 
skoku napięcia, jeśli w tym samym odcinku nie znajdują się żadne inne pojazdy w trybie 
trakcyjnym. Jeśli napięcie sieci w sieciach DC przekroczy wartość progową, tzn. sieć nie 
będzie zdolna do przyjmowania, to uruchomi się nastawnik hamulców, aby energia 
hamowania nie została oddana do sieci, lecz zamieniona przez opory hamowania na ciepło i 
odprowadzona.  

Do eksploatacji w innych sieciach kolejowych elektryczna siła hamowania może opcjonalnie 
wzrosnąć lub opaść. 
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Rys. 3-2:  Charakterystyka siły hamowania w sieci DC i występowanie oporów hamowania przy 

suchych i czystych szynach oraz na wpół zużytych kołach 

 
W sieci DC 3 kV maksymalna moc hamowania 2,6 MW elektrycznego hamulca oporowego 
określona jest przez ilość ciepła odprowadzaną w wieży oporu hamulca.  

W sieci DC 1,5 kV maksymalna moc hamowania elektrycznego hamulca oporowego 
ograniczona jest przez niższe napięcie sieci do 2,2 MW.  
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3.4 Warianty BR 189 / ES64F4 
Lokomotywy serii BR 189 (E 189 / E 474) należą do platformy ES64F4 i są pod względem 
wyposażenia podstawowego (dane techniczne, główne wymiary, itd.) identyczne. 
Warianty wynikają z integracji różnych dodatkowych systemów bezpieczeństwa pociągu, 
układu na dachach z różnymi konfiguracjami pantografów i wielu innych elementów 
wyposażenia dodatkowego, wynikających z przepisów o dopuszczeniu w poszczególnych 
krajach. Poniżej wyjaśniono różnice dotyczące systemów bezpieczeństwa pociągu  
i konfiguracji dachu. 
 

C
od

e Sledge
Material

Width
[mm]

0 C 1.950

1 C 1.450

4 CuCrZr 1.450

5 Cu 1.950

7 C metal. 1.950

8 C 1.800

1 2 3 4

A DE LZB/PZB 1 4 (5 0)

B DE LZB/PZB 1 (7 7 0)

B2 DE LZB/PZB 0 0

C DE LZB/PZB 0 (7 7 5)

D DE, AT, (CH), IT, SI, HR, RO LZB/PZB, IVC (ETCS, SCMT) 1 4 (5 0)

E DE, AT, CH, IT, NL, SI, HR, RO LZB/PZB, ZUB/INTEGRA, IVC (ETCS, SCMT, ATB) 1 4 (7 0)

F CH, IT ZUB/INTEGRA, IVC (ETCS, SCMT) 1 4 (4 1)

G SE L 10000 8 8

H DE, PL, AT LZB/PZB, SHP *) 0 5 5 0

I IT, PL SCMT, SHP 4/5 4/5

J DE, NL LZB/PZB, EVC (ETCS, ATB) 0 7 7 0

K DE, NL LZB/PZB, EVC (ETCS, ATB) 0 7 7 0

L DE, AT, CH, IT, NL, SI, HR, RO, BE LZB/PZB, ZUB/INTEGRA, MEMOR, IVC (ETCS, SCMT, ATB, [TBL1+]) 1 4 (7 0)

M DE, PL, AT, CZ, SK, HU, RO, SI, HR LZB/PZB, SHP, Mirel 0 4 (7 5)

O DE, PL, NL LZB/PZB, EVC (ETCS, ATB), SHP 1 (7 5 0)

P PL SHP 5 5

R RO, DE, AT LZB/PZB 0 0

ES64F4 - Variants

Pantographs

Countries (Networks)

DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO

SE, NO

Roof Position:

Va
ria

nt

Countries Signalling Systems
CH, FR (AC), LU (AC), BE (AC)

IT, SI, HR (DC)

PL

NL (DC), CZ (DC), FR (DC), SK, LU (DC)

 
Rys. 3-3: Przegląd wariantów 
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3.4.1 Wariant D 
Wariant D posiada zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB, ETCS i SCMT  
do użycia w Niemczech, Austrii, Włoszech, Słowenii, Chorwacji i Rumunii. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 CH, FR (AC), LU (AC), BE (AC) 
• Poz. 2 IT, SI, HR (DC) 
• Poz. 3 PL 
• Poz. 4 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 

 
 

 
Rys. 3-4: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VD 
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3.4.2 Wariant E 
Wariant E posiada zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB, ETCS, SCMT, 
ZUB, INTEGRA i ATB do użycia w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, 
Słowenii, Chorwacji i Rumunii. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 CH, FR (AC), LU (AC), BE (AC) 
• Poz. 2 IT, SI, HR (DC) 
• Poz. 3 NL (DC), CZ (DC), FR (DC), SK, LU (DC) 
• Poz. 4 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 

 
 

 
 
Rys. 3-5: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VE 
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3.4.3 Wariant H 
Wariant H posiada zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB i SHP do użycia 
w Niemczech, Austrii i Polsce. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 
• Poz. 2 PL 
• Poz. 3 PL 
• Poz. 4 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 

 
 

 
 
Rys. 3-6: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VH 
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3.4.4 Wariant I 
Wariant I posiada zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu SCMT i SHP do użycia we 
Włoszech i Polsce. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 brak pantografu 
• Poz. 2 IT, SI, HR (DC) lub PL 
• Poz. 3 IT, SI, HR (DC) lub PL 
• Poz. 4 brak pantografu 

 
 

 
 
Rys. 3-7: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VI, rysunek z pantografem RFI 
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3.4.5 Warianty J i K 
Warianty J i K posiadają zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB, ETCS  
i ATB do użycia w Niemczech i Holandii. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 
• Poz. 2 NL (DC), CZ (DC), FR (DC), SK, LU (DC) 
• Poz. 3 NL (DC), CZ (DC), FR (DC), SK, LU (DC) 
• Poz. 4 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 

 
 

 
 
Rys. 3-8: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VJ i VK 
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3.4.6 Wariant L 
Wariant L posiada zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB, ETCS, SCMT, 
ZUB, INTEGRA, ATB i MEMOR do użycia w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, 
Holandii, Belgii, Słowenii, Chorwacji i Rumunii. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 CH, FR (AC), LU (AC), BE (AC) 
• Poz. 2 IT, SI, HR (DC) 
• Poz. 3 NL (DC), CZ (DC), FR (DC), SK, LU (DC) 
• Poz. 4 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 

 
 

 
 
Rys. 3-9: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VL 
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3.4.7 Wariant M 
Wariant M posiada zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB, SHP i Mirel do 
użycia w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Słowenii, Chorwacji 
i Rumunii. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 
• Poz. 2 IT, SI, HR (DC) 
• Poz. 3 NL (DC), CZ (DC), FR (DC), SK, LU (DC) 
• Poz. 4 PL 

 
 

 
 
Rys. 3-10: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VM 
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3.4.8 Wariant O 
Wariant O posiada zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB, ETCS, ATB  
i SHP do użycia w Niemczech, Austrii, Polsce i Holandii. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 CH, FR (AC), LU (AC), BE (AC) 
• Poz. 2 NL (DC), CZ (DC), FR (DC), SK, LU (DC) 
• Poz. 3 PL 
• Poz. 4 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 

 
 

 
 
Rys. 3-11: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VO 
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3.4.9 Wariant P 
Wariant E posiada zewnętrzny system bezpieczeństwa pociągu SHP do użycia w Polsce. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 brak pantografu 
• Poz. 3 PL 
• Poz. 3 PL 
• Poz. 4 brak pantografu 

 
 

 
 
Rys. 3-12: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VP 
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3.4.10 Wariant R 
Wariant R posiada zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB do użycia  
w Niemczech, Austrii i Rumunii. 
 
Układ pantografów jest następujący: 
 

• Poz. 1 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 
• Poz. 3 brak pantografu 
• Poz. 3 brak pantografu 
• Poz. 4 DE, AT, NL (AC), DK, CZ (AC), HR (AC), HU, RO 

 
 

 
 
Rys. 3-13: Rzuty od zewnątrz BR 189 (ES64F4) VR 
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4 CZĘŚĆ MECHANICZNA 

4.1 Karoseria lokomotywy 
Karoseria lokomotywy serii BR 189 jest wykonana jako spawana karoseria integralna. Jej 
konstrukcja składa się zasadniczo z podwozia, dwóch kabin maszynisty i ścian bocznych 
wykonanych jako blachy o zawijanych obrzeżach z usztywnieniami. 

Dach składa się z trzech zdejmowanych segmentów z blachy aluminiowej z wbudowanymi 
otworami zasysania powietrza. Na dwóch zewnętrznych segmentach zamontowano po dwa 
pantografy, a na środkowym obydwa rozłączniki systemowe, falownik napięcia trakcyjnego i 
wyłącznik główny AC. Otwarty dach sprawia, że przedział maszynowy jest na całej swojej 
długości dostępny od góry, co umozliwia wymianę za pomoca dźwigu wszystkich szaf 
sterowniczych i zestawów sterowania.  

 

 
Rys. 4-1: Karoseria lokomotywy  
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4.2 Rama pudła 
Struktura nośna ramy pudła składa się z dwóch dźwigarów wzdłużnych zewnętrznych i 
jednego środkowego połączonych poprzecznie elementami głowicowymi i wieloma 
dźwigarami poprzecznymi. Obydwa główne dźwigary poprzeczne z czopem wózka 
doprowadzają przez środek wózka skrętnego również siły masy karoserii i wyposażenia do 
resorowania wtórnego. 
Siły pociągowe i hamowania z wózków skrętnych są przenoszone przez czop wózka do ramy 
pudła. 

Rama pudła składa się z: 

• dwóch bocznych dźwigarów wzdłużnych, wykonanych jako spawane dźwigary 
wydrążone; 

• środkowego dźwigara wzdłużnego; 
• dwóch elementów głowicowych do utrzymania urządzeń sprzęgowych i zderzaków; 
• dwóch dźwigarów poprzecznych do zamocowania transformatora głównego; 
• dwóch głównych dźwigarów poprzecznych z czopem wózka na środku wózka skrętnego. 

 
Rys. 4-2: Podwozie, położenie odwrotne, kompletne 

Na czołowych dźwigarach poprzecznych zamontowano nowo opracowane bufory wysokiej 
wydajności z elementami pochłaniającymi energię jako zderzaki.  
Te elementy odkształcające zastosowano zamiast znanych ze starszych lokomotyw buforów 
ścierających z belką. 

Automatyczny sprzęg ciągnięcia i nacisku wg UIC może być później zamontowany za 
pomocą adaptera. 

Rama pudła opiera się na łącznie ośmiu sprężynach flexicoil (uresorowanie wtórne) obydwu 
wózków skrętnych. Specjalne łożyska wsporcze, na których opierają się obydwie sprężyny 
flexicoil, zmniejszają sztywność skrętu wózka. 
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4.3 Wózek skrętny 
Rama wózka skrętnego jest całkowicie zespawaną konstrukcją skrzyniową. Rama wózka 
skrętnego składa się z: 

• dwóch silnie wygiętych dźwigarów wzdłużnych do utrzymania ustawionych poprzecznie 
sprężyn flexicoil; 

• dwóch dźwigarów czołowych z konsolami do mocowania szczęk hamulcowych; 
• środkowego dźwigara poprzecznego z łożyskiem czopa wózka, składającego się z 

sprężyn z warstwami gumy z powierzchniami ślizgowymi z trwałego manganu do 
utrzymania czopa wózka.  

 
Przeniesienie siły pociągowej i hamowania do karoserii lokomotywy następuje przez narożny 
czop wózka. 

 
Rys. 4-3: Wózek skrętny, rzut z góry 

 

 
Rys. 4-4: Złącze czopa wózka 

Kierunek jazdy 
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Rys. 4-5: Wózek skrętny, rzut z boku 

 

4.4 Zestaw kołowy 
Zestaw kołowy składa się z wału i dwóch tarcz. Koła tarczowe wykonane są jako koła 
jednolite z dwustronnymi tarczami hamulcowymi. 

Jako łożyska zestawu kołowego zastosowano dwuszeregowe cylindryczne łożyska walcowe. 
Kontrola ich temperatury następuje za pomocą przytorowych czujników zagrzania. 

Przeniesienie siły pociągowej i hamowania z łożyska zestawu kołowego na ramę wózka 
skrętnego następuje przez krzyżowe prowadnice zestawu kołowego umieszczone 
jednostronnie. Dodatkowo umożliwiają one zestawowi kołowemu pasywne ustawienie 
promieniowe podczas jazdy po zakręcie. 

Dwie sprężyny śrubowe umieszczone na każdej obudowie łożyska zestawu kołowego 
(uresorowanie pierwotne) stanowią podporę ramy wózka skrętnego.  Amortyzatory 
hydrauliczne przejmują amortyzację uresorowania zestawu kołowego. 

Przeniesienie siły z silnika trakcyjnego na zestaw kołowy przejmuje napęd „na nos” ze 
sprzęgiem membrany. 

 Wahacz osi  Sprężyna 
pierwotna 

Amortyzator 
pionowy 

 
Rys. 4-6: Wahacz osi (prowadnica 

krzyżowa) 
Rys. 4-7: Zestaw kołowy z uresorowaniem 

pierwotnym 
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4.5 Napęd 
Pojazd wyposażony jest w napęd „na nos” z podwójnie ułożyskowanym zębnikiem i 
sprzęgiem membrany.  

Przeniesienie momentu obrotowego następuje tu za pomocą sprzęgu membrany z zębnika 
silnika trakcyjnego na duże koło, które osadzone jest bezpośrednio na wale zestawu 
kołowego. W ten sposób następuje usztywnione w skręcie przeniesienie siły pociągowej przy 
odpowiednim sposobie jazdy do prędkości maksymalnej. 

Silnik trakcyjny opiera się z jednej strony przez łożysko noskowe bezpośrednio na wale 
zestawu kołowego. Z drugiej strony jest on zawieszony na ramie wózka skrętnego przez 
wahliwy wspornik momentów obrotowych. Dodatkowo posiada awaryjne urządzenie 
przytrzymujące. 

 
Rys. 4-8: Napęd „na nos” z podwójnie ułożyskowanym zębnikiem 

 
 

 
Rys. 4-9: Wahacz silnika trakcyjnego z awaryjnym urządzeniem przytrzymującym 
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Przepływ siły:  Szyna --- Hak pociągu 
 

Blok zestawu kołowego z wałem 
 

Łożysko zestawu kołowego z obudową 
 

Prowadnik zestawu kół 
 

Rama wózka 
 

Łożysko czopu wózka  
 

Czop wózka 
 

Rama pudła z hakiem pociągu 

Przepływ siły: Silnik trakcyjny --- 
szyna 

 
Sprzęg membrany silnika jezdnego 

 
Zębnik sprzęgu membrany 

 
Duża zębatka 

 
Wał zestawu kołowego 

 
Tarcze koła 

 
Szyna 
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Rys. 4-10: Silnik trakcyjny z napędem „na nos” i sprzęgiem membrany 
Lufteinlass  wlot powietrza 
Stator mit Statorwicklung  stojan z uzwojeniem 
B-Lagerschild tarcza łożyska B 
Drehzahlgeber czujnik prędkości obrotwej 
Rotor mit Kurzschlussläufer wirnik z czujnikiem zwarcia 
Zylinderrollenlager  cylindryczne łożysko walcowe 
Radsatzwelle wał zestawu kołowego 
Konus stożek 
Anschlusskasten skrzynka przyłączeniowa 
Grossradnabe piasta dużego koła 
Drehmomentstütze stycznik momentu obrotowego 
Labyrinthdichtung uszczelka labiryntowa 
Membrankupplung sprzęg membrany 
A-Lagerschild  tarcza łożyska A 
A-Lager-Sitz gniazdo łożyska A 
Stirn-Hirth-Verzahnung  ząbkowanie czołowe Hirth 
Ritzel  zębnik 
Vierpunktlager  łożysko czteropunktowe 
Zylinderrollenlager cylindryczne łożysko walcowe 
integriertes Tatzlager  wbudowane łożysko noskowe 
Grossrad koło duże 
Getriebehause obudowa przekłanie 
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4.6 Silnik trakcyjny 
Zamontowany poprzecznie asynchroniczny silnik trójfazowy z czujnikiem zwarcia to 
czterobiegunowy silnik z napędem „na nos”, bez obudowy, z obcą wentylacją.  

Czujniki prędkości obrotowej silnika są wbudowane w silnik trakcyjny na stronie B i 
dostarczają do ASG (sterownika napędu) dokładne parametry prędkości obrotowej w celu 
regulowania częstotliwości. 

Łożyska A silników trakcyjnych i uzwojenia stojana wyposażone są w czujniki temperatury. 
Przekroczenie temperatury granicznej powoduje wyświetlenie komunikatu o zakłóceniu, a w 
razie potrzeby zmniejszenie lub zablokowanie siły pociągowej. Odpowiednie środki zaradcze 
przekazywane są do maszynisty w tekstach pomocy.  
W celu zwiększenia wydajności podczas eksploatacji w sieci DC 1,5 kV uzwojenia silników 
trakcyjnych zostają przegrupowane ze zwykłego sterowania gwiazdowego na trójkątne. 
Wymagane do tego urządzenia przełączające zainstalowane są w przekształtnikach prądu 
trakcyjnego. 
 

4.7 Rozmieszczenie czujników 
Wyposażenie pojazdów w anteny i czujniki zagranicznych systemów bezpieczeństwa 
pociągu może różnić się od miejsca użycia lokomotywy. 

Na wszystkich ośmiu pokrywach łożyska zestawów kołowych umieszczono kontakty 
uziemiające w celu odprowadzania prądu. Na każdej osi znajdują się czujniki 
antypoślizgowe. Czujniki dystansu ZUB zainstalowane są na osiach 2 i 3. 

 
Rys. 4-11: Rozmieszczenie czujników (przykł.)  

Szczotki 
uziemiające 

Szczotki 
uziemiające 

Szczotki 
uziemiając

Szczotki 
uziemiając

Czujnik 
 

Czujnik, czujnik 
ZUB/LZB 

Czujnik prędkości 
obrotowej silnika 

Czujnik 

Czujnik prędkości 
obrotowej silnika 

Czujnik, czujnik 
ZUB/LZB 



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M,O, P, R)   
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990   Strona 9 z 10 
Stan na: 15.06.2008   wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 4 

Czujniki prędkości obrotowej zamontowane są w silniku trakcyjnym i dostarczają do ASG 
(sterownika napędu) informacje o dokładnych parametrach prędkości obrotowej w celu 
regulowania częstotliwości. 

 
Rys. 4-12: Łożysko zestawu kołowego z czujnikiem - zestaw kołowy trzeci od prawej 
 

Czujniki dostarczają do systemu antypoślizgowego i ASG (sterownika napędu) sygnały 
dotyczące prędkości zestawów kołowych. 

 

4.8 Elementy montażowe wózka skrętnego i podwozia 
Przed krańcowymi zestawami kołowymi każdego wózka skrętnego (zestawy kołowe 1 i 4) 
zamontowano odśnieżacze. 

4.8.1 Smarowanie obrzeży kół 
Automatycznie sterowane okresy smarowania na przednim zestawie kołowym lokomotywy 
nakładają za pomocą sprężonego powietrza na obrzeża kół niewielkie, dokładnie odmierzone 
ilości środka smarnego, które następnie zostają przeniesione na kolejne zestawy kołowe 
przez krawędź szyny. Smarowanie obrzeży kół w serii BR 189 (warianty A-E, H-P) następuje 
wyłącznie zależnie od dystansu (co 300 m na 3 s) zestawów kołowych 1, 4 i jest 
wykonywane przy pomocy ciśnienia w zbiorniku powietrza głównego.  
 

  

Rys. 4-13: Instalacja smarowania obrzeży kół 

Styk uziemienia koła 

Czujnik dystansu LZB 
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4.8.2 Piasecznica 
Piasecznice zamontowane są na wszystkich zestawach kołowych. Piasek może być 
podawany przed przednie zestawy kołowe każdego wózka skrętnego. 

 
Rys. 4-14: Piasecznica 

4.9 Rozmieszczenie głównych podzespołów 

 

Rys. 4-15: Rozmieszczenie urządzeń (przykł.) 
Reserveplatz für Zugsicherungsysteme miejsce zarezerwowane dla systemów bezpieczeństwa pociągu 
Zugsicherung RS4C system bezpieczeństwa pociągu RS4C 
Zugsicherung LZB/PZB/ZUB 262/INTEGRA system bezpieczeństwa pociągu LZB/PZB/ZUB 262/INTEGRA 
Hilfsbetriebeumrichter falownik urządzeń pomocniczych 
Traktionsstromrichter przekształtnik prądu trakcyjnego 
3 kV-Gerüst konstrukcja 3 kV 
Buchfahrplanschrank szafa na rozkład jazdy 
Führertisch pulpit maszynisty 
Fahrmotorlüfter wentylator silnika trakcyjnego 
Feuerlöschanlage instalacja gaśnicza 
Kühlturm wieża chłodzenia 
Führerpult pulpit 
FH Rückwandschrank tylna ściana FH 
Hilfsbetriebegerüst zestaw urządzeń pomocniczych 
Bremswiderstandsturm wieża oporu hamowania 
Druckluftgerüst mit Drucklufttafel und zentralter Aufrüsttafel zestaw sterowania sprężonym powietrzem z tablicą sprężonego 

powietrza i centralnym pulpitem nastawczym 
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5 INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
5.1 Wytwarzanie sprężonego powietrza 
Za wytwarzanie sprężonego powietrza odpowiada sprężarka śrubowa, napędzana silnikiem 
trójfazowym. Chłodzona powietrzem i smarowana olejem sprężarka jest sterowana i 
kontrolowana procesorem hamulców. Jeśli wyłącznik „Sprężarka“ w wykorzystywanej kabinie 
maszynisty jest włączony, ciśnienie robocze systemu zbiorników głównego powietrza jest 
samoczynnie regulowane czujnikiem ciśnienia i mieści się w wartościach od 8,5 do10 bar. 
Wytworzone sprężone powietrza przedostaje się przez dwukomorową instalację osuszania 
powietrza z wbudowanym oddzielaczem kondensatu i zaworem zwrotnym do obydwu 
zbiorników sprężonego powietrza w łącznej objętości 1000 l. Dwa zawory bezpieczeństwa 
(10,5 lub 12 bar) chronią układ przed nadciśnieniem. 

5.1.1 Zasilanie sprężonym powietrzem 
Po włączeniu akumulatora (kurek akumulatora) jednocześnie otwiera się dźwignia blokująca 
zbiornika głównego powietrza. W ten sposób sprężone powietrze ze zbiornika jest dostępne 
dla urządzeń. 
Za pomocą kurka akumulatora i pasków zębatych otwierają się cztery sprzężone 
mechanicznie dźwignie blokujące oraz włącza się zasilanie napięcia pokładowego DC 110 V 
z akumulatora. 
Zbiornik powietrza głównego przez otwarty kurek akumulatora zasila bezpośrednio: 

• zbiornik powietrza pomocniczego 57 l do pantografów, rozłączników dachowych i  
 wyłącznika głównego AC; 
• przewód zbiornika powietrza głównego (zasilanie wagonów); 
• zawór przekaźnika (regulacja HL (przewodu powietrza głównego), napełnianie  

 przewodu powietrza głównego [HL]); 
• piasecznicę; 
• instalację smarowania obrzeży kół; 
• fotel maszynisty; 
• czujnik ciśnienia i manometr przewodu zbiornika powietrza głównego; 

Ponadto za pomocą zaworu zwrotnego zasilane są wszystkie urządzenia, które muszą być 
zasilane sprężonym powietrzem również w lokomotywie niepobierającej prądu. Te 
urządzenia są automatycznie zasilane sprężonym powietrzem z przewodu głównego 
powietrza również w przypadku braku zasilania HB (zbiornika głównego) (lokomotywa 
odłączona od prądu lub HBL (przewód zbiornika powietrza głównego) nie sprzężony). 

• hamulce pośrednie (zawór sterujący i przenośnik ciśnienia ze zbiornikiem zapasu  
 powietrza 75 l w każdym wózku skrętnym; 
• hamulec bezpośredni (hamulec pociągu (Zbr)); 
• pneumatyczny hamulec sprężynowy ze zbiornikiem zapasu powietrza (57 l); 
• syrenę ze zbiornikiem zapasu powietrza (25 l); 
• sygnalizator wzrokowy „Informacja nieważna“ przy wyłączonym pneumatycznym  

 hamulcu sprężynowym; 
• zawór kątowy „Zasilanie HBL (przewodem zbiornika powietrza głównego) z HL 

(przewodem powietrza głównego)“ (zastępuje dźwignię odciągania). 
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Ponadto zamontowano następujące zawory redukcji ciśnienia: 

• hamulec bezpośredni     3,3 bar 
• pneumatyczny hamulec sprężynowy   5,5 bar 
• pantograf     3,5 bar 
• wyłącznik główny AC, rozłącznik systemowy 

 i rozłącznik pantografu     5,0 bar 
• piasecznicę     5,0 bar 

 

5.1.2 Układ powietrza pomocniczego 
W przypadku zbyt niskiego ciśnienia w zbiorniku powietrza głównego podczas przygotowania 
lokomotywy do jazdy dostępna jest również sprężarka pomocnicza do zasilania 
pantografów/rozłączników dachowych i wyłącznika głównego AC. Jednostopniowy 
kompresor kolbowy jest napędzany silnikiem na prąd stały zasilanym  
z akumulatora. Sterowanie sprężarki pomocniczej odbywa się za pomocą procesora 
hamulców. Po „Włączeniu akumulatora“ i założeniu przełącznika kierunku na pulpicie 
maszynisty przy ciśnieniu niższym niż 4,8 bar sprężarka pomocnicza włącza się 
automatycznie, a przy ciśnieniu 8,0 bar wyłącza się. Sprężarka wyposażona została w 
kontrolkę czasu pracy pomagającą chronić akumulator  
i zapobiegać przeciążeniu termicznemu. 

5.1.3 Zestaw sterowania sprężonym powietrzem 
Urządzenia sprężonego powietrza i układu hamowania oraz należące do niego sterowniki 
znajdują się w kompaktowym zestawie sterowania sprężonym powietrzem w przedziale 
maszynowym. Najwięcej pneumatycznych komponentów sterowania sprężonym powietrzem 
i hamulców oraz zawory i dźwignie blokujące zainstalowano na pulpicie hamowania. Znajdują 
się tutaj również kurek akumulatora i przełącznik zmiany ustawienia hamulców. Z prawej 
strony pulpitu hamowania znajduje się szafa elektroniczna. Znajdują się w niej obydwa 
procesory hamulców i sterownik antypoślizgowy K-Mikro®. Na drzwiach szafy elektronicznej 
znajduje się centralny pulpit nastawczy z miernikiem napięcia, różnymi przełącznikami 
wyboru trybu pracy i wyłącznikami awaryjnymi. 

 
Rys. 5-1: Zestaw sterowania sprężonym powietrzem 

Kompresor 
pomocniczy 

Dźwignia blokująca LZB/PZB 

Kompresor 

Silnik kompresora 
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Rys. 5-2: Zestaw sterowania sprężonym powietrzem (pulpit hamowania) 
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5.2 Układy odwadniania (odpowietrzania) 
a) Automatyczne odwadnianie 

• Oddzielacz kondensatu 
 

b) Ręczne odwadnianie  

• Zbiornik powietrza głównego 2 x 500 l (bezpośrednio na zewnątrz) 
• Zbiornik zapasu powietrza 2 x 75 l (zbiornik R) 
• Zbiornik akumulatora sprężynowego 57 l 
• Zbiornik powietrza pomocniczego 57 l (wyłącznik głównyo/pantograf/rozłącznik) 
• Zbiornik powietrza specjalnego 25 l (syrena) 

Wszystkie ciecze z odwadniania zbierane są w wykonanym z przezroczystego tworzywa 
sztucznego zbiorniku, a następnie utylizowane w zakładzie. Zainstalowane są mechaniczny 
wskaźnik napełnienia i ogrzewanie zbiornika kondensatu.  
 

 

Rys. 5-3: Zestaw sterowania sprężonym powietrzem - strona tylna (zbiornik) 
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6 UKŁAD HAMULCOWY 

6.1 Informacje ogólne 
Lokomotywy serii BR 189 we wszystkich wariantach wyposażone są w zależny od położenia, 
sterowany mikroprocesorem układ zaworów hamulców maszynisty firmy Knorr „HSM“ z 
programowalną pamięcią. Za jego pomocą można regulować ciśnienie powietrza głównego w 
przewodach oraz sterować hamulcami ep pociągu. 
H = litera identyfikacyjna z rozszerzeniem zależnym od systemu 
S = zależna od położenia obsługa hamulców  
M = sterowany mikroprocesorem 

6.2 Urządzenia hamujące 
• Hamulce elektrodynamiczne (hamulce E) w trybie AC, zwracające energię.  
• Hamulce elektrodynamiczne (hamulce E) w trybie DC, również zwracające energię,  

o ile sieć jest przystosowana do jej przyjęcia; poza tym jako hamulec oporowy. 
• Wielokrotny, działający pośrednio, samoczynny hamulec pneumatyczny. 
• Sterowany elektrycznie hamulec bezpośredni (hamulec dodatkowy). 
• Pneumatyczny hamulec sprężynowy. 

 

6.3 Układ zaworów hamulców maszynisty 
Układ zaworów hamulców maszynisty składa się zasadniczo z następujących komponentów: 

• zawór hamulca maszynisty 
• przetwornik analogowy 
• zawór przekaźnika 
• procesor hamulca 
• różne zawory elektromagnetyczne 

6.3.1 Odblokowanie i zablokowanie układu zaworów hamulców 
maszynisty 

Układ zaworów hamulców maszynisty składa się zasadniczo z następujących komponentów: 
• zawór hamulca maszynisty 
• przetwornik analogowy 
• zawór przekaźnika 
• procesor hamulca 
• różne zawory elektromagnetyczne 

Układ zaworów hamulców maszynisty w lokomotywach wariantu J jest odblokowywany  
przez ustawienie przełącznika kierunku w położenie „V“ lub „R“.  
Przy tym zawór przekaźnika zostaje podłączony do HBL (przewodu zbiornika powietrza 
głównego) przez elektromagnetyczny zawór impulsowy i aktywowany. W przypadku 
zakłócenia elektromagnetyczny zawór impulsowy można uruchomić również ręcznie. 

 
 

UWAGA 
Przy odblokowaniu i zablokowaniu układu zaworów hamulców maszynisty należy 
zwrócić uwagę na różnice zależne od wariantu. 
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UWAGA 
W przypadku takiego zakłócenia układ zaworów hamulców maszynisty jest 
odblokowany przy przełączniku kierunku ustawionym w położeniu „0“ lub „M“. 

 
Po aktywowaniu układu zaworów hamulców maszynisty przez ustawienie przełącznika 
kierunku w położeniu „V“ lub „R“, układ musi zostać wyłączony w trybie jazdy z dwoma 
lokomotywami lub w czasie popychania ze sprzęgniętym przewodem powietrza głównego. 
Wyłączenie następuje za pomocą przycisku świecącego „FbrV (zawór hamulca maszynisty) 
wył“ na tylnej ścianie kabiny maszynisty. Zablokowany układ zaworów hamulców maszynisty 
sygnalizowany jest na przycisku ciągłym białym światłem oraz na wyświetlaczu 
diagnostycznym. Odblokowanie układu zaworów hamulców maszynisty następuje przez 
ustawienie przełącznika kierunku do położenia „M“ i podanie kierunku jazdy. Jest to możliwe 
tylko w czasie postoju. 
 
 
W wariantach lokomotyw D, E, F (E 474), H, I, K, L, M, O, P i R układ zaworów hamulców 
maszynisty w wykorzystywanej kabinie (przełącznik kierunku w położeniu „V“, „R“ lub „M“) 
jest odblokowywany lub blokowany za pomocą przycisku świecącego na pulpicie maszynisty 
(z prawej strony tablicy manometrów). Przy odblokowanym FbrV (zaworze hamulca 
maszynisty) zawór przekaźnika zostaje podłączony do HBL (przewodu zbiornika powietrza 
głównego) przez elektromagnetyczny zawór impulsowy i aktywowany. 

 
 

UWAGA 
Po przygotowaniu lokomotywy do jazdy układy zaworów hamulców maszynisty  
w obydwu kabinach są zablokowane. To znaczy, że po pierwszym ustawieniu 
przełącznika kierunku w położenie „V“, „R“ lub „M“ i jeździe zamierzonej, układ 
FbrV (zaworu hamulca maszynisty) wykorzystywanej kabiny musi zostać 
aktywowany oddzielnie. 

 

 
Rys. 6-1: Świecący  przycisk „Zablokowanie FbrV (zaworu hamulca maszynisty)“  

Następujące właściwości charakteryzują sposób działania przy blokowaniu układu zaworów 
hamulców maszynisty: 
 

Świecący  
przycisk 
„Zablokowa
nie FbrV 
(zaworu 
hamulca 
maszynisty)
“ 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 3 z 31 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 6 

Po przygotowaniu lokomotywy do jazdy układy zaworów hamulców maszynisty w obydwu 
kabinach są zablokowane. 
 
Ustawienie przełącznika kierunku (w położenie „V“, „R“ lub „M“) nie ma wpływu na stan FbrV 
(zaworu hamulca maszynisty). 
 
Pierwsze wciśnięcie przycisku „FbrV (Zawór hamulca maszynisty)“ w wykorzystywanej 
kabinie maszynisty aktywuje dźwignię hamulca pośredniego w tej kabinie i odblokowuje 
układ zaworów hamulców maszynisty. Kolejne wciśnięcie przycisku w wykorzystywanej 
kabinie powoduje zablokowanie układu zaworów hamulców maszynisty i wyłączenie dźwigni 
hamulca pośredniego. 
 
Przycisk „FbrV (Zawór hamulca maszynisty)“ można wciskać tylko w wykorzystywanej 
kabinie maszynisty. Jeśli kabina maszynisty zostanie odłączona, układ zaworów hamulców 
maszynisty zachowa swój ostatni stan. Jeśli więc przy odblokowanym układzie zaworów 
maszynisty kabina zostanie odłączona (ustawienie przełącznika kierunku w położeniu „0“), to 
układ zaworów hamulców maszynisty pozostanie odblokowany, a dźwignia hamulca 
pośredniego aktywna. 
 
W niewykorzystywanej kabinie maszynisty nie jest możliwe ani odblokowanie, ani 
zablokowanie układu zaworów hamulców maszynisty. 
 
Przy odblokowanym układzie zaworów hamulców maszynisty możliwa jest zmiana kabiny, a 
w nowej kabinie można aktywować dźwignię hamulca pośredniego, wciskając przycisk „FbrV 
(Zawór hamulca maszynisty)“. Od tego momentu obowiązuje wartość zadana (ciśnienie A) 
tego zespołu obsługi hamulca pośredniego. Dodatkowe zasilanie przewodu powietrza 
głównego przez zawór przekaźnika pozostaje w tym procesie włączone. Zespół obsługi 
hamulca pośredniego w starej, opuszczonej kabinie maszynisty jest automatycznie 
odłączany. 
 
Stan układu zaworów hamulców maszynisty jest sygnalizowany oddzielnie w każdej kabinie 
za pomocą wbudowanego w przycisk „FbrV (Zawór hamulca maszynisty)“ sygnalizatora 
świetlnego.  
 
Sygnalizowane są następujące stany: 
 
- Sygnalizator świetlny wył: 
  Układ zaworów hamulców maszynisty jest odblokowany, a zespół obsługi  
  hamulca pośredniego w tej kabinie aktywny. 
 
- Sygnalizator świetlny wł: 
  Jeśli kabina maszynisty jest wykorzystywana: 
  Dźwignia hamulca pośredniego w tej kabinie jest odłączona,  
 a układ zaworów hamulców maszynisty jest zablokowany. 
- Jeśli kabina maszynisty nie jest wykorzystywana: 
   Dźwignia hamulca pośredniego w tej kabinie jest odłączona. 
 
- Sygnalizator świetlny miga: 
  Tylko jeśli kabina maszynisty jest wykorzystywana: 
  Dźwignia hamulca pośredniego w tej kabinie jest odłączona, ale dźwignia hamulca 
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 pośredniego w drugiej niewykorzystywanej kabinie maszynisty jest aktywna i układ 
 zaworów hamulców maszynisty jest odblokowany. 
 
Maszynista może sprawdzić sygnalizator świetlny wbudowany w przycisku „FbrV (Zawór 
hamulca maszynisty)“  podczas przygotowywania lokomotywy do jazdy przed pierwszym 
wciśnięciem tego przycisku oraz przy każdym następnym regularnym wciskaniu. Podczas 
przygotowania do jazdy (po włączeniu akumulatora pojazdu i uruchomieniu centralnego 
sterowania pojazdu) sygnalizator świetlny w obydwu kabinach jest włączony, dopóki jeden z 
zaworów hamulców maszynisty nie zostanie przez niego odblokowany. Podczas pracy przy 
każdym wciśnięciu przycisku „FbrV (Zawór hamulca maszynisty)“ w wykorzystywanej kabinie 
sygnalizator świetlny może zmieniać swój stan  
w zależności od sposobu obsługi maszynisty. Dodatkowy przycisk do sprawdzania tych 
sygnalizatorów świetlnych jest umieszczony obok świecącego przycisku „FbrV (Zawór 
hamulca maszynisty)“. 
 
W wykorzystywanej kabinie maszynisty na wyświetlaczu pojawiają się następujące 
komunikaty stanu: 
- komunikat „FbrV (Zawór hamulca maszynisty) zablokowany“, gdy dźwignia hamulca 
pośredniego w wykorzystywanej kabinie jest odłączona, a układ zaworów hamulców 
maszynisty zablokowany; 
- komunikat „FbrV (Zawór hamulca maszynisty) drugiej kabiny zablokowany“, gdy 
dźwignia hamulca pośredniego w niewykorzystywanej kabinie jest aktywowana, a tamtejszy 
układ zaworów hamulców maszynisty jest odblokowany. 
 
Podczas jazdy również możliwa jest obsługa przycisku „FbrV (Zawór hamulca maszynisty)“ w 
wykorzystywanej kabinie maszynisty. W ten sposób istnieje możliwość przeprowadzenia 
podczas jazdy testu szczelności przewodu powietrza głównego. 
 
W przypadku trakcji ukrotnionej w lokomotywie prowadzonej po zakończeniu zestawiania 
pociągu układ zaworów hamulców maszynisty jest automatycznie blokowany. Ten stan 
zostaje zachowany również w przypadku utraty komunikacji z lokomotywą prowadzącą. 
 
 

 
 

UWAGA 
Hamowanie przy zablokowanym układzie zaworów hamulców maszynisty jest 
możliwe tylko w położeniu SB (szybkie hamowanie). 
 
 
 

 
 

UWAGA 
W przypadku zakłócenia elektromagnetyczny zawór impulsowy na tablicy 
sprężonego powietrza w przedziale maszynowym można uruchomić również 
ręcznie. 
W przypadku takiego zakłócenia układ zaworów hamulców maszynisty jest 
zawsze odblokowany. 
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Rys. 6-2: Schemat sprężonego powietrza hamulców 
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Batteriehahn kurek akumulatora 
Stromabnehmer Pantograf 
AC HS  wyłącznik główny HS 
Trenner Rozłącznik 
Makrofon  Syrena 
Sand Piasek 
Spurkranzschmierung  smarowanie obrzeży kół 
Führersitz fotel maszynisty 
Federspeicherbremse pneumatyczny hamulec sprężynowy 
Relaisventil zawór przekaźnika 
Ein Wł 
Aus Wył 
Analogwandler  przetwornik analogowy 
Bremsrechner 1 und 2  procesor hamulców 1 i 2 
ep ep 
HBL przewód zbiornika powietrza głównego 
HL przewód powietrza głównego 
Direkte Bremse  hamulec bezpośredni 
Zwangsbremsventil zawór hamulca wymuszonego 
Steuerventil zawór sterujący 
Druckumsetzer Przetwornik ciśnienia 
Notbremsventil  zawór hamowania awaryjnego 
Notbremsschlagknopf  guzik hamowania awaryjnego 
Zugsicherung system bezpieczeństwa pociągu 
MV Vorst.  ustawienie przednie zaworu 

elektromagnetycznego 
AH  dźwignia blokująca 
AH Dir. Br  dźwignia blokująca hamulca bezpośredniego 
DG1 wózek skrętny 1 
DG2 wózek skrętny 2 
AH Federspeicherbremse  dźwignia blokująca pneumatycznego 

hamulca sprężynowego 
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Każdy zestaw kołowy wyposażony jest w cztery tarcze hamulcowe, który rozmieszczone są 
bezpośrednio na tarczach.  

 
Rys. 6-3: Hamulec koła 

Na każdym zestawie kołowym znajdują się dwa kompaktowe cylindry hamowania, z których 
każdy wyposażony jest w cylinder pneumatycznego hamulca sprężynowego. 
 

 
Rys. 6-4: Cylinder hamulca 

Stan załączenia lub odluzowania hamulca tarczowego sygnalizowany jest za pomocą 
sygnalizatora wzrokowego na dźwigarze wzdłużnym. 
 
 
 
 
 
 
 

Tarcza hamulcowa 

Klocki 
hamulcowe 

Cylinder akumulatora 
sprężynowego

Linka do awaryjnego 
uruchamiania akumulatora 

ż

Cylinder hamulca 
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6.4 Sterownik przewodu powietrza głównego 
Potencjometr podłączony do zaworu hamulca maszynisty wytwarza w zależności od jego 
położenia napięcie, które zostaje przekazane do procesora hamulca (BrR 1) przez magistralę 
ESRA CAN-Bus należącą do układu hamowania. Ten parametr napięcia przekazywany jest  
z procesora hamulca jako nastawa (wartość zadana) do przetwornika analogowego jako 
wartość nastawy. Przetwornik analogowy przekształca tą elektryczną wartość nastawy na 
analogowe ciśnienie powietrza (ciśnienie sterujące), które zostaje dostarczone do zaworu 
przekaźnika przez zawór elektromagnetyczny el/(pn). Zawór przekaźnika reguluje ciśnienie w 
przewodzie powietrza głównego po podaniu tego ciśnienia sterującego. Oznacza to,  
że z zaworu przekaźnika przewód zostaje napełniony powietrzem głównym, które stale 
utrzymywane jest na poziomie podanego ciśnienia sterującego (np. 5 bar). Jeśli ciśnienie 
sterujące zostanie zredukowane (np. FbrV (zawór hamulca maszynisty) w położeniu 
hamowania), to analogicznie zawór przekaźnika również obniży ciśnienie w HL. Jeśli 
ciśnienie sterujące zostanie zwiększone (FbrV (zawór hamulca maszynisty) w położeniu 
jazdy), to przewód powietrza głównego zostanie napełniony przez zawór przekaźnika 
ponownie do 5 bar. Oznacza to, że przewód powietrza głównego może zostać napełniony 
tylko przez zawór przekaźnika i w celu hamowania roboczego odpowiednio zmniejszyć 
ciśnienie, tzn. odpowietrzyć.  
Tylko w przypadku hamowania wymuszonego lub szybkiego przewód powietrza głównego 
jest odpowietrzany bez pomocy zaworu przekaźnika. Aby w czasie hamowania 
wymuszonego przewód powietrza głównego nie został napełniony przez zawór przekaźnika, 
(FbrV (zawór hamulca maszynisty) znajduje się w położeniu jazdy, czyli ciśnienie sterujące 5 
bar) jest on przy hamowaniu wymuszonym blokowany przez procesor hamulców. 
Równocześnie z elektryczną wartością zadaną na zaworze hamulca maszynisty również 
mechaniczny regulator ciśnienia wytwarza zależne od położenia ciśnienie sterujące.  
Za pomocą tego ciśnienia sterującego regulowany jest zawór przekaźnikowy, a tym samym 
ciśnienie w przewodzie powietrza głównego w trybie hamowania pneumatycznego („pn“).  
Za pomocą przełącznika wyboru sterowania hamulców na prawej konsoli pulpitu maszynisty 
można ustawić rodzaj sterowania „el“ lub „pn“. Za pomocą zaworu elektromagnetycznego 
określa się, w jakim rodzaju sterowania „el“ lub „pn“ regulowany jest zawór przekaźnika oraz 
ciśnienie w przewodzie powietrza głównego. Ten zawór elektromagnetyczny w sterowaniu 
„el“ uwalnia ciśnienie sterujące z przetwornika analogowego, a w sterowaniu „pn“ ciśnienie 
sterujące bezpośrednio z FbrV (zaworu hamulca maszynisty) do zaworu przekaźnika. 
Zwykle włączony jest elektroniczny rodzaj sterowania „el“. Tylko w tym rodzaje sterowania 
można jechać przy AFB (automatycznym sterowniku jazdy i hamowania) i sterować 
hamulcami ep w pociągu. W przypadku zakłócenia następuje automatyczne przełączenie na 
pneumatyczny rodzaj sterowania, dlatego jest ono określane również jako pneumatyczne 
rozwiązanie awaryjne. Jeśli i ten rodzaj sterowania ulegnie awarii, to niezależnie od niego 
zawsze można na zaworze hamulca maszynisty wywołać szybkie hamowanie lub za pomocą 
znajdujących się w kabinie maszynisty zaworów hamowania awaryjnego odpowietrzyć HL 
bezpośrednio w dużej ilości. 
 
 
 
 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 9 z 31 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 6 

6.5 Hamulce elektrodynamiczne w trybie AC i DC 
Hamulce elektrodynamiczne są używane w lokomotywie jako pierwsze. Te hamulce nie 
zużywają się, a ponadto oddają wytworzoną podczas hamowania energię do sieci, o ile jest 
przystosowana do jej przyjęcia. 
 
W trybie AC energia kinetyczna oddawana jest wyłącznie do sieci. 
 
W trybie DC energia hamowania oddawana jest do sieci dopóki sieć jest gotowa do jej 
przyjęcia. Jeśli sieć nie może przyjąć całej wytwarzanej energii, jej część zamieniana jest na 
ciepło przez opornik hamowania.  
 
Hamulec E można stosować samodzielnie lub w połączeniu z hamulcem pneumatycznym. 
 
Siła hamowania wymagana przez zawór hamulca maszynisty jest przenoszona do 
procesorów hamulców przez magistralę ESRA CAN Bus należącą do układu hamowania. 
Stamtąd wartość zadana hamowania przekazywana jest do sterowników centralnych (ZSG) 
przez magistralę pojazdu. Tutaj wartość zadana hamowania jest przetwarzana i przekazana 
sterownikom napędu (ASG) do sterowania przekształtnikami prądu.  
 
W celu rozróżnienia samodzielnego hamulca elektrycznego od hamowania łączonego, przez 
MVB przekazywany jest ponadto sygnał do sterowania pojazdu (ZSG). 
 
Maks. siła hamowania E lokomotywy wynosi w zależności od ustawienia hamowania: 

R: VB (pełne hamowanie) = 150 kN (tryb  (Włochy) 130 kN, nieużywany),  

 SB (szybkie hamowanie) = 150 kN (tryb  (Włochy) 0 kN, tylko hamowanie  
 pneumatyczne) 
 
P/G: VB (pełne hamowanie) = 125 kN,  

 SB (szybkie hamowanie) = 100 kN (tryb  (Włochy) 0 kN, tylko hamowanie  
 pneumatyczne) 
 
Czas powstawania i zanikania siły hamowania przy samodzielnym hamulcu E wynosi  
od 3 do 5 s.  
 
Powstawanie siły hamowania przy hamowaniu łączonym zależy od ustawienia hamowania: 
P i R:   3 – 5 s 
G:  18 – 30 s 
 
Zanikanie siły hamowania przy hamowaniu łączonym zależy również od ustawienia 
hamowania: 
P i R: 15 – 20 s 
G:  45 – 60 s 
 
Poszczególne czasy działania określane są przez sterowanie pojazdu. 
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6.6 Hamulec pośredni  (KE   G P R) 
Przy spadku ciśnienia w przewodzie powietrza głównego zawór sterujący przechodzi do 
położenia hamowania. Z zaworu sterującego powietrze sterujące (tzw. powietrze Cv) płynie 
przez zawory elektromagnetyczne „Sterowania wstępnego“ i podwójne zawory zwrotne do 
przetworników ciśnienia. Za ich pomocą, analogicznie do oczekującego ciśnienia Cv, 
powietrze ze zbiorników R płynie do cylindra hamulca przez dźwignie blokujące wózków 
skrętnych i zawory elektromagnetyczne antypoślizgu. 
 
Przy hamulcach sprzężonych hamulec E ma pierwszeństwo przed hamulcem 
pneumatycznym.  
 
W wyniku tego, jeśli hamulec E zadziałał w wózku skrętnym, procesor hamulca steruje 
odpowiednim zaworem elektromagnetycznym „sterowania wstępnego“, blokując w ten 
sposób przepływ powietrza z zaworu sterującego do przetwornika ciśnienia. To zapobiega 
jednoczesnemu zadziałaniu hamulca E i pneumatycznego. W przypadku awarii hamulca E w 
wózku skrętnym, należący do niego zawór elektromagnetyczny natychmiast zostaje 
odłączony od napięcia, a powietrze Cv płynie do przetworników ciśnienia. Za ich pomocą 
powietrze płynie następnie ze zbiorników R do cylindrów hamulca. 
 
Regulacja zależnych od rodzaju pociągu czasów hamowania i luzowania oraz sterowania 
wyższego bądź niższego ciśnienia cylindra hamulca następuje za pomocą obsługiwanego 
ręcznie przełącznika zmiany ustawienia hamulców „G, P, R“ na zaworze sterującym.  
W ten sposób w każdej sytuacji eksploatacji można ustawić właściwe położenie hamowania 
lokomotywy. 
 
Tylko w położeniu hamowania „R“ działa wyższe ciśnienie cylindra hamulca.  
Maksymalne ciśnienie cylindra hamulca wynosi: 
w położeniu hamowania P lub G   2,7 bar 
w położeniu hamowania R   3,3 bar 
Hamulec pośredni lokomotywy można wyłączyć uchwytem pętelkowym na zaworze 
sterującym i odpowietrzyć. Jednocześnie na zaworze sterującym zablokowane zostaje 
zasilanie R. 
Ponadto hamulec pneumatyczny można zablokować w każdym wózku skrętnym oddzielnie. 
Zostaje przy tym zablokowany hamulec bezpośredni i pośredni w tym wózek skrętny, a 
cylindry hamulca zostają odpowietrzone.  

  
Rys. 6-5: Przełącznik wyboru ustawienia 

hamulców (przełącznik zmiany 
ustawienia hamulców, zawór 
sterujący) 

Rys. 6-6: Dźwignie blokujące [138.1.07 i 
138.2.07] hamulca 
pneumatycznego wózka 
skrętnego 
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6.7 Cechy szczególne sterowników hamulców 
W celu wykonania testu szczelności lub w celu sprawdzenia stanu napełnienia hamulca 
należy przestawić przełącznik kierunku w położenie „M“. 
 
W trybie jazdy z dwoma lokomotywami lub w czasie popychania ze sprzęgniętym przewodem 
powietrza głównego układ zaworów hamulców maszynisty tylnej lokomotywy musi być 
zablokowany (patrz rozdz. 6.3.1). 
 
Funkcja wyrównywania, czyli zamierzone zwiększanie ciśnienia przewodu powietrza 
głównego ponad ciśnienie regulowane 5,0 bar możliwe jest w trybie elektronicznym („el“) 
oraz pneumatycznym („pn“).  
 
W trybie elektronicznym każdy proces wyrównywania wykonywany jest przez procesor 
hamulca przy pomocy przetwornika analogowego. Przetwornik analogowy uwalnia 
odpowiednio wyższe ciśnienie sterujące jako wartość zadaną dla zaworu przekaźnika.  
W trybie pneumatycznym wyrównanie następuje przez sterowanie zaworów 
elektromagnetycznych w połączeniu ze zbiornikiem Z. 
 
Po każdym hamowaniu ciśnienie przewodu powietrza głównego automatycznie podnosi się 
do 5,2 bar, a następnie powoli opada do regulowanego ciśnienia roboczego.  
 
Ponadto maszynista, wciskając przycisk „Wyrównanie“ na pulpicie, ma możliwość 
zwiększenia ciśnienia przewodu powietrza głównego do maks. 5,7 bar. Również to 
przekroczenie ciśnienia przewodu powietrza głównego zostaje zredukowane przez procesor 
hamulca do ciśnienia regulowanego, co wyklucza zadziałanie zaworów sterujących.  
 
Wciśnięcia przycisku wyrównania zostanie zaakceptowane tylko przy odluzowanym hamulcu. 
Jeśli przy rozpoczynaniu hamowania proces wyrównania nie został jeszcze zakończony, 
zostanie on kontynuowany po odluzowaniu (pamięć wyrównania). 
 
Za pomocą zaworu hamulca maszynisty można w „Położeniu napełniania“ wywołać 
napełnianie uderzeniowe. Zawór elektromagnetyczny zostanie wzbudzony, a przez 
uwolnione sprężone powietrze w zaworze przekaźnika otworzy się większa szczelina między 
przewodu powietrza głównego a zbiornikiem głównym. Przez nią przewodu powietrza 
głównego zostanie szybko napełniony ciśnieniem ze zbiornika głównego. Jednocześnie 
wstępne ciśnienie sterujące „A“ zaworu przekaźnika zostanie podniesione przez sterownik 
hamulców w zależności od długości użycia maks. do 7,5 bar. Po napełnianiu uderzeniowym 
zawór elektromagnetyczny zostaje odłączony, a szczelina natychmiast zamknięta. Ciśnienie 
w przewodzie powietrza głównego zostaje najpierw obniżone z określonym opóźnieniem, a 
następnie tak jak w procesie wyrównywania powoli do ciśnienia roboczego regulowanego. 
Przy włączonym mostkowaniu hamulca bezpieczeństwa nie można uruchomić napełniania 
uderzeniowego. 
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Po wyłączeniu akumulatora (kurek akumulatora) układy hamowania lokomotywy 
przestawione zostają do trybu wagonu. Następujące funkcje zostają wykonane jednocześnie: 

• Zablokowanie pojemników powietrza głównego. 
• Wykonanie hamowania wymuszonego. 
• Zablokowanie i luzowanie hamulca bezpośredniego. 
• Przełączenie na sterowane przez przewód powietrza głównego pneumatycznego 

hamulca sprężynowego i załączenie pneumatycznej kontroli uszkodzenia węża. 
• Przy opadającym ciśnieniu w przewodzie zbiornika powietrza głównego zbiorniki R są 

automatycznie zasilane przez zawór zwrotny z przewodu powietrza głównego 
(„automatyczna dźwignia odciągania“). 

• System antypoślizgowy działa przez czujnik ciśnienia „HL“ (przewodu powietrza 
głównego). 

 
 

UWAGA 
Jeśli lokomotywa jest ciągnięta, w układzie zmiany położenia hamowania należy 
ją ustawić tak, aby rodzaj hamowania (G-P-R) pod żadnym pozorem nie działał 
szybciej niż większość wagonów składu pociągu. Ponadto należy przestrzegać 
przepisów eksploatacyjnych dotyczących ciągnięcia lokomotyw na liniach 
kolejowych z dużymi wzniesieniami. 

 

6.8 Przewód szybkiego hamulca 
Przewód szybkiego hamulca z zaworem hamowania wymuszonego pracuje według zasady 
prądu spoczynkowego. W normalnym przypadku przewód szybkiego hamulca jest zamknięty, 
a przez to wzbudzony stycznik pomocniczy szybkiego hamowania i zawór hamowania 
wymuszonego. Jeśli przewód szybkiego hamulca zostanie odłączony w dowolnym miejscu, 
stycznik pomocniczy i zawór hamowania wymuszonego zostaną odłączone. Przewód 
powietrza głównego (HL) zostanie odpowietrzony i rozpocznie się hamowanie wymuszone. 
 
Odłączenie przewodu szybkiego hamulca przez: 
 
Przewód szybkiego hamulca LSS (przełącznik ochronny) 
Po wyłączeniu przewodu szybkiego hamulca z przełącznikiem ochronnym odłączone 
zostanie zasilanie napięciem przewodu szybkiego hamulca. 
 
Pomocniczy nastawnik jazdy w kabinie maszynisty 
Po ustawieniu pomocniczego nastawnika jazdy na obydwu ścianach bocznych w położeniu 
„SOS“ (szybkie hamowanie) następuje odłączenie przewodu szybkiego hamowania. Funkcja 
działa tylko w wykorzystywanej kabinie maszynisty. 
 
Funkcja Sifa ZSG 1 i ZSG 2 (sterownik centralny 1 i 2) 
Zadziałanie systemu Sifa powoduje odłączenie przewodu szybkiego hamulca. System Sifa 
nie będzie działać (tzn. przewód szybkiego hamulca zostanie zmostkowany), jeśli jego 
działanie zostało wyłączone za pomocą wyłącznika awaryjnego Sifa lub w pojeździe nie 
wybrano kierunku jazdy (np. w przypadku trakcji podwójnej lub trybu jazdy w obydwu 
kierunkach). 
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SB (szybkie hamowanie) przez ZSG1 lub ZSG 2 (sterownik centralny 1 lub 2) 
Przez wyjście binarne SIBAS-KLIP (SKS DA, wyjście przekaźnika z kontaktem otwierającym) 
sterownik centralny master ma dodatkową możliwość, niezależną od działania Sifa, 
wywołania szybkiego hamowania.  
 
Szybkie hamowanie przez sterownik centralny master występuje w następujących stanach 
roboczych: 

• pneumatyczny hamulec sprężynowy przyłożony przy v > 0,5 km/h 
• pneumatyczny hamulec sprężynowy dociśnięty przy v > 40 km/h 

 
FBrV (zawór hamulca maszynisty) w kabinie maszynisty 1 i 2 
Ustawienie zaworu hamulca maszynisty w położeniu SB (szybkie hamowanie), niezależnie 
od przełącznika kierunku, powoduje odłączenie przewodu szybkiego hamowania. Dodatkowo 
przewód powietrza głównego zostaje odpowietrzony przez większą szczelinę. 
 
Sterownik hamowania 
Procesory hamulca (BrR) mogą odłączyć przewód szybkiego hamulca i otworzyć zawór 
hamowania wymuszonego. 
  
Pozostałe działania 
W przypadku uszkodzenia przewodu, zaniku napięcia w akumulatorze, uszkodzonego 
stycznika pomocniczego szybkiego hamowania lub całkowitej awarii sterowani pojazdem 
również następuje hamowanie wymuszone.  
 
W przypadku uszkodzenia systemu Sifa, działanie Sifa w przewodzie szybkiego hamowania 
może zostać zmostkowane przez wyłącznik awaryjny Sifa. Pozostałe działania szybkiego 
hamowania są niezależne od działania Sifa i pozostają niezmienione. 
 
W przypadku wystąpienia błędu w przewodzie szybkiego hamowania można zablokować 
zawór hamowania wymuszonego i przez założenie wyłącznika awaryjnego zmostkować 
przewód szybkiego hamowania. Również należy założyć wyłącznik awaryjny Sifa. 
 

 
 

UWAGA 
Przy zamkniętym zaworze hamowania wymuszonego sterownik pojazdu nie 
może odpowietrzyć przewodu powietrza głównego. Przewód szybkiego 
hamowania w takiej sytuacji nie działa. 
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6.9 Hamulec bezpośredni 
Hamulec bezpośredni sterowany jest elektro-pneumatycznie. Posiada on własną dźwignię 
obsługi z następującymi położeniami: 

•    pełne luzowanie (położenie zatrzaskowe) 
•    luzowanie (położenie dotykowe) 
•         0   chwilowe ciśnienie cylindra hamulca jest stałe 
•    hamowanie (położenie dotykowe) 
•    pełne hamowanie (położenie zatrzaskowe) 

 
Hamowanie 
W tym położeniu zawór elektromagnetyczny zostaje załączony bez napięcia. W ten sposób 
sprężone powietrze ze zbiornika R może popłynąć do przetworników ciśnienia obydwu 
wózków skrętnych przez kurek akumulatora, zawór redukcji ciśnienia (3,8 bar), dźwignię 
blokującą „hamulec bezpośredni“ oraz przez dwa podwójne zawory zwrotne . Przetworniki 
ciśnienia przekazują powietrze hamowania ze zbiorników R do cylindrów hamulca zgodnie z 
ciśnieniem sterującym. Wielkość ciśnienia cylindra hamulca zależy od czasu trwania użycia, 
maks. 3,3 bar. Obsługa możliwa jest również w niewykorzystywanej kabinie maszynisty. 
 
Położenie końcowe 
Jeśli dźwignia obsługi znajduje się w pionowym położeniu końcowym, to zawór 
elektromagnetyczny ponownie znajduje się pod napięciem. Sterowane ciśnienie pozostaje 
bez zmian. 
 
Luzowanie 
Luzowanie jest możliwe tylko w wykorzystywanej kabinie maszynisty. W tym położeniu pod 
napięciem znajduje się inny zawór elektromagnetyczny, który powoduje uciekanie ciśnienia 
sterującego. Przetworniki ciśnienia odpowietrzają analogicznie cylindry hamowania.  
Również tutaj w zależności od czasu użycia zmniejsza się ciśnienie cylindra hamulca. 
 
Luzowanie hamulca sterowane jest sterownikiem hamowania. W ZWS/ZDS do BR w 
lokomotywie prowadzonej ciągle wysyłane jest polecenie luzowania hamulca 
bezpośredniego. Jeśli przy prędkości 30 km/h dźwignia obsługi hamulca bezpośredniego nie 
znajduje się w położeniu „Luzowanie“, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o zakłóceniu. 
 
Czas napełniania i luzowania cylindrów hamowania wynosi 4 do 5 s. 
 
Hamulec bezpośredni stosowany jest głównie podczas jazdy manewrowej i podczas postoju 
lokomotywy. Ponadto używany jest przez AFB (automatyczny sterownik jazdy i hamowania) 
jako hamulec zatrzymania. Dlatego przy zablokowanym hamulcu bezpośrednim nie można 
jechać z AFB (automatycznym sterownikiem jazdy i hamowania). Pneumatyczny system 
antypoślizgowy jest aktywny i jest odłączany jedynie w położeniu zatrzaskowym “Pełne 
hamowanie“. 
 
Jeśli hamulec bezpośredni zostanie załączony podczas jazdy, przy prędkości 
 ponad 60 km/h po 4 sekundach,  
 
 poniżej 60 km/h po 700 m 

nastąpi hamowanie wymuszone z 
odpowiednim komunikatem o zakłóceniu. 
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Jeśli mimo zablokowanego hamulca bezpośredniego dźwignia obsługi hamulca 
bezpośredniego zostanie ustawiona w położeniu „Załączanie“, procesor hamulca (BrR) 
wywoła hamowanie wymuszone. Hamowanie wymuszone zostanie wstrzymane po 
przestawieniu dźwigni obsługi do położenia „Zero“ lub „Luzowanie“. 
 
Jeśli przy działającym hamulcu E nastąpi dodatkowo hamowanie hamulcem bezpośrednim, 
to siła hamowania E zostanie natychmiast zredukowana do 100 kN, aby uniknąć zbyt silnego 
hamowania. 
 
W lokomotywie prowadzonej bez maszynisty załączenie hamulca bezpośredniego powoduje 
hamowanie wymuszone. 

6.10 Pneumatyczny hamulec sprężynowy 
Pneumatyczny hamulec sprężynowy podczas postoju lokomotywy służy jako hamulec 
postojowy. Jego funkcja jest dokładnie odwrotna niż hamulca pneumatycznego. Jest on 
luzowany przy ciśnieniu co najmniej 4,8 bar w cylindrach pneumatycznego hamulca 
sprężynowego i podczas odpowietrzania załącza cylinder hamowania. Przy załączonym 
pneumatycznym hamulcu sprężynowym trakcja jest zablokowana.  

Wyjątkiem jest działanie w sieci . W tym wypadku należy uwzględnić rozdział 6.10.1. 
 

 
 

UWAGA 
Między innymi w czasie zmiany stanowiska maszynisty należy zabezpieczyć 
lokomotywę przed toczeniem, podejmując odpowiednie środki (z reguły 
uruchomienie pneumatycznego hamulca sprężynowego). 

 
Pneumatyczny hamulec sprężynowy można obsługiwać przyciskiem świecącym „Załączanie“ 
oraz przyciskiem „Luzowanie“ na tablicy rozdzielczej znajdującej się na tylnej ścianie kabiny 
maszynisty (również przy przełączniku kierunku w położeniu „0“). Ponadto w przypadku 
awarii zasilania istnieje możliwość ręcznego uruchamiania zaworu impulsowego na zestawie 
sterowania sprężonym powietrzem. 
 
Pneumatyczny hamulec sprężynowy serii BR 189 we wszystkich wariantach jest również 
aktywny w lokomotywie (wagon) odłączonej od prądu. Po wyłączeniu akumulatora przewód 
powietrza głównego zostaje odpowietrzony, a pneumatyczny hamulec sprężynowy 
przełączony na sterowanie przewodem powietrza głównego. Jeśli ciśnienie w przewodzie 
powietrza głównego spadnie poniżej 0,8 bar, cylindry pneumatycznego hamulca 
sprężynowego zostaną odpowietrzone i hamulec się załączy.  
Jeśli teraz przewód powietrza głównego  zostanie sprzęgnięty (lokomotywa porusza się jako 
wagon) i napełniony, to przy ciśnieniu przewodu powietrza głównego 1,8 bar pneumatyczny 
hamulec sprężynowy zostanie przestawiony  
w stan „Luzowania“ i hamulec zostanie odluzowany.  
 

 
 

UWAGA 
Jeśli lokomotywa po transporcie jako wagon zostanie odstawiona na postój, to 
bezwzględnie należy całkowicie odpowietrzyć przewód powietrza głównego 
(poniżej 0,8 bar), aby pneumatyczny hamulec sprężynowy przestawił się w stan 
„Załączanie“. 
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Aby zapobiec przeciążeniu dźwigni układu hamulca podczas działania obydwu hamulców 
(akumulator sprężynowy załączony oraz obecne ciśnienie cylindra hamulca), zamontowano 
sterownik odciążenia. Powoduje on, że przy załączonym pneumatycznym hamulcu 
sprężynowym i załączeniu hamulca pneumatycznego, powietrze hamowania płynie do 
cylindrów hamowania oraz do cylindrów pneumatycznego hamulca sprężynowego. 
Akumulatory sprężynowe są luzowane do stopnia, w jakim rośnie siła hamulca 
pneumatycznego. W ten sposób siła hamowania akumulatora sprężynowego zmniejsza się o 
wartość, którą wytwarza ciśnienie w cylindrze hamowania. W tym stanie miga przycisk 
świecący „Załączanie“, a zewnętrzny sygnalizator wzrokowy na dźwigarze wzdłużnym 
wskazuje „czerwony/zielony“. 
Stan akumulatora sprężynowego wskazywany jest sygnalizatorem wzrokowym na dźwigarze 
wzdłużnym. 
 

   
 
Rys. 6-7: Sygnalizator wzrokowy zewnętrzny i na tylnej ścianie kabiny maszynisty LM 

Pneumatyczny hamulec sprężynowy zasilany jest przez własny zbiornik zapasu powietrza 
57 l zawsze zapewniając ciśnienie wystarczające do odluzowania. 

Hamulec pneumatyczny i 
pneumatyczny hamulec 
sprężynowy odluzowany 

Hamulec pneumatyczny 
odluzowany, 
pneumatyczny hamulec 
sprężynowy załączony 

Hamulec pneumatyczny załączony, 
pneumatyczny hamulec sprężynowy 
odluzowany, sterownik odciążenia działa 
(miga) 
 

Hamulec pneumatyczny załączony, 
pneumatyczny hamulec sprężynowy 
zablokowany 
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W przypadku zakłóceń w sterowniku pneumatyczny hamulec sprężynowy można odluzować 
również, uruchamiając ręcznie zawór impulsowy na zestawie sterowania sprężonym 
powietrzem.  
 

     
Rys. 6-8: Zawór impulsowy akumulatora sprężynowego [140.3] 

 
Jeśli pneumatyczny hamulec sprężynowy zadziała podczas jazdy (v > 10 km/h) (z powodu 
zakłóceń, np. uszkodzenie węża), nastąpi hamowanie wymuszone. 
 
Kontrola odbywa się w trybie pracy lokomotywy wyłącznie przez procesor hamulca.  
W trybie pracy wagonu kontrola odbywa się za pomocą pneumatycznego wyliczenia 
ciśnienia różnicowego. 
 
Uszkodzony pneumatyczny hamulec sprężynowy należy wyłączyć za pomocą tzw. 
„luzowania awaryjnego“. Najpierw pneumatyczny hamulec sprężynowy należy zablokować 
na dźwigarze wzdłużnym i odpowietrzyć. Następnie cztery urządzenia luzowania awaryjnego 
(jedno na zestaw kołowy) należy poruszyć kluczem czterokątnym. Stan odluzowania 
odluzowanego awaryjnie cylindra pneumatycznego hamulca sprężynowego można 
rozpoznać po wystającym pręcie na wbudowanym urządzeniu informującym. Sterownik 
centralny znosi blokadę trakcji od razu po zamknięciu dźwigni blokującej dla 
pneumatycznego hamulca sprężynowego. Ponadto zewnętrzne urządzenie informujące na 
pudle jest osłonięta białym krzyżakiem, czyli wskazanie jest nieważne. 
 

 
Rys. 6-9: Urządzenie odluzowania awaryjnego akumulatora sprężynowego 

 
 
 

UWAGA 
Po zablokowaniu pneumatycznego hamulca sprężynowego za pomocą dźwigni 
blokującej na dźwigarze wzdłużnym lokomotywy należy odluzować za pomocą 
urządzenia odluzowania awaryjnego wszystkie osie. 

Urządzenie awaryjnego 
odluzowania akumulatora 
sprężynowego 
z kluczem czterokątnym 
 

Hamowanie Luzowanie 

Pręt wskaźnika 
awaryjnego odluzowania 
akumulatora 
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W przypadku trakcji ukrotnionej pneumatyczne hamulce sprężynowe połączonych lokomotyw 
należy uruchamiać oddzielnie. Maszyny należy zabezpieczyć przed toczeniem, podejmując 
odpowiednie kroki. 
 

 
Rys. 6-10: Dźwignia blokująca pneumatycznego hamulca sprężynowego nie jest zablokowana, 

klapa zamknięta 

 

 
Rys. 6-11: Pneumatyczny hamulec sprężynowy zablokowany, klapa otwarta 

 

Klapa zamknięta 

Dźwignia blokująca 
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Rys. 6-12: Pneumatyczny hamulec sprężynowy zablokowany, klapa zamknięta 

6.10.1 Test pneumatycznego hamulca sprężynowego w sieci kolei RFI 
(Włochy) 

W sieci  (Włochy) załączenie pneumatycznego hamulca sprężynowego można 
przetestować, włączając siłę pociągową. W tym celu blokada trakcji, która zwykle jest 
włączona przy załączonym pneumatycznym hamulcu sprężynowym, zostaje zniesiona przy 
prędkościach < 3 km/h. 
 
Przy załączonym pneumatycznym hamulcu sprężynowym procesor hamulca wykonuje 
hamowanie wymuszone przy prędkościach > 5 km/h. Hamowanie wymuszone odbywa się 
całkowicie pneumatycznie.  
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6.10.2 Cechy szczególne pneumatycznego hamulca sprężynowego 

6.10.2.1 Załączanie i luzowanie pneumatycznych hamulców sprężynowych przy 
trakcji ukrotnionej 

 
 
 

UWAGA 
W serii BR 189 w wariantach D, E, F (E 474), I, K, L, M, O, P i R pneumatyczne 
hamulce sprężynowe prowadzonych lokomotyw w trybie trakcji ukrotnionej 
można załączyć lub odluzować przez wciśnięcie świecącego przycisku 
„Załączenie“, bądź przycisku „Luzowanie“ na tablicy rozdzielczej znajdującej się 
na tylnej ścianie kabiny maszynisty. 

 
Stan pneumatycznych hamulców sprężynowych każdej poszczególnej lokomotywy 
pokazywany jest na wyświetlaczu diagnostycznym na obrazie „Próbka hamulca“ (dostępny 
przez „Dane główne“ ⇒ „Temperatury“ ⇒ „Hamulce“ ⇒ „Próbka hamulca“). 
 

 
Rys. 6-13: Obraz „Próbka hamulca“ 

Prova freno próbka hamulca 
Mezzo traz. 1 lokomotywa 1 
Mezzo traz. 2 lokomotywa 2 
Indiretto pośredni 
Diretto bezpośredni 
Fr. staz. pneumatyczny hamulec sprężynowy 
disattivo odluzowany 
non definito nieokreślony 
attivo załączony 
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6.10.2.2 Ustawienie postojowe 

Tę funkcjonalność można wybrać wyłącznie w trybach   (Niemcy),  (Austria), 

 (Szwajcaria). 
Należy przestrzegać przepisów eksploatacyjnych. 
Lokomotywy serii BR 189, warianty D, E, F (E 474), H, I, K, L, M, O, P i R mogą zostać 
ustawione w ustawieniu postojowym z wykorzystanej kabiny maszynisty. 
 
Ustawienie postojowe powoduje, że: 

• pneumatyczny hamulec sprężynowy lokomotywy zostaje załączony (jeśli nie był 
załączony); 

• pantografy i wyłącznik główny zachowują ostatnio wybrany stan; 
• szyna zbiorcza pociągu zachowuje ostatnio wybrany stan roboczy. 

 
W trybie trakcji ukrotnionej (ZMS, seria BR 189, warianty D, E, F (E 474), H, I, K, L, M, O, P i 
R) pneumatyczne hamulce sprężynowe prowadzonych lokomotyw są również załączane (o 
ile nie były załączone). Pantografy i wyłącznik główny również zachowują ostatnio wybrany 
stan. 
Ustawienie postojowe aktywowane jest przez wyświetlacz diagnostyczny (obraz 
podstawowy) za pomocą klawisza softkey „Parkowanie“ i po zatwierdzeniu przyciskiem „E“. 
Po chwili wyświetlacz pokaże stan „Ustawienie postojowe aktywowane“. 
 

 
Rys. 6-14: Wybór ustawienia postojowego na wyświetlaczu diagnostycznym 
Zug  pociąg 
Spannung  napięcie 
Oberstrom prąd trakcyjny 
Kamera kamera 
W W 
Konfig. Konfig. 
Zug-Besy  urządzenie samoczynnego hamowania pociągu 
Parken  parkowanie 
Ein Display  jeden wyświetlacz 
Z/Br  siła pociągowa i hamowania 
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Rys. 6-15: Żądanie zatwierdzenia ustawienia postojowego 
Zug  pociąg 
Spannung  napięcie 
Oberstrom prąd trakcyjny 
Kamera kamera 
W W 
Konfig. Konfig. 
Zug-Besy  urządzenie samoczynnego hamowania pociągu 
Parken  parkowanie 
Ein Display  jeden wyświetlacz 
Z/Br  siła pociągowa i hamowania 
Parkstellung angefordert. Bitte mi Taste „E” bestätigen! Żądanie ustawienia postojowego. Proszę zatwierdzić przyciskiem 

„E”. 

 
Wyświetlacz diagnostyczny po żądaniu ustawienia postojowego i zatwierdzeniu 
automatycznie zmienia się na obraz próbki hamulca. 
Maszynista otrzymuje informację o stanie wszystkich hamulców pneumatycznych. 
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Rys. 6-16: Obraz „Próbka hamulca“ przy trakcji podwójnej 

Bremsprobe próbka hamulca 
Fahrzeug 1 lokomotywa 1 
Fahrzeug 2 lokomotywa 2 
Indirekt pośredni 
Direkt  bezpośredni 
FspBr  pneumatyczny hamulec sprężynowy 
gelöst odluzowany 
undefiniert  nieokreślony 
angelegt  załączony 
Parkstellung aktiviert Aktywowano ustawienie postojowe 
 
Dopiero po pojawieniu się komunikatu „Ustawienie postojowe aktywowane“ i oznaczeniu na 
ekranie „Próbka hamulca“ pneumatycznego(ych) hamulca(ów) sprężynowego(ych) jako 
załączony(e), maszynista może opuścić kabinę (przełącznik kierunku w położeniu „0“); 
poprzednie stany zostają zachowane. 
 
Wyłączenie następuje przy zajęciu miejsca na stanowisku maszynisty (przestawienie 
przełącznika kierunku z położenia „0“ na „M“, „V“ lub „R“). W przypadku trakcji ukrotnionej 
można to zrobić w dowolnym miejscu składu lokomotyw. 
Pneumatyczny(e) hamulec(ce) sprężynowy(e) pozostaje(ą) jednak załączony(e). Może on 
(Mogą one) zostać jak zwykle zwolniony(e) na tylnej ścianie kabiny maszynisty po 
naciśnięciu przycisku „Luzowanie pneumatycznego hamulca sprężynowego“. Luzowanie 
następuje w przypadku trakcji ukrotnionej również w prowadzonych lokomotywach. 
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6.11 Hamulec elektropneumatyczny (ep) 
Przez przewody IS sterowane są wszystkie hamulce ep w pociągu, co powoduje 
równomierny spadek lub podniesienie ciśnienia powietrza głównego w przewodach na całej 
długości pociągu. Dzięki opadaniu lub podnoszeniu ciśnienia przewodu głównego powietrza 
(HL) w każdym wagonie zapewnione jest równomierne działanie hamowania lub luzowania 
zaworów sterujących we wszystkich wagonach. Dokładna regulacja ciśnienia HL następuje 
przez zawór przekaźnika lokomotywy. 
Sterowanie odbywa się przez procesor hamulca, gdy przełącznik wyboru „NBÜ/ep 
(mostkowanie hamulca bezpieczeństwa/ep)“ na tylnej ścianie kabiny maszynisty znajduje się 
w pozycji „DB“. 
Wartość zadana hamowania udostępniona procesorom hamulca przez FbrV (zawór hamulca 
maszynisty), jest przez nie używana - obok regulowania ciśnienia A, a przez to ciśnienia 
przewodu powietrza głównego - również do sterowania hamulca ep. Sterowane są przy tym 
styczniki hamowania i luzowania lokomotywy, które przekazują sygnały o odpowiednich 
przewodach sterowania ep (przewód IS). Tylko przy hamowaniu szybkim i wymuszonym 
styczniki hamowania ep są sterowane niezależnie od tworzenia się ciśnienia A przez 6 s. 
Sama lokomotywa nie posiada zaworów ep. 
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Oprócz sterownika ep IS lokomotywa posiada sterownik ep wg normy UIC 541-5. Ten 
sterownik ep wykorzystuje 9-biegunowy przewód sterowania ep. Ponieważ sterownik ep UIC 
pracuje z kontrolą przewodów sterownia (przewód ep), w ramach próbki hamulca należy 
sprawdzić poprawność działania tej kontroli za pomocą pokazanego poniżej przycisku 
kontrolnego ep. 
 

 
Rys. 6-17: Przycisk kontrolny ep 

Informacje szczególne na temat próbki hamulca przy sterowniku ep UIC: 
Sprawdzenie przewodów sterowania (przewód ep) następuje za pomocą przycisku 
kontrolnego ep w ostatnim pojeździe składu pociągu. Przycisk kontrolny składa się z 
czarnego guzika i białego sygnalizatora świetlnego. Naciśnięcie przycisku kontrolnego w 
ostatnim pojeździe składu pociągu symuluje do celów kontroli w pojeździe prowadzącym 
(lokomotywa lub wagon sterowniczy) odłączenie przewodu ep. W kabinie maszynisty 
prowadzącego pojazdu pokazywane jest to przy włączonym sterowniku ep UIC przez 
aktywację wskaźnika "NBÜ ep (Mostkowanie hamulca bezpieczeństwa ep" za pomocą 
sygnalizatora świetlnego na wyświetlaczu DMI, a jednocześnie z pojazdu prowadzącego 
wydawane jest polecenie hamowania przez przewód sterowania ep. To polecenie 
hamowania można rozpoznać przez zaświecenie białego sygnalizatora świetlnego nad 
przyciskiem kontrolnym w ostatnim pojeździe. Puszczenie przycisku kontrolnego kończy 
symulację błędu przewodu i powoduje zgaśnięcie białego sygnalizatora świetlnego nad 
przyciskiem kontrolnym. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Po włączeniu przycisku kontrolnego jednocześnie następuje sprawdzenie 
przewodu NBÜ (mostkowania hamulca bezpieczeństwa) w UIC-NBÜ. Przy 
włączonym UIC-NBÜ w pojeździe prowadzącym wskaźnik „Hamowanie 
awaryjne“ aktywowane jest sygnalizatorem świetlnym na wyświetlaczu DMI. 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) nie można stosować tej funkcji. 
 
 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 26 z 31 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 6 

6.12 Mostkowanie hamulca bezpieczeństwa (NBÜ) 
Aby przy zaciągniętym hamulcu bezpieczeństwa pociąg nie zatrzymał się w tunelu, na 
szlakach kolejowych znajdują się odcinki mostkowania hamulca bezpieczeństwa, a w 
lokomotywach i wagonach zamontowano urządzenia mostkujące hamulec bezpieczeństwa. 
Urządzenie włącza się przełącznikiem obrotowym „NBÜ/ep (Mostkowanie hamulca 
bezpieczeństwa/ep“ na tylnej ścianie kabiny maszynisty w położeniu „DB“. Przy tym 
włączony zostaje też hamulec ep, a stan napełnienia zaworu hamulców maszynisty 
stosowany jako element sterujący.  
Dlatego napełnianie uderzeniowe przy włączonym mostkowaniu hamulca bezpieczeństwa 
nie jest możliwe. 
 
Zaciągnięcie hamulca sygnalizowane jest maszyniście przez migający sygnalizator świetlny 
„Hamulec bezpieczeństwa“ na DMI (Driver Machine Interface) oraz akustycznie komunikatem 
głosowym „Hamulec bezpieczeństwa“. Maszynista musi wesprzeć zaciągnięty hamulec 
bezpieczeństwa szybkim hamowaniem. Jeśli jednak pociąg znajduje się na odcinku z 
mostkowaniem hamulca bezpieczeństwa, to przy prędkości mniejszej niż 160 km/h zawór 
hamulca maszynisty musi na krótko zostać ustawiony do pozycji napełnienia. Następnie 
zaciągnięty zawór hamulca bezpieczeństwa w wagonie zostaje zablokowany,  
a przewód powietrza głównego przy pomocy funkcji „luzowanie hamulca ep“ szybko 
napełniony do ciśnienia regulowanego. Komunikat głosowy cichnie, a zaciągnięty hamulec 
bezpieczeństwa pasażera zostaje odłączony. 
 
Pociąg zatrzyma się na końcu odcinka mostkowania. Drużynę konduktorską należy 
powiadomić o zaciągniętym hamulcu bezpieczeństwa komunikatem: „Uwaga konduktorzy! 
Zwrócić uwagę na szafę sterowniczą!“. 
 
Jeśli zaciągnięty zostanie kolejny hamulec bezpieczeństwa, może zostać rozpoznany tylko 
przez spadek ciśnienia w przewodzie powietrza głównego. Nie będzie komunikatu 
głosowego. Również ten hamulec może zostać zmostkowany przez zawór hamulca 
maszynisty w pozycji napełnienia. 
Sygnalizator świetlny „Hamulec bezpieczeństwa“ na DMI zgaśnie, jeśli zaciągnięty hamulec 
bezpieczeństwa w wagonie wróci do swojej pozycji podstawowej. 
 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) nie można stosować tej funkcji. 
 

6.13 System antypoślizgowy 
Lokomotywy wyposażone są w osiowy, sterowany mikroprocesorem system antypoślizgowy. 
Działa on tylko przy hamulcu pośrednim. 
Podczas hamowania pneumatycznego ciśnienie cylindra hamulca zostaje dopasowane przez 
zawory antypoślizgowe do istniejących zależności sił między kołem a szyną.  
Jednoczesne funkcjonowanie hamulca pneumatycznego i elektrycznego powoduje działanie 
systemu antypoślizgowego również do regulacji napędu. 
Cały system antypoślizgowy K-MICRO compact w serii 189 we wszystkich wariantach składa 
się z zespołu elektronicznego umieszczonego w pulpicie hamowania, czterech czujników 
impulsowych zamontowanych na pokrywach łożysk osi i czterech zaworów 
antypoślizgowych. Czujniki i zawory zasilane są bezpośrednio z zespołu elektronicznego. 
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Cała wymiana danych z pojazdem następuje za pomocą magistrali pojazdu (MVB).  
W przypadku braku komunikacji MVB system antypoślizgowy nadal pracuje 
samowystarczalnie. 
 
Jedynym bezpośredni sygnałem jest czujnik ciśnienia przewodu powietrza głównego, za 
pomocą którego system antypoślizgowy aktywowany jest z trybu uśpienia. 
 
System antypoślizgowy jest podłączony w pojeździe przez bezpiecznik automatyczny 
bezpośrednio za bezpiecznikami akumulatora. W tym sposób w pojeździe odłączonym od 
prądu (kurek akumulatora wyłączony) system działa nadal, a więc pracuje również w 
ciągniętej lokomotywie. 
 
Aby zapobiec zbyt szybkiemu rozładowaniu akumulatora pojazdu w lokomotywie odłączonej 
od prądu, urządzenie posiada tryb uśpienia, który znacznie redukuje pobór prądu. W tym 
trybie pracy system antypoślizgowy nie spełnia swych funkcji. Komunikat na płycie przedniej 
wygaśnie. 
 
Przełączenie w tryb oszczędności prądu (tryb uśpienia), a następnie wzbudzenie następuje 
według kryteriów: 
 
Po załączeniu napięcia zasilającego urządzenie pracuje w trybie zwykłym. 
 
Samoczynne przełączenie w tryb oszczędności prądu następuje po spełnieniu następujących 
kryteriów: 
 

• Postój 
I 

• Pneumatyczny przełącznik ciśnieniowy w przewodzie HL wyłączony (p < 1,3 bar) 
I 

• magistrala MVB nie pracuje 
I 

• Upłynął wewnętrzny czas oczekiwania jednej godziny (bądź > 1 min. (patrz poniżej)) 
 
Automatyczne przełączenie w tryb zwykły (wzbudzenie) następuje po spełnieniu 
następujących kryteriów: 
 

• Brak postoju 
LUB 

• Pneumatyczny przełącznik ciśnieniowy w przewodzie powietrza głównego włączony 
(p > 1,8 bar) 
LUB 

• Wciśnięcie przycisku na płycie przedniej 
 
Po wciśnięciu przycisku następuje tylko krótkotrwałe przełączenie do trybu zwykłego na 
jedną minutę poza wybraną funkcją. W pozostałych dwóch kryteriach czas oczekiwania 
wynosi jedną godzinę. 
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6.14 Przełącznik ciśnieniowy 
Do różnych zadań sterowania 
 

• ciśnienie przewodu zbiornika powietrza głównego 
• ciśnienie przewodu powietrza głównego 
• ciśnienie cylindra hamulca wózka skrętnego 1 
• ciśnienie cylindra hamulca wózka skrętnego 2 

 
komunikowane jest przez czujnik ciśnienia bezstopniowo do procesorów hamulca (BrR)  
i centralnych sterowników (ZSG). 
 
Następujące ciśnienia z czujników ciśnienia na zestawie powietrza komunikowane są 
również do BrR (procesorw hamulca) i ZSG (centralnych sterowników): 
 
Hamulec bezpośredni     E: 0,4 bar A: 0,2 bar 
Akumulator sprężynowy luźny    E: 4,8 bar A: 4,5 bar 
Akumulator sprężynowy dociśnięty   E: 0,8 bar A: 1,2 bar 
Zbiornik powietrza pomocniczego   E: 5,5 bar A: 8,0 bar 
uruchomienie trybu automatycznego, HiK (kompresor pomocniczy))  
 
 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 29 z 31 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 6 

 

6.15 Funkcja hamulca opóźnionego w sieci ÖBB (Austria) 
Tak zwana funkcja hamulca opóźnionego jest wyposażeniem dodatkowym koniecznym do 
dopuszczenia do jazdy po szlakach z długimi spadkami terenu w Austrii. Została ona obecnie 
zastosowana wyłącznie w lokomotywach w wariantach D, E, F (E 474), H, K, L, M, O i R. 
 

 
 

UWAGA 
Funkcję hamulca opóźnionego można wybierać i aktywować wyłącznie w 

trybie  (Austria) .  

Po wyjściu z trybu  (Austria) funkcja hamulca opóźnionego zostaje 
automatycznie odłączona. 
 
Funkcja hamulca opóźnionego nie ma żadnego wpływu na hamowanie szybkie, 
wymuszone lub bezpieczeństwa. 
 
W przypadku trakcji ukrotnionej aktywacja musi nastąpić oddzielnie w każdej 
lokomotywie. 
 
Zasadniczo należy przestrzegać przepisów eksploatacyjnych! 
 

W przypadku hamowania roboczego hamulcem pośrednim przy włączonej funkcji 
hamowania opóźnionego zrezygnowano z użycia hamulca pneumatycznego lokomotywy, 
aby chronić układy mechaniczne lokomotywy przed przeciążeniem na długich zjazdach. 
 
W przypadku hamowania szybkiego i wymuszonego (zadziałanie przez spadek ciśnienia 
przewodu powietrza głównego) hamulec pneumatyczny lokomotywy bierze udział w 
hamowaniu również przy włączonej funkcji hamowania opóźnionego, aby jak najbardziej 
skrócić drogę hamowania. 
W ten sposób ta funkcja nie ma żadnego wpływu na masę hamującą w przypadku 
hamowania szybkiego, wymuszonego lub bezpieczeństwa. 
 

 
 

UWAGA 
W celu zabezpieczenia lokomotyw w wariantach D, E, F (E 474), H, K, L, M, O  
i R przy zmianie kabiny maszynisty, włączonej funkcji hamowania opóźnionego  
i trakcji ukrotnionej należy zachować następującą kolejność obsługi: 
 Załączyć pneumatyczny hamulec sprężynowy (patrz rozdz. 6.10.2). 
 Zablokować ręcznie układ zaworów hamulców maszynisty przyciskiem „FbrV 
(Zawór hamulca maszynisty)“ na pulpicie maszynisty. 
 Odłączyć i opuścić kabinę maszynisty (przełącznik kierunku na „0“). 
 W drugiej kabinie maszynisty ustawić przełącznik kierunku na „V“, „M“  
lub „R“ (kabina maszynisty wykorzystana). 
 Odblokować ręcznie układ zaworów hamulców maszynisty przyciskiem „FbrV 
(Zawór hamulca maszynisty)“ na pulpicie maszynisty. 
 Poluzować pneumatyczny hamulec sprężynowy. 
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6.15.1 Włączanie i wyłączanie funkcji hamulca opóźnionego 

6.15.1.1 Włączanie i wyłączanie funkcji hamulca opóźnionego w wariantach D, E, F 
(E 474), H, K, L, M, O i R 

W lokomotywach w wariantach D, E, F (E 474), H, K, L, M, O i R funkcja hamowania 
opóźnionego jest załączana lub odłączana przez odpowiedni przełącznik na pulpicie 
nastawczym w przedziale maszynowym. 
 

 
 
Rys. 6-18: Przełącznik funkcji hamulców dodatkowych na pulpicie nastawczym 

Ten przełącznik wczytywany jest przez sterownik lokomotywy wyłącznie w trybie  
(Austria). 
 
Warunki do aktywowania przy trakcji pojedynczej lub w lokomotywie prowadzącej przy trakcji 
ukrotnionej: 

• Lokomotywa w trybie  (Austria)  
• Kabina maszynisty wykorzystywana (przełącznik kierunku w położeniu „M“, „V“ lub „R“) 
• Zawór hamulca maszynisty (FbV) w położeniu jazdy 
• Ciśnienie przewodu powietrza głównego  > 4,9 bar  
• Przełącznik funkcji hamowania opóźnionego w położeniu „wł“ 

 
Warunki do aktywowania w lokomotywie prowadzonej przy trakcji ukrotnionej: 
 

• Trakcja ukrotniona w lokomotywie prowadzącej i prowadzonej włączona (ZMS - 
wieloczasowe sterowanie trakcji ukrotnionej) 

• Istnieje komunikacja z lokomotywą prowadzącą 

• Lokomotywa(y) w trybie  (Austria; wybór dokonany przez lokomotywę 
prowadzącą) 

• Przełącznik funkcji hamowania opóźnionego w położeniu „wł“ 
 
 

 
 

UWAGA 
Podczas eksploatacji w trakcji ukrotnionej należy przestrzegać instrukcji w rozdz. 
17. 
 

 
 

Funkcja hamulca 
opóźnionego wył 
Ein = wł 
Pozostała część 
nieczytelna 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 31 z 31 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 6 

 
 
Aktualny stan funkcji hamowania opóźnionego przekazywany jest za pomocą wskaźnika 
stanu na wyświetlaczu DMI. 
 

 

Rys. 6-19: Obraz podstawowy DMI z 
komunikatem stanu „Funkcja 
hamulców dodatkowych wł“ (tryb 
zwykły) 

Rys. 6-20: Obraz podstawowy DMI z 
komunikatem stanu „Funkcja 
hamulców dodatkowych wł“ (tryb 
jednego wyświetlacza) 

 
Nachbremsfunktion 
is aktiv  

funkcja hamulca 
opóźnionego jest 
aktywna 

 Nachbremsfunktion is 
aktiv 

funkcja hamulca 
opóźnionego jest 
aktywna 

Ein Display  jeden wyświetlacz  Zug-Besy  urządzenie samoczynnego 
hamowania pociągu 

Netz  sieć kolei  Normal-Modus  tryb normalny 
   Z/Br  siła pociągowa i hamowania 

   Netz  sieć kolei 
 
 
Odłączenie funkcji hamowania opóźnionego następuje pod warunkiem, że  

• tryb  (Austria) został opuszczony lub 
• przełącznik funkcji hamowania opóźnionego został ustawiony w położeniu „wył“. 
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7 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

7.1 Główny obwód prądu 
Lokomotywa czterosystemowa serii BR 189 może być używana w sieciach prądu stałego 
(DC) 1,5 kV i 3 kV oraz prądu zmiennego (AC) 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz. Jest ona 
wyposażona maksymalnie w cztery pantografy serii SBS 2T, przy czym ślizgacze wykonane 
są w wersji dla poszczególnych krajów. 
Za pomocą zamontowanego na dachu rozłącznika w zależności od konfiguracji dachu  
w razie potrzeby można odłączyć i uziemić dwa lub trzy pantografy. 
Obydwa systemu prądu stałego (DC) i zmiennego (AC) wymagają, aby dla każdego z nich 
dostępny był własny obwód prądu trakcyjnego. W trybie AC obwód prądu trakcyjnego DC jest 
odłączony i uziemiony za pomocą rozłącznika systemowego. W trybie DC ten rozłącznik 
systemowy likwiduje uziemienie oraz tworzy połączenie z przewodem dachowym i czterema 
lub trzema pantografami. 

7.1.1 Obwód prądu trakcyjnego AC (napięcie zmienne) 
Cztery pantografy połączone są z wyłącznikiem głównym AC przez przewody dachowe. 
Wyłącznik główny AC to uruchamiany elektropneumatycznie przełącznik próżniowy  
z przełączanym ręcznie rozłącznikiem uziemienia AC, zamontowanym również na dachu. 
Za pomocą dwubiegunowego rozłącznika uziemienia AC można uziemić uzwojenie 
pierwotne transformatora, pantografy i przewód dachowy. Rozłącznik zabezpieczony jest 
przełącznikiem kluczykowym. Klucz znajduje się w zamku rozłącznika uziemienia DC  
na konstrukcji 3 kV. Główny transformator podłączony jest przewodem wysokiego napięcia 
do wtyczki kątowej na zespole dachowym AC. Instalacja wysokiego napięcia jest chroniona 
czterema ogranicznikami przepięć na dachu lokomotywy, przy czym dwa z nich podłączone 
są do przewodów dachowych, jeden do wyłącznika głównego AC i jeden za rozłącznikiem 
systemowym. 

7.1.2 Obwód prądu trakcyjnego DC (napięcie stałe) 
Obwód prądu trakcyjnego DC, przeznaczony do działania przy prądzie do 4000 A, jest 
połączony z przewodem dachowym i pantografami przez rozłącznik systemowy. Wyłącznik 
główny DC znajduje się w konstrukcji 3 kV w przedziale maszynowym i wykonany jest jako 
jednobiegunowy napędzany silnikiem przełącznik mocy z elektromagnetyczną komorą 
gaszenia iskier. Również obwód prądu głównego DC jest wyposażony w uruchamiany 
ręcznie rozłącznik uziemienia. Za pomocą tego trójbiegunowego rozłącznika uziemienia 
wyposażenie wysokiego napięcia DC można uziemić przed i za wyłącznikiem głównym DC. 
Poza tym uziemiona jest szyna zbiorcza pociągu. Rozłącznik zabezpieczony jest 
przełącznikiem kluczykowym; klucz znajduje się w zamku zaworu blokującego pantografu  
na tablicy sprężonego powietrza w części hamującej. W położeniu „uziemiony“ wmontowany 
układ blokujący udostępnia dwa klucze. Jeden klucz służy do otwierania rozłącznika 
uziemienia AC na wyłączniku głównym AC. Drugi klucz udostępnia klucz do puszek szyny 
zbiorczej pociągu. 
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W trybie napięcia stałego napięcie sieciowe przy włączonym wyłączniku głównym DC 
przesyłane jest bezpośrednio do obwodów pośrednich przekształtników prądu. Uzwojenia 
trakcyjne transformatora podłączone są jako dławiki wejściowe filtra sieciowego. Szyna 
zbiorcza pociągu również zasilana jest przez własny stycznik zasilania DC bezpośrednio  
z przewodu jezdnego. 

7.1.3 Rozłącznik dachowy 
Rozłączniki dachowe są napędzane elektropneumatycznie. Są one załączane tylko przy 
wyłączonych wyłącznikach głównych, tzn. w stanie bez obciążenia. 
Za pomocą rozłącznika pantografu w zależności od konfiguracji dachu w razie potrzeby 
można odłączyć i uziemić trzy pantografy (2, 3 i 4) lub dwa (3 i 4). 
Rozłącznik systemowy służy do rozłączenia i uziemienia wyposażenia prądu stałego w sieci 
prądu zmiennego. 

7.1.4 Uziemienie robocze trybu pracy AC i DC 
Uziemienie robocze służy do zwrócenia prądu sieciowego do szyny, która ma przewód 
powrotny do podstacji przyjmującej. Prądy powrotne przekształtnika prądu lub transformatora 
są poprowadzone w lokomotywie do szyny zbiorczej z przewodem powrotnym. Z szyny 
zbiorczej z przewodem powrotnym cały prąd powrotny jest prowadzony do szyny przez 
osiem szczotek uziemienia zamocowanych na osiach.  
Uziemienie ochronne karoserii lokomotywy jest podłączone do transformatora głównego za 
pomocą szyny zbiorczej z przewodem powrotnym na punkcie zbiorczym przewodu 
powrotnego. Zapewnia to, że karoseria lokomotywy nie znajdzie się pod niedopuszczalnie 
wysokim napięciem dotykowym w stosunku do ziemi. 

7.2 Transformator 
Główny transformator jest umieszczony w podwoziu między wózkami skrętnymi. Swoim 
uzwojeniem pierwotnym przeznaczonym do 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz podłączony jest 
przez przetwornik prądu trakcyjnego do wyłącznika głównego AC. Prąd powrotny 
prowadzony jest do szyny przez przetwornik prądu uziemienia szyny zbiorczej z przewodem 
powrotnym i kontakt uziemienia koła. 
Transformator składa się z: 
 15 kV 16.7 Hz 25 kV 50 Hz 
1 uzwojenia pierwotnego 15,000 V 25,000 V 
4 uzwojeń trakcyjnych z zaczepem pośrednim 4 x 1.600 V 4 x 1.600 V 
1 uzwojenia urządzenia pomocniczego dla filtra 
sieciowego prądu zakłóceniowego 

960 V 1,600 V 

1 uzwojenia urządzenia pomocniczego z 
zaczepem pośrednim do zasilania szyny 
zbiorczej pociągu 

1,004 V 1,496 V 
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Aby urządzenia również przy napięciu sieci trakcyjnej 25 kV otrzymały takie samo napięcie 
zasilające, jak przy 15 kV, konieczne są zaczepy pośrednie do przełączania z 15 kV na 
25 kV. Urządzenia przełączające znajdują się w przekształtnikach prądu trakcyjnego  
i w konstrukcji 3 kV. 
Dwustopniowe zabezpieczenie gazowo-przepływowe służy do kontroli i wczesnego 
wykrywania zewnętrznych uszkodzeń transformatora i jego izolacji. Po wystąpieniu stopnia 
ostrzegania na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Po wystąpieniu stopnia alarmu 
dodatkowo zostanie wyłączony i zablokowany dany wyłącznik główny. 
Jako chłodziwo wykorzystywany jest ulegający biodegradacji płyn polialfaolefinowy. 
Temperatura chłodziwa jest kontrolowana. W przypadku zbyt wysokich temperatur lub 
zakłóceń ASG (sterownika napędu) samodzielnie dbają o zredukowanie mocy napędowej. 
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Rys. 7-1: Główny obwód prądu BR 189 (np. wariant A, D, E i L) 
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FM  silnik trakcyjny 
HBU  falownik urządzeń pomocniczych 
Hilfsbetriebe Gr. urządzenia pomocnicze gr.  
Stromrichter przekształtnik prądu  
Bremsw. przetwornik hamulców 
Erdstromwandler przetwornik prądu uziemienia 
ZS-Schütze(AC/DC)  stycznik sterownika centralnego (AC/DC) 
Heizspannungswandler  przetwornik napięcia zasilającego 
Heizstromwand. przetwornik prądu zasilającego 
Zugsammelschiene  szyna zbiorcza pociągu 
DC HS  wyłącznik główny DC 
AC Oberstromwandler  falownik prądu trakcyjnego AC 
DC Erdungstrenner  rozłącznik uziemienia DC 
DC Oberspan.-wandler  przetwornik napięcia trakcyjnego DC 
DC Oberstromwandler  przetwornik prądu trakcyjnego DC 
AC Erdungstrenner  rozłącznik uziemienia AC 
Übersp.-ableiter  ogranicznik przepięć 
AC Oberspan.-wandler  falownik napięcia trakcyjnego AC 
Oberspannungserkennung  wykrycie napięcia trakcyjnego 

 
 

7.3 Przekształtnik prądu trakcyjnego 
Przekształtniki prądu trakcyjnego są zamontowane w szafach w przedziale maszynowym nad 
transformatorem głównym. Jeden przekształtnik prądu zasila silniki trakcyjne jednego wózka 
skrętnego. W szafie przekształtników prądu znajduje się również sterownik napędu (ASG) i 
sterownik centralny ZSG 
ASG (sterownik napędu) przekształca wartości zadane podane przez ZSG (sterownik 
centralny) na sygnały sterowania dla przekształtników czterokwadrantowych i falowników 
impulsowych w celu wytworzenia żądanych sił pociągowych i hamowania. Każdy 
przekształtnik prądu jest sterowany ze sterownika napędu (ASG). 
Przekształtniki prądu składają się z: 

• przekształtników czterokwadrantowych (4QS) jako prostowniki wejściowe 
• obwodu pośredniego napięcia stałego 
• obwodu absorpcyjnego 
• falowników impulsowych (PWR) do wytwarzania prądu trójfazowego dla silników 

trakcyjnych. 
 
W trybie AC napięcie zmienne wytworzone przez uzwojenie trakcyjne w głównym 
transformatorze jest zamieniane przez przekształtnik czterokwadrantowy (4QS) w napięcie 
stałe i doprowadzone do obwodu pośredniego.  
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Rys. 7-2: Tryb AC 
 
W trybie DC obwody pośrednie połączone są przez filtr sieciowy bezpośrednio z siecią 
przewodu jezdnego napięcia stałego. Uzwojenia trakcyjne transformatora podłączone są jako 
dławiki wejściowe filtra sieciowego (LE). 
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Rys. 7-3: Tryb DC 
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Układ elektroniczny mocy przekształtnika prądu trakcyjnego jest wykonany w technologii 
IGBT (Insulated-Gate Bipolar-Transistor). 
Dwa falowniki impulsowe zamieniają napięcie obwodu pośredniego w zmienne napięcie 
trójfazowe ze zmienną frekwencją i zasilają po jednym silniku trakcyjnym. 
W ten sposób można pojedynczo regulować wszystkie silniki trakcyjne i optymalnie 
wykorzystać parametry tarcia koło-szyna. 
W trybie hamowania silniki trakcyjne oddają energię hamowania wytworzoną w generatorach 
do sieci przewodu jezdnego przez PWR (falownik impulsowy), obwód pośredni, 4QS 
(przekształtniki czterokwadrantowe) i transformator. 
Do eksploatacji w sieciach prądu stałego możliwe jest również oddawanie energii kinetycznej 
do sieci przewodu jezdnego, przy czym dodatkowo znajduje się tu hamulec oporowy. 
W przypadku zakłóceń można na centralnym pulpicie nastawczym za pomocą „Wyłącznika 
awaryjnego DG“ odłączyć uszkodzony ASG (sterownik napędu) lub przekształtnik prądu oraz 
przyporządkowane do nich silniki trakcyjne. Poza tym innym przełącznikiem można tu 
zmienić ZSG (sterownik centralny). 
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Rys. 7-4: Przekształtnik prądu trakcyjnego 

7.4 Silniki trakcyjne 
Cztery silniki trakcyjne typu 2KF 2822 są wykonane jako asynchroniczne silniki trójfazowe  
z obcą wentylacją. 
Sam silnik trakcyjny jest czterobiegunowym silnikiem z napędem "na nos", bez obudowy,  
ze sprzęgiem membrany, wykonanym do eksploatacji z przekształtnikami prądu bez 
dławików wstępnych silnika. 
W celu zwiększenia wydajności podczas eksploatacji w sieci DC 1,5 kV uzwojenia silników 
trakcyjnych zostają przegrupowane ze zwykłego sterowania gwiazdowego na trójkątne. 
Potrzebne do tego urządzenia przełączające są zainstalowane w przekształtniku prądu trakcyjnego. 
 
Dane techniczne: 
• Moc znamionowa (moc ciągła) 1,633 kW  
• Napięcie znamionowe  2,216 V 
• Prędkość obrotowa znamionowa 2.270 min-1 
• Maksymalna prędkość obrotowa 4,000 min-1 
 

7.4.1 Kontrola temperatury silnika trakcyjnego 
Czujnik temperatury zamontowany jest na łożysku silnika na stronie A. Kolejny czujnik 
temperatury w zębniku stojana kontroluje temperaturę uzwojenia stojana. 
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7.4.2 Rozpoznanie prędkości obrotowej 
W celu rozpoznania prędkości obrotowej i kierunku obrotów silnika na stronie B 
zamontowano dwukanałowy czujnik prędkości obrotowej, który podaje dwie prędkości 
obrotowe z przesunięciem fazowym 90°. Za pomocą tych sygnałów rozpoznawana jest 
prędkość obrotowa i kierunek obrotów w celu regulacji maszyny. Przesunięcie fazowe 
między obydwoma kanałami wykorzystywane jest do rozpoznania kierunku obrotów. 
Jako strona A określana jest strona oddawania napędu z przeniesieniem siły z wirnika przez 
sprzęg membrany do zębnika wału silnika na duże koło przekładni. Strona przeciwległa jest 
stroną B. 
Uszkodzone silniki trakcyjne zostaną zablokowane przez ASG (sterownik napędu), 
odłączanie mechaniczne  
nie jest konieczne. 

 
Rys. 7-5: Silnik trakcyjny 

7.5 Szyna zbiorcza pociągu 
Szyna zbiorcza pociągu w trybie prądu zmiennego (AC) może być zasilana napięciami:  

• 1500 V  50 Hz, 
• 1000 V  16,7 Hz,  

a w trybie prądu stałego (DC) napięciami: 

• 3000 V, 
• 1500 V. 

W sieciach AC szyna zbiorcza pociągu zasilana jest przez odpowiednie uzwojenie 
urządzenia pomocniczego z głównego transformatora.  
W sieciach DC napięcie sieci trakcyjnej jest łączone bezpośrednio. 
ZSG (sterownik centralny) zapobiega włączeniu poszczególnych styczników zasilania 
pociągu przy znajdującej się już pod napięciem szynie zbiorczej pociągu. 
Poniższy zasadniczy schemat ideowy przybliża połączenia różnych systemów. 
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1500 V 50 Hz

1000 V 16,7 Hz

abschließbare Heizdosen /
lockable plug sockets

AC-Haupt- und
Erdungsschalter /
AC-Main circuit breaker
and earthing switch

DC-Haupt- und Erdungsschalter /
DC-Main circuit breaker and earthing switch

Systemtrenner /
System selector

ZK / DC-LinkHeizschütze AC /
Train Power Supply Contactors AC

Zugsammelschienen-
Stromwandler /
Current Transformer

Zugsammelschienen-
Spannungswandler /
Voltage Transformer

15 kV 16,7 Hz;  25 kV 50 Hz;  DC 3 kV;  DC 1,5 kV

Heizschütz DC /
Train Power Supply Contactor DC

Erdung Zugsammelschiene /
Earthing of Train Power Supply

4 3 2 1

 
Rys. 7-6: Zasadniczy schemat ideowy szyny zbiorczej pociągu (np. wariant A, D i E) 
AC-Haupt- und Erdungsschalter  wyłącznik główny i uziemienia AC 
Heizschütze AC / DC styczniki zasilania AC / DC 
Systemtrenner rozłącznik systemowy 
DC-Haupt- und Erdungsschalter  wyłącznik główny i uziemienia DC 
Erdung Zugsammelschiene  uziemienie szyny zbiorczej pociągu 
ZK/DC Link  przewód ZK (obwodu pośredniego)DC 
Zugsammelschienienwandler  przetwornik szyny zbiorczej pociągu 
Zugsammelschienien-Spannungswandler  przetwornik napięcia szyny zbiorczej pociągu 
abschliessbare Heizdosen  zamykane gniazda zasilania 

 
Stycznik szyny zbiorczej pociągu trybu DC oraz obydwa styczniki zasilania trybu AC (1000 V 
i 1500 V) znajdują się w konstrukcji 3 kV w przedziale maszynowym. 
Puszki szyny zbiorczej pociągu są zamykane. Gniazda te są włączone w system uziemienia 
lokomotywy. Klucz do puszki zasilania pociągu jest połączony mechanicznie z innym 
kluczem, który w przedziale maszynowym zostanie udostępniony dopiero po uruchomieniu 
rozłącznika uziemienia DC. Zapewnia to, że szynę zbiorczą pociągu można sprząc tylko  
w stanie uziemionym. 
 

 
 

UWAGA 
Ze względu na szczególne niebezpieczeństwa wynikające z możliwości 
eksploatacji w sieciach napięcia stałego niezwykle ważne jest, aby przed każdym 
sprzęganiem szyny zbiorczej pociągu (systemy AC i DC) została ona uziemiona 
rozłącznikiem DC. Zmiana narzuconej przez system zamknięcia kolejności 
działania oznacza niebezpieczeństwo obrażeń i utraty życia, a także świadczy  
o dużym niedbalstwie. 
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Rys. 7-7: Gniazdo ZS (szyny zbiorczej pociągu) z blokadą 
 
Przebieg czynności sprzęgania szyny zbiorczej pociągu. 

1. Odłączyć lokomotywę od prądu (wyłącznik główny wyłączony, pantografy 
opuszczone). 

2. Zdjąć klucz (niebieski) z zaworu blokującego pantografu. 
3. Włożyć klucz (niebieski) do konstrukcji 3 kV i odblokować. 
4. Ustawić dźwignię obsługi rozłącznika uziemienia DC za pomocą zatrzasku  

w położeniu uziemionym. 
5. Przekręcić klucz (żółty) i wyciągnąć razem z kluczem do puszki zasilania pociągu. 
6. Wsunąć klucz do puszki zasilania pociągu i odblokować. 
7. Wsunąć i sprząc szynę zbiorczą pociągu. 
8. Wyciągnąć klucz z puszki zasilania pociągu i włożyć do konstrukcji 3 kV. 
9. Odłączyć uziemienie w odwrotnej kolejności - czyli ustawić rozłącznik uziemienia DC 

na tryb pracy, przekręcić i wyciągnąć klucz (niebieski), włożyć go w zawór blokujący 
pantografu i odblokować; przygotować lokomotywę do jazdy. 

 

Zamek klucza szyny zbiorczej 
pociągu 
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7.6 Kontrola temperatury 
Temperatura 

• chłodziwa głównego transformatora, 
• uzwojeń silników trakcyjnych i łożysk, 
• chłodziwa obydwu przekształtników prądu trakcyjnego 
 
jest kontrolowana za pomocą komunikatów ostrzegawczych i informujących o zakłóceniu. 
Po osiągnięciu progu ostrzegania na głównym transformatorze, przekształtnikach prądu lub 
silnikach trakcyjnych następuje redukcja mocy. Po osiągnięciu progu zakłócenia moc 
trakcyjna zostanie zablokowana. W obydwu przypadkach na wyświetlaczu pojawi się 
odpowiedni komunikat. 

7.7 Urządzenia chłodzące głównego transformatora, 
przekształtników prądu i silników jezdnych 

Transformator i obydwa przekształtniki prądu chłodzone są za pomocą dwóch różnych 
obwodów chłodzenia. W transformatorze jako chłodziwo stosowany jest ulegający 
biodegradacji płyn polialfaolefinowy, a w przekształtnikach prądu woda z dodatkiem środka 
przeciwmrozowego. 
W każdym obwodzie chłodzenia znajduje się pompa cyrkulacyjna. 
 
Obydwie pompy chłodziwa przekształtników prądu zamontowane są między szafami 
przekształtników prądu na wieżach chłodniczych. Obydwie pompy chłodziwa 
transformatorów są umieszczone na zewnątrz kotła transformatora. 
W lokomotywie zainstalowano dwie wieże chłodnicze. W każdej wieży chłodniczej 
umieszczone są nad sobą wymienniki ciepła środków chłodzących dla przekształtników 
prądu i transformatora. W obydwu wieżach chłodniczych znajduje się promieniowy wentylator 
osiowy, który przez dach zasysa powietrze do chłodzenia i wdmuchuje je na dół. 
Wieża chłodnicza 1 chłodzi chłodziwa, które przeznaczone są dla wózka skrętnego 1 (obieg 
chłodziwa 1 transformatora i obwód wody przekształtnika prądu trakcyjnego 1).  
Do wieży chłodniczej 2 analogicznie przyporządkowano obwody chłodziwa dla wózka 
skrętnego 2.  
W każdym obwodzie chłodzenia przekształtników prądu znajduje się naczynie rozciągające  
z wziernikiem widocznym z przedziału maszynowego. Transformator również posiada 
naczynie rozciągające z wziernikiem znajdującym się na wieży chłodzenia 1. 
Każdy silnik trakcyjny ma własny wentylator. Wentylatory zasysają powietrze do chłodzenia 
na stronach wzdłużnych skosu dachu i wtłaczają je przez uzwojenia silników trakcyjnych. 
W falowniku urządzeń pomocniczych (HBU) zamontowano po dwa wentylatory główne  
i pomocnicze, które wentylują sterowniki elektroniczne, układ elektroniczny mocy i dławiki. 
Wentylatory zasilane są bezpośrednio z HBU (falownika urządzeń pomocniczych) stałą 
częstotliwością. 
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Rys. 7-8: Obwód chłodzenia 
 
Kühlturm  wieża chłodzenia 
Stromrichter  przekształtnik prądu 
Transformator  transformator 

 

7.8 Zasilanie prądem stałym 110 volt 
Lokomotywy serii 189 posiadają nieuziemianą sieć pokładową DC 110 V. Napięcie stałe 
dostarczane jest przez akumulator lokomotywy (110 V  120 Ah w wariantach A-C,  
96 Ah od wariantu D), bądź przy włączonym wyłączniku głównym przez ładowarkę.  
Na centralnym pulpicie nastawczym za pomocą przełącznika „Test podłączenia do ziemi“ 
można sprawdzić izolację sieci pokładowej 110 V. 
W lokomotywach serii BR 189 ładowarka akumulatora (BLG) jest zasilana nie przez 
uzwojenie urządzenia pomocniczego transformatora, lecz przez stycznik z HBU (falownika 
urządzeń pomocniczych) 1.2 (3 AC 440 V 60 Hz). Od strony prądu zmiennego jest ona 
dodatkowo zabezpieczona za pomocą przełącznika ochronnego silnika (MSS). 
Alternatywnie ładowarka akumulatora może być zasilana również podczas postoju,  
w lokomotywie odłączonej od prądu, za pomocą zasilania obcego 1 AC 230 V 50 Hz.  
W ten sposób można utrzymać stan naładowania. Zewnętrzny sygnalizator świetlny  
w pobliżu zasilania świeci przy podłączonym i załączonym zasilaniu obcym. 
Ładowarka akumulatora automatycznie rozpoznaje załączone zasilanie. Jeśli w ładowarce 
akumulatora występują obydwa rodzaje zasilania, to pierwszeństwo ma zasilanie 440 V. W 
przypadku aktywnego zasilania 230 V prąd wejściowy automatycznie ograniczany jest do 
15 A. 
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Rys. 7-9: Pojemnik na akumulator z bezpiecznikiem akumulatora i zasilaniem obcym 
 
Akumulator lokomotywy jest zabezpieczony od strony dodatniej i ujemnej bezpiecznikami 
100 A i znajduje się w podwoziu, rozdzielony między skrzynki akumulatora. 
W celu uniknięcia znacznego rozładowania zamontowano kontrolę niskiego napięcia 
akumulatora, która w przypadku spadku napięcia w akumulatorze poniżej 95 V odłączy 
wszystkie odbiorniki, poza przekaźnikami i urządzeniami, które powinny działać również przy 
wyłączonym akumulatorze. 
Akumulator „wł“ 
Stycznik akumulatora włączany jest kurkiem. W ten sposób udostępniane jest napięcie dla 
sieci pokładowej. Na centralnym pulpicie nastawczym można odczytać napięcie akumulatora 
na analogowym mierniku napięcia. 

Batterietrog 

Bezpiecznik 
akumulatora 
z sygnalizatorem 
 
 
 
 
 Zasilanie obce 

Sygnalizator świetlny zasilania 
obcego 

Pojemnik na 
akumulator 
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Rys. 7-10: Zasilanie DC 110 V (np. warianty D i E) 
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Signallicht Und Scheinwerfer F1/F2  światła sygnalizacyjnie i reflektory w kabinie 

maszynisty 1 i 2 

Luftklappensteuerung F1/F2  sterownik klap powietrza w kabinie maszynisty 1 i 2 

Fahrplanl. F1/F2 oświetlenie pulpitu w kabinie maszynisty 1 i 2 

Rauchmelder  czujnik dymu 
Scheibenwisch. - und Waschanlage F1/F2 Urządzenia wycieraczek i mycia szyby w 

kabinie maszynisty 1 i 2 
NBU  mostkowanie hamulca bezpieczeństwa 
Brandloschanlage (Automatik)  instalacja gaśnicza (automatyka) 
Sand  piasek 
Makrofon  syrena 
Thermofach  szuflada termiczna 
Klima F1/F2  klimatyzacja kabiny maszynisty 1 i 2 
Druckschutz  ochrona przed nagłym wzrostem ciśnienia 
SKS-Eingaben Systemerfassung  wpisy SKS określanie systemu 
MVB/DSK  MVB/moduł przechowywania danych 
EBuLa EBuLa 
SB-Schleife  przewód szybkiego hamulca 
ZS-Steuerung  sterowanie sterownika centralnego 
Hilfskompressor  kompresor pomocniczy 
Federspeicherbr. pneumatyczny hamulec sprężynowy 
HBU - Steuerung  sterownik falownika urządzeń pomocniczych 
Bremsrechner  procesor hamulca 
Dir. Bremse  hamulec bezp. 
IGBT Ant.  antena IGBT 
ZSG 1/2 sterownik centralny 1/2 
ASG 1/2 sterownik napędu  
Brandlöschanlage (Aussenbetätigung) instalacja gaśnicza (uruchomienie 

zewnętrzne) 
Manometerbel. ośw. manometru 
K-Micro  K-Micro  
MR-Beleuchtung  oświetlenie przedziału maszynowego 
Display  wyświetlacz 
Batterie  akumulator 
Fremdeinspeisung  zasilanie obce 
HBU falownik urządzeń pomocniczych 
Batterieschütz  stycznik akumulatora 
Batteriehahn LSS  kurek akumulatora, przełącznik ochronny 

przewodu 
Batterieladegerät  ładowarka akumulatora 
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Wszystkie odbiorniki elektryczne są zabezpieczone bezpiecznikami i dołączonymi 
przełącznikami ochronnymi przewodu (LSS). Wszystkie LSS i bezpiecznik są kontrolowane. 
W przypadku awarii pojawi się komunikat o zakłóceniu na wyświetlaczu diagnostycznym. 
W przypadku awarii bezpiecznika akumulatora na wyświetlaczu diagnostycznym pojawi się 
komunikat o zakłóceniu. W ten sposób istnieje możliwość zatrzymania przy nadarzającej się 
okazji w celu wymiany bezpiecznika. 
W każdej lokomotywie zamontowano przetworniki DC/DC (110 V/24 V) do zasilania świateł 
sygnalizacyjnych, reflektorów, wycieraczek, itd., przy czym po dwa pracują w trybie 
redundantnym. W przypadku awarii jednego przetwornika na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat oraz odpowiedni wpis w pamięci diagnostycznej. Eksploatacja może jednak trwać 
bez ograniczeń. 
W przypadku awarii obydwu przetworników 110 V/24 V DC/DC w jednej grupie nie będą 
działać np. światła sygnalizacyjne. Na wyświetlaczu pojawi się oddzielny komunikat. 
 
Akumulator „Wył“ 
Oświetlenie kabiny maszynisty, oświetlenie przedziału maszynowego oraz sterownik 
akumulatora sprężynowego działają również przy wyłączonej sieci pokładowej. W trybie 
pracy wagonu funkcjonuje również system antypoślizgowy, który po odstawieniu przełącza 
się w tryb uśpienia. 
Odbiorniki bezpośrednio na akumulatorze: 

• system antypoślizgowy (K-Micro) 
• oświetlenie przedziału maszynowego (15 min) 
• oświetlenie kabiny maszynisty 
• zewnętrzne uruchomienie instalacji gaśniczej 
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7.9 Światła sygnalizacyjne i reflektory 
Na rys. 7-11 pokazano przegląd wymagań różnych spółek kolejowych dotyczących 
wyposażenia w światła sygnalizacyjne. 
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Viersystem-Lokomotive BR 189 / ES 64 F4: Signalbilder I  Lokomotywa czterosystemowa BR 189 / ES 64 F4: znaki 
sygnalizacyjne I 

Deutschland, Österreich  Niemcy, Austria 
Schweiz  Szwajcaria 
Dänemark  Dania 
Schweden  Szwecja 
Frankreich, Luxemburg  Francja, Luksemburg 
Niederlande  Holandia 
Italien  Włochy 
Der Signalbildwahlschalter schaltet das Signalbild nur auf die 
Leuchten des Führerraumes in dem er sich befindet! 
 
- “Warnblinken” in den Netzen Frankreich, Luxemburg und 
Belgien: 

- Frankreich und Luxemburg akzeptieren das “warnblinken” 
Belgiens (unten links – rechts abwechselnd). 

- Daher wird für Frankreich, Luxemburg und Belgien 
ausschließlich das warnblinken Belgiens implementiert. 

- - Option: Leuchtdruckschalter: 
- Aktivierung dieser Funktion auch über 

Leuchtdruckschalter LDS (hat Priotität) am Führertisch. 
- - Option Ländererkennung: 
- - wird ein für das zu befahrene Netz unzulässiges 

Signalbild gewählt, kommt dies nicht zur Anzeige 
- bei unzulässigem Signalbild blinkt Kontrollanzeige (3 x 

LED rot) 
- Abschalten des oberen Signallichtes (Funktion “Signalbild 

abgeblendet”) im belgischen Netz. 

Przełącznik wyboru znaku sygnalizacyjnego przełącza znak 
sygnalizacyjny tylko na oświetlenie kabiny maszynisty, w której się 
on znajduje! 
 
- “Miganie ostrzegawcze” w sieci Francji, Luksemburga i 
Belgii: 

- We Francji i Luksemburgu akceptiowane jest “miganie 
ostrzegawcze” Belgii (na dole po lewej stronie – 
przechodzące na prawą stronę). 

- Z tego powodu dla Francji, Luksemburga i Belgii 
implementowane jest wyłącznie miganie ostrzegawcze 
Belgii. 

- - Opcja: przełącznik świetlny: 
- Aktywowanie tej funkcji również poprzez przełącznik 

świetlny (posiada priorytet) na pulpicie maszynisty. 
- - Opcjonalnie identyfikacja kraju: 
- - w przypadku wybrania niedopuszczalnego dla danej 

sieci znaku sygnalizacyjnego, nie dochodzi do jego 
wydania 

- w przypadku niedopuszczalnego znaku sygnalizacyjnego 
miga wskaźnik kontrolny (3 x LED czerwona) 

- Odłączenie górnego światła sygnalizacyjnego (funkcja 
„reflektor przyciemniony”) w sieci belgijskiej. 

abgeblendet przyciemnione 
aufgeblindet włączony 
Schlusslicht Rot czerwone światło pozycyjne tylne 
Licht an światła wł 
Signallicht grün zielone światło sygnalizacyjne 
Lichtstärke wie gewählt natężenie światła jak wybrano 
Licht blinkt światło zapalone  
Signallicht abgeblendet  światła sygnalizacyjne przyciemnione 
Signallicht  światła sygnalizacyjne 
Scheinwerfer abgeblendet  reflektor przyciemniony 
Scheinwerfer  reflektor  
Zugschluss  koniec pociągu 
Rangier Sonderzeichen  znak specjalny jazdy manewrowej 
Warnsignal  sygnał ostrzegawczy 
Falschfahrt  jazda nieprawidłowa 
Sonderzeichen  znak szczególny 
vorne przód 
hinten tył 
vorne und hinten przód i tył 
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Rys. 7-11: Przegląd znaków sygnalizacyjnych 
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Viersystem-Lokomotive BR 189 / ES 64 F4: Signalbilder II  Lokomotywa czterosystemowa BR 189 / ES 64 F4: znaki 

sygnalizacyjne II 
Norwegen  Norwegia 
Ungarn  Węgry 
Tschechien, Slowakei  Czechy, Słowacja 
Polen  Polska  
Belgien  Belgia 
Slowenien  Słowenia 
  
Der Signalbildwahlschalter schaltet das Signalbild nur auf 
die Leuchten des Führerraumes in dem er sich befindet! 
 
- “Warnblinken” in den Netzen Frankreich, Luxemburg 
und Belgien: 

- Frankreich und Luxemburg akzeptieren das 
“warnblinken” Belgiens (unten links – rechts 
abwechselnd). 

- Daher wird für Frankreich, Luxemburg und Belgien 
ausschließlich das warnblinken Belgiens 
implementiert. 

- - Option: Leuchtdruckschalter: 
- Aktivierung dieser Funktion auch über 

Leuchtdruckschalter LDS (hat Priotität) am 
Führertisch. 

- - Option Ländererkennung: 
- - wird ein für das zu befahrene Netz unzulässiges 

Signalbild gewählt, kommt dies nicht zur Anzeige 
- bei unzulässigem Signalbild blinkt Kontrollanzeige 

(3 x LED rot) 
- Abschalten des oberen Signallichtes (Funktion 

“Signalbild abgeblendet”) im belgischen Netz. 

Przełącznik wyboru znaku sygnalizacyjnego przełącza znak 
sygnalizacyjny tylko na oświetlenie kabiny maszynisty, w 
której się on znajduje! 
 
- “Miganie ostrzegawcze” w sieci Francji, Luksemburga 
i Belgii: 

- We Francji i Luksemburgu akceptiowane jest 
“miganie ostrzegawcze” Belgii (na dole po lewej 
stronie – przechodzące na prawą stronę). 

- Z tego powodu dla Francji, Luksemburga i Belgii 
implementowane jest wyłącznie miganie 
ostrzegawcze Belgii. 

- - Opcja: przełącznik świetlny: 
- Aktywowanie tej funkcji również poprzez 

przełącznik świetlny (posiada priorytet) na pulpicie 
maszynisty. 

- - Opcjonalnie identyfikacja kraju: 
- - w przypadku wybrania niedopuszczalnego dla 

danej sieci znaku sygnalizacyjnego, nie dochodzi 
do jego wydania 

- w przypadku niedopuszczalnego znaku 
sygnalizacyjnego miga wskaźnik kontrolny (3 x 
LED czerwona) 

- Odłączenie górnego światła sygnalizacyjnego 
(funkcja „reflektor przyciemniony”) w sieci 
belgijskiej. 

 
abgeblendet przyciemnione 
aufgeblindet włączony 
Schlusslicht Rot czerwone światło pozycyjne tylne 
Licht an światła wł 
Signallicht grün zielone światło sygnalizacyjne 
Lichtstärke wie gewählt natężenie światła jak wybrano 
Licht blinkt światło zapalone  
  
Signallicht abgeblendet światła sygnalizacyjne przyciemnione 
Signallicht  światła sygnalizacyjne 
Scheinwerfer abgeblendet reflektor przyciemniony 
Scheinwerfer  reflektor  
Zugschluss  koniec pociągu 
Rangier Sonderzeichen  znak specjalny jazdy manewrowej 
Warnsignal  sygnał ostrzegawczy 
Falschfahrt  jazda nieprawidłowa 
Sonderzeichen  znak szczególny 
vorne przód 
hinten tył 
vorne und hinten przód i tył 
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Żądane znaki sygnalizacyjne wybierane są w każdej kabinie maszynisty za pomocą 
przełącznika wyboru z 16 położeniami. Na rys. 7-12 pokazano schematycznie przełącznik 
wyboru z odpowiednimi piktogramami. 
 

 
 

Warianty  D, E i F (E474): 

(rear)
Rear lights

I               (front):
Signallight *

F / B / L  (front and rear)
N            (front and rear)
CZ / SK  (front and rear)
DK          (rear):
Shunting *

I  (front):
"Treno Straodinario" -
"Extraordinary Train"  *

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

I  (front):
Wrong-line operation *

CH  (front and rear):
Warning signal

CZ / SK  (front and rear):
Occupied vehicle ***

CH  (front)
H    (front and rear):
Shunting ***

CH  (front):
Wrong-line operation *

DK  (front):
Wrong-line operation *

CZ / SK  (front and rear):
Stationary vehicle **

S  (front):
Warning flashing lights **

B / F / L  (front, left/right
alternately):
Warning flashing lights **

NL  (front):
Warning signal ***

NL  (front and rear):
Shunting ***

D, CH, A, NL, B, L, F, H,
CZ, SK, PL, DK, S, N  (front):
Signallight *

Reserve
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Warianty H, I, K, L, M, O, P, R: 

(rear)
Rear lights

I               (front):
Signallight *

F / B / L  (front and rear)
N            (front and rear)
CZ / SK  (front and rear)
DK          (rear): 
Shunting *

PL  (front): 
Wrong-line operation *

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

I  (front): 
Wrong-line operation *

CH  (front and rear): 
Warning signal

CZ / SK  (front and rear): 
Occupied vehicle ***

CH  (front)
H    (front and rear): 
Shunting ***

CH  (front): 
Wrong-line operation *

DK  (front): 
Wrong-line operation *

CZ / SK  (front and rear): 
Stationary vehicle **

S  (front): 
Warning flashing lights **

B / F / L  (front, left/right 
alternately):
Warning flashing lights **

NL  (front): 
Warning signal ***

NL  (front and rear): 
Shunting ***

D, CH, A, NL, B, L, F, H,
CZ, SK, PL, DK, S, N  (front):
Signallight *

Reserve

The signal form switch only controls the train lights at
the end corresponding to the driver's cab in which it
is located.

(  )  Activated at the cabs indicated
      (operational rules of the railway
      administration)
*     Intensity-Switch for signallight and
      headlight high beam / low beam active
**   Headlight (high beam) automatically
      activated
***  Signallight automatically activated

 

Rys. 7-12: Przełącznik wyboru znaku sygnalizacyjnego  
 
Znak sygnalizacyjny natychmiast po wybraniu jest przedstawiany nad przełącznikiem wyboru 
za pomocą wskaźnika kontrolnego (wyjątek: niedozwolony znak sygnalizacyjny przy 
opcjonalnej identyfikacji kraju). 
Sterownik powoduje opóźnione włączenie (ok. 3 s) świateł sygnalizacyjnych. W ten sposób 
zapobiega się pokazywaniu wszystkich różnych znaków sygnalizacyjnych na lokomotywie 
podczas przekręcania przełącznika wyboru. Podczas eksploatacji mogłoby to doprowadzić 
do błędnych interpretacji. Opóźnienie włączenia nie dotyczy wskaźnika kontrolnego nad 
przełącznikiem wyboru. 
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Rozmieszczenie zespołu obsługi na tylnej ścianie kabiny maszynisty pokazuje rys. 7-13, na 
przykład dla VD, VE i VF (E474). 

 
Rys. 7-13: Zespół obsługi z przełącznikiem wyboru znaku sygnalizacyjnego i wskaźnikiem kontroli 

VD, VE, VF (E474) 
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7.9.1 Koncepcja obsługi 
Do elementów obsługi podczas jazdy należą również zainstalowane na pulpicie maszynisty 
wyłącznik „Oświetlenie sygnałów i instrumentów wł / wył“ oraz wyłącznik „Zapalanie i 
gaszenie świateł sygnalizacyjnych i reflektorów“. Opcjonalnie można rozszerzyć sterowanie  
o przełącznik świetlny, którego wciśnięcie natychmiast aktywuje funkcję „Miganie 
ostrzegawcze SNCB“ i który sam miga w takcie zgodnym z reflektorami. 
Rys. 7-14 pokazuje schematycznie obsługę świateł sygnalizacyjnych i reflektorów w 
lokomotywie BR 189. 
 

Bedienung:
1. "Batteriehahn" in Druckluftgerüst im Maschinenraum in Stellung "Ein" bringen
2. Option LK: Zu befahrenes Netz (DB, ÖBB, SBB/BLS, NS, FS, etc.) über DMI wählen
3. Kippschalter für Signal-/ Instrumentenbel. am Führertisch in Stellung "Ein" (bei Wahlschalterstellung 1, 3, 4, 5, 6, 13 erforderlich)
4. Mit Wahlschalter für Signalbild auf Führerraumrückwand erforderliches Signalbild einstellen
    - Signalbild wird mittels Kontrollanzeige unmittelbar nach Anwahl angezeigt
    - nach 3 s erfolgt die Weiterschaltung des Signalbildes auf die Leuchten der Lokomotive
    - Option LK: - Wird ein für das zu befahrene Netz unzulässiges Signalbild gewählt, kommt dies nicht zur Anzeige
                        - Kontrollanzeige blinkt (3 x LED rot); wird innerh. 5 s nicht auf zul. Signalbild umgeschaltet, erfolgt Fehlermeldung
5. Einstellung der Signallicht- bzw. Scheinwerferfunktion (Auf-/Abblenden) mit Kippschalter auf Führertisch
    - Option LK: Ausschalten des oberen Signallichtes im SNCB-Netz in der Funktion "Signallicht abgeblendet"
Fehlermeldung (Diagnose) bei Ausfall eines Signallichtes (weiss, rot, grün) oder Scheinwerfers
Option LDS (Betätigung des Leuchtdruckschalters): - automatische Aktivierung der Funktion "Warnblinken SNCB"

  (Wird auch von SNCF und CFL akzeptiert)
- Leuchtdruckschalter hat Priorität vor Signalbildwahlschalter

189 001-1

Relaisplatine

Führertisch

Option
Leuchtdruck-
schalter (LDS)

Kippschalter
Auf- / Abblenden
Signallicht und
Scheinwerfer

Scheinwerfer aufgeblendet

Scheinwerfer abgeblendet

Signallicht aufgeblendet

Signallicht abgeblendet

Ein

Aus

Ein

Kippschalter
Signal- und
Instrumenten-
beleuchtung

31 2 8 097654

i St
aus

V=0 UDV>0i

Eingestelltes Netz: DB

DSB

Do, 08.07.99 Netz-Auswahl 14:17:51 C

E

Auswahl 
bestätigen

Grundbild

=

DB
ÖBB

NSB

SBB

SNCF ~

SJ

DSB
CFL

MAV
CD

SNCF=
Belgien
Holland

Lokomotiv-Steuerung

ZSG
(Zentrales Steuergerät)

Option Länderkennung (LK)

DMI

Wahl-
schalter
für
Signalbild

Kontroll-
anzeige

Führerraum-Rückwand

Logik-
platine

=
=

 
Rys. 7-14: Koncepcja obsługi świateł sygnalizacyjnych i reflektorów od VD do VF 
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Lokomotiv-Steuerung sterowanie lokomotywy 
Führerraum-Rückwand ściana tylna kabiny maszynisty 
Führertisch pulpit maszynisty 
Kontrollanzeige Controleweergave 
DMI DMI 
ZSG sterownik centralny 
Zentrales Steuergerät sterownik centralny 
Option Landerkennung (LK) opcjonalnie identyfikacja kraju 
Wahlschalter für Signalbild przełącznik wyboru znaków sygnalizacyjnych 
LogikPlatine płyta logiczna 
Option Leuchtdrukschalter (LDS) przełącznik świetlny 
Scheinwerfer aufgeblendet reflektor rozjaśniony 
Scheinwerfer abgeblendet reflektor przyciemniony 
Signallicht aufgeblendet światła sygnalizacyjne rozjaśnione 
Signallicht abgeblendet światła sygnalizacyjne przyciemnione 
Ein wł 
Aus wył 
Kippschalter Signal und Instrumentenbeleuchtug przełącznik oświetlenia sygnałów  i instrumentów 

Kippschalter Auf-/abblenden Signallicht und Scheinwerfer przełącznik rozjaśniania i przyciemniania świateł 
sygnalizacyjnych i reflektorów 

Relaisplatine płytka przekaźnikowa 
Obsługa: 
1. Ustawić kurek akumulatora w zestawie sterowania sprężonym powietrzem w przedziale maszynowym w położeniu „wł”. 
2. Opcja identyfikacji kraju: wybrać sieć kolei na wyświetlaczu DMI (DB, ÖBB, SBB-BLS, NS, FS, itd.) 
3. Przełącznik oświetlenia sygnałów  i instrumentów na pulpicie maszynisty w położeniu „wł” (wymagane przy położeniu 
przełącznika wyboru 1, 3, 4, 5, 6, 13) 
4. Za pomocą przełącznika wyboru znaku sygnalizacyjnego na tylnej ścianie kabiny maszynisty ustawić wymagany znak 
sygnalizacyjny 
- znak sygnalizacyjny zostanie od razu po dokonaniu wyboru pokazany za pomocą wskaźnika kontrolnego 
- po 3 s następuje przełączenie znaku sygnalizacyjnego na lampy lokomotywy 
- opcja identyfikacji kraju: Jeśli wybrany zostanie znak sygnalizacyjny niedopuszczalny w sieci kolei, w której porusza się 
lokomotywa, nie zostanie on wyświetlony 
- wskaźnik kontrolny będzie migał (3 x dioda LED czerwona); jeśli w ciągu 5 s nie nastąpi przełączenie na dopuszczalny 
znak sygnalizacyjny, pojawi się komunikat błędu 
5. Ustawienie funkcji świateł sygnalizacyjnych lub reflektorów (rozjaśnianie, przyciemnianie) za pomocą przełącznika na 
pulpicie maszynisty 
- opcja identyfikacji kraju: wyłączenie górnego światła sygnalizacyjnego w sieci SNCB za pomocą funkcji "światła 
sygnalizacyjne przyciemnione" 
Komunikat błędu (diagnostyka) w przypadku awarii światła sygnalizacyjnego (białe, czerwone, zielone) lub reflektora 
Opcja przełącznika świetlnego (uruchomienie przełącznika świetlnego): 
- automatyczne aktywowanie funkcji „Miganie ostrzegawcze SNCB” (akceptowane również przez SNCF i CFL) 

- przełącznik świetlny ma pierwszeństwo przed przełącznikiem wyboru znaku sygnalizacyjnego 

 
 
Do przełączania między światłami sygnalizacyjnymi a reflektorami (zapalanie i gaszenie) 
służy kolejny wyłącznik na pulpicie maszynisty. Funkcja „Światło sygnalizacyjne wyłączone“ 
wykonywana jest w położeniu dotykowym. 
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7.9.2 Diagnostyka świateł sygnalizacyjnych 
Działanie każdego światła sygnalizacyjnego i reflektora jest kontrolowane.  
Układ elektroniczny kontroluje przepływ prądu na wyjściach mocy i porównuje te informacje  
z wartościami zadanymi, które zostały podane przez elementy obsługi. Kryterium awarii 
sygnału świetlnego wytworzonego przez diodę LED jest brak działania co najmniej 40 % 
przeznaczonych do tej funkcji diod LED. Awaria jest natychmiast sygnalizowana jako 
komunikat o zakłóceniu („Awaria świateł sygnalizacyjnych“). 
Jeśli błąd dotyczy układu elektronicznego sterowania, pojawi się komunikat o zakłóceniu 
„Zakłócenie sterowania świateł sygnalizacyjnych“. Funkcja sterowania zostanie przejęta 
przez sterownik redundantny. Dopiero w przypadku awarii obydwu sterowników pracujących 
redundantnie instalację sygnałów świetlnych określa się jako uszkodzoną. 
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8 STEROWANIE PANTOGRAFU 
Doprowadzenie sprężonego powietrza 
Sprężone powietrze do podnoszenia pantografów jest dostarczane za pomocą układu 
technicznego prowadzenia. Jeśli jednak klucz na zaworze kluczykowym pantografu do 
udostępnienia przełącznika uziemienia jest wyciągnięty, pantografów nie można podnieść. 

Wybór pantografu 
Przełącznik wyboru pantografu znajduje się na centralnym pulpicie nastawczym w przedziale 
maszynowym. 

Może być ustawiany w położeniach: 
• Pantograf 1 
• Pantograf auto 
• Pantograf 2 
• Pantograf 1 i 2 
Nazwy „Pantograf 1“ i „Pantograf 2“ dotyczą połowy dachu 1 lub 2 nad kabinami maszynisty 
F1 i F2, ponieważ lokomotywy serii BR 189 zasadniczo wyposażone są w cztery pantografy. 

Jeśli rozmieszczenie pantografów pozwala, w położeniu „Auto“ podnoszony jest zawsze tylny 
pantograf, a w trakcji podwójnej zewnętrzny. 

Jeśli podczas jazdy zostanie wciśnięty przełącznik wybory pantografu, nastąpi wywołanie HS 
(wyłącznika głównego) i zmiana pantografu. Do podniesienia pantografu nie trzeba ponownie 
wydawać polecenie „Podnieś pantograf“. 

Sterowanie podnoszenia pantografów 
Za pomocą wyłącznika „Pantograf“ na pulpicie maszynisty wykorzystywanej kabiny polecenie 
podniesienia pantografu zostanie wczytane przez stacje SIBAS-Klip na pulpicie maszynisty  
i przekazane do sterownika centralnego (ZSG). 

W przypadku trakcji ukrotnionej polecenia te zostaną przekazane do lokomotyw 
prowadzonych za pomocą wieloczasowego sterowania trakcji ukrotnionej. 

Jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki udostępnienia (patrz schemat „Sterowanie 
pantografu“), pantografy zostaną podniesione w zależności od wyboru. 

Zmiana kabiny maszynisty 
Przy przełączniku kierunku w pozycji „0“ podniesiony pantograf zostaje na razie na 
przewodzie jezdnym. 

Jeśli na lokomotywie są dwa takie same pantografy (jeden na połowę dachu), to po zajęciu 
drugiej kabiny maszynisty (zmieniony przełącznik kierunku) i ustawieniu przełącznika wyboru 
pantografu w pozycji „Auto“ otworzy się wyłącznik główny, a poprzedni pantograf zostanie 
opuszczony.  
W nowo zajętej kabinie maszynisty można teraz ręcznie podnieść tylny pantograf i włączyć 
wyłącznik główny.  
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WSKAZÓWKA  
Przy zmianie kabiny maszynisty w lokomotywie z dwoma takimi samymi 
pantografami (jeden na każdą połowę dachu) zalecamy, aby podczas jazd 
manewrowych i przejeżdżania przez obrotnicę wybrać stałe ustawienie 
pantografów. 

 
Opuszczanie pantografów 
Opuszczanie pantografów jest zawsze możliwe za pomocą: 

• przełącznika „Opuść pantograf“ (również w niewykorzystywanej kabinie maszynisty) 
• przycisku „Szybkie wyłączenie“ pantografu na ścianie bocznej 
• przycisku hamulca bezpieczeństwa (czerwony guzik, SbV1 (zawór szybkiego hamulca 1) 
 
Kontrola ślizgaczy 
Pantografy ze ślizgaczami węglowymi (wyjątek: prąd stały) są wyposażone w pneumatyczną 
kontrolę ślizgaczy. Po zadziałaniu kontroli ślizgaczy dany pantograf jest opuszczany  
za pomocą uruchamianego pneumatycznie zaworu szybkiego opuszczania. 

Za pomocą układu technicznego prowadzenia wywoływane są następujące reakcje: 

• Wyłącznik główny zostaje wyłączony bez opóźnienia. 
• Pozostałe podniesione pantografy na lokomotywie i w składzie pociągu zostają 

opuszczone. 
• Dokonany zostaje wpis do pamięci diagnostycznej, a na wyświetlaczu pojawia się 

komunikat. 
• Uszkodzony pantograf zostaje zablokowany przez sterownik. 
 
Ograniczenie podniesienia 
W trybie jazdy w Holandii (sieć kolei NS) do przejechania przez most zwodzony bez przęseł 
wymagane jest ograniczenie podniesienia do 5,86 m nad górną krawędzią szyn.  
Odpowiednie pantografy wyposażone są w wymagane ograniczenie podniesienia. 
Ograniczenie podniesienia automatycznie aktywowane jest po wyborze systemu (tryb NS)  
na wyświetlaczu. 

 
Rys. 8-1: Pantograf  SBS 2T 
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Rys. 8-2: Widok dachu (przykł.) wariant środkowoeuropejski) 
Stromabnehmer dargestellt  pantograf przedstawiony 
1Hauptschalter AC 1. Wyłącznik główny AC 
2 Erdungstrenner AC 2. Rozłącznik uziemienia AC 
3 Überspannungsableiter AC 3. Ogranicznik przepięć AC 
4 Überspannungsableiter DC 4. Ogranicznik przepięć DC 
5 Trennen und erden von 3 Stromabnehmern 5. Rozłączanie i uziemianie 3 pantografów 
6 Systemawahlschalter 6. Przełącznik wyboru systemu 
7 Overspannungswandler 7. Falownik napięcia trakcyjnego 
8 Dachdurchführung AC 8. Zespół dachowy AC 
9 Dachdurchführung DC 9. Zespół dachowy DC 
10 Kupferschiene 4000 A 10. Szyna miedziana 4000 A 
11 Trosse 25 kV 600 A 11. Linia 25 kv 600 A 
12 Abtrennbare Kupferlitze 12. Rozłączana żyła miedziana 
13 Abtrennbare Kupferschiene 13. Rozłączana szyna miedziana 
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Stromabnehmer/HS

Kipptaster Stromabnehmer
Hoch/Nieder/Nieder und Sanden

Stromabnehmer Einschaltbedingungen

Richtungsschalter in "V", "M" oder "R"
ZSG bereit
Hauptschalter AC/DC ausgeschaltet
Stromabnehmerabsperrhahn geöffnet (Schlüsselventil)
Ausreichend Druckluft (4,8 bar)
Keine Senkbedingung steht an
LSS "Stromabnehmer Hauptschalter" ein

Selbsttätiges Senken des Stromabnehmers

"Schnellbremsventil" betätigt
"Schnell-Aus" Stromabnehmer Kipptastschalter
Schleifleistenüberwachung hat angesprochen
Stromabnehmerabsperrhahn geschlossen (Schlüsselventil)
LZB "Stromabnehmer" nieder (z.Z. nicht geschaltet)
LSS "Stromabnehmer Hauptschalter" aus
Druckluft sinkt unter 4,8 bar in der HB und im 57 l-Behälter
Stromabnehmerwechsel während der Fahrt
"Batteriehahn" aus bei Fahrzeugstillstand (bewirkt ebenso HS aus)
Ausfall des Zugbusses auf geführten Fahrzeugen.

ZSG
57 l

 
Rys. 8-3: Sterowanie pantografu – schemat 
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Stromabnehmer / HS wyłącznik główny pantografu 
Kipptaster Stromabnehmer 
Hoch/Nieder/Nieder und Sanden 

przełącznik pantografu 
podniesienie/opuszczenie/opuszczenie i rozsypywanie 
piasku 

ZSG sterownik centralny 
Stromabnehmer Einschaltbedingungen .... Warunki załączenia pantografu 

Przełącznik kierunkowy w położeniu „V”, „M” lub „R” 
Sterownik centralny gotowy 
Wyłącznik główny AC/DC wyłączony 
Dźwignia blokując pantografu otwarta (zawór kluczykowy) 
Wystarczające ciśnienie sprężonego powietrza (4,8 bar) 
Nie ma uwarunkować do opuszczenia 
Przełącznik ochronny przewodu „Wyłącznik główny 
pantografu” wł 

Selbsttäiges Senken des Stromabnehmers ... Samoczynne opuszczanie pantografu 
Uruchomiony „Zawór szybkiego hamulca” 
Przełącznik pantografu „Szybkie wyłączanie” 
Zadziałała kontrola ślizgaczy 
Dźwignia blokująca pantografu zamknięta (zawór 
kluczykowy) 
LZB „Pantograf” opuszczony (obecnie nie włączony) 
Przełącznik ochronny przewodu „Wyłącznik główny 
pantografu” wył 
Sprężone powietrze spada poniżej 4,8 bar w zbiorniku 
głównym i w zbiorniku 57 l 
Zmiana pantografu podczas jazdy 
„Kurek akumulatora” wyłączony w czasie postoju pojazdu 
(powoduje również wyłączenie wyłącznika głównego) 
Awaria magistrali w lokomotywach prowadzonych. 
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8.1 Automatyczny układ nastawczy 
Lokomotywy serii BR 189 we wszystkich wariantach posiadają tzw. automatyczny układ 
nastawczy, powodujący automatyczne podniesienie pantografu po włączeniu przycisku 
„Wyłącznik główny wł“ na pulpicie maszynisty, a następnie automatyczne włączenie 
odpowiedniego wyłącznika głównego. 
Obowiązują takie same warunki załączenia pantografu, jak opisano na rysunkach 8-3 i 9-6. 
 
Podnoszony jest pantograf należący do wybranej sieci. Jeśli „wyczute“ napięcie trakcyjne 
pasuje do wybranej sieci, wyposażenie wysokiego napięcia lokomotywy odpowiednio się 
skonfiguruje, a dany wyłącznik główny zostanie włączony. Lokomotywa jest gotowa do jazdy. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 

W trybie  (Włochy) ten układ automatyczny jest odłączony. 
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9 STEROWANIE WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO 
Lokomotywy serii BR 189 we wszystkich wariantach wyposażone są w wyłącznik główny  
AC i DC. 

Wyłącznik główny AC to jednobiegunowy wyłącznik główny próżniowy (producent firma 
Richard AG), umieszczony na dachu przedziału maszynowego. Napęd następuje w sposób 
elektropneumatyczny. 

 
Rys. 9-1: Wyłącznik główny AC RM 525 z rozłącznikiem uziemienia AC RM 530 

 
Bezpośrednio na wyłączniku głównym znajduje się dwubiegunowy rozłącznik uziemienia. 
Umożliwia on jednoczesne uziemienie od strony pantografu i transformatora. 

Rozłącznik uziemienia AC jest włączony w układ blokujący. Uruchomienie rozłącznika 
uziemienia następuje ręcznie z przedziału maszynowego. 

Wyłącznik główny AC ma zewnętrzny stycznik włączający, który jest zasilany wspólnym 
wywołaniem prądu spoczynkowego (przewód zatrzymania). Można go włączyć przez 
stycznik włączający, jeśli AC-HS (wyłącznik główny AC) został udostępniony przez przewód 
zatrzymania.  

Wyłączenie AC-HS (wyłącznika głównego AC) następuje przez zakończenie udostępniania 
dla stycznika włączającego albo przez odłączenie przewodu zatrzymania (przewód prądu 
spoczynkowego). Samo uruchomienie następuje za pomocą sprężonego powietrza. Przy 
włączeniu napięta zostaje sprężyna, która po odłączeniu obwodu prądu zatrzymania otwiera 
kontakt w komorze próżniowej. 

Wyłącznik 
główny 
próżniowy AC 
 
 
Rozłącznik 
uziemienia AC 
(nóż odłącznika) 
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Wyłącznik główny DC jest napędzanym silnikiem jednobiegunowym przełącznikiem mocy 
typu IR6040SV (producent EMC-Traction) z magnetyczną komorą gaszenia iskier.  
Jest on zamontowany w przedziale maszynowym w konstrukcji 3 kV. 
Ze względu na przełączane wywołanie prądu przeciążeniowego, wyłącznik główny DC jest 
przeznaczony do sieci DC 1,5 kV i DC 3 kV.  

 

Rys. 9-2: Wyłącznik główny DC, typ IR6040SV 

 
Wyłącznik główny DC posiada zewnętrzny stycznik włączający, sterowany przez układ 
szeregowy ze wspólnego wywołania prądu spoczynkowego (przewód zasilania)  
i udostępnienia włączenia (wykonanie przez wyjścia Klip). Wyłącznik główny może zostać 
włączony impulsem włączenia przez stycznik włączający, jeśli wyłącznik główny został 
udostępniony przez układ szeregowy (sterowanie do przewodu zatrzymania i zezwolenie na 
włączenie). Wyłączenie DC-HS (wyłącznika głównego) następuje przez zakończenie 
udostępniania albo przez odłączenie przewodu zatrzymania (przewód prądu 
spoczynkowego). 
 
Włączanie HS (wyłącznika głównego) 
Przycisk „Wyłącznik główny wł/wył“ na pulpicie maszynisty, w wykorzystywanej kabinie, 
powoduje włączenie wyłącznika głównego AC lub DC, w zależności od wybranej sieci. Zanim 
będzie można włączyć wyłącznik główny, w centralnym sterowniku (ZSG) muszą zostać 
wykonane rutynowe czynności testowe oraz spełnione muszą być warunki udostępnienia 
(patrz schemat sterowania wyłącznika głównego). 

Wyłączanie HS (wyłącznika głównego) 
Wyłączenie jest możliwe przez 

• przycisk „HS wył“ 
• przełącznik opuszczenia pantografu  
• przycisk „Szybkie wyłączenie“ na ścianie bocznej 
• zawór hamowania awaryjnego (Sbv1 (zawór szybkiego hamulca 1), czerwony guzik) 

 
Wyłącznik wyłącza się samodzielnie, jeśli zadziała urządzenie ochronne lub oczekuje jeden  
z warunków wyłączenia (patrz schemat sterowania wyłącznika głównego)

Komora 
gaszenia iskier 
 

Główne kontakty 
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Rozłącznik uziemienia DC z układem blokującym 
Podczas prac na dachu, przy konstrukcji 3 kV lub wymianie bezpieczników w zestawie trybu 
pomocniczego lokomotywa musi być całkowicie uziemiona. Ponadto przed sprzęgnięciem 
szyny zbiorczej pociągu należy ją uziemić oraz instalację wysokiego napięcia 3 kV.  
Obsługiwany ręcznie za pomocą dźwigni rozłącznik uziemienia DC znajduje się w przedziale 
maszynowym w drzwiach konstrukcji 3 kV. Wolno go uruchamiać tylko wtedy, gdy pantograf 
jest opuszczony (należy upewnić się na własne oczy). Rozłącznik zabezpieczony jest 
przełącznikiem kluczykowym. Klucz znajduje się w zamku zaworu blokującego pantografu  
na pulpicie hamowania. Uruchomienie rozłącznika uziemienia powoduje uziemienie 
wyposażenia wysokiego napięcia prądu stałego i szyny zbiorczej pociągu. W położeniu 
„uziemiony“ wmontowany układ blokujący udostępnia dwa klucze. Jeden z kluczy udostępnia 
klucz do puszki zasilania pociągu. 

 
Rys. 9-3: Rozłącznik uziemienia 3 kV (położenie uziemione) 

 
Drugi klucz służy do otwierania rozłącznika uziemienia AC na wyłączniku głównym AC dla 
układu prądu zmiennego.  

Uruchomienie drugiego rozłącznika uziemienia na wyłączniku głównym AC powoduje 
uziemienie lokomotywy od strony wysokiego napięcia (AC). Przewód dachowy z 
pantografami zostaje połączony z masą lokomotywy tak jak uzwojenie pierwotne 
transformatora głównego. 
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Rozłącznik uziemienia AC znajduje się w przedziale maszynowym na suficie nad korytarzem 
(ilustracja: spojrzenie w górę) 
 

 

Rys. 9-4  Rozłącznik uziemienia AC 
uziemiony 

Rys. 9-5  Rozłącznik uziemienia AC 
otwarty 
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Taster HS
ein/aus

HS

Hauptschalter Einschaltbedingungen:

Richtungsschalter in "V", "M" oder "R"
Fahrschalter in "O"
Fahrdrahtspannung vorhanden
Systemtrenner ist in der richtigen Position
Zugsammelschienenschütze sind ausgeschaltet
Hauptschalter ausgeschaltet
HS von ASG 1 und 2 freigegeben
elektronische Wandler werden versorgt
HS-Halteleitung ist geschlossen

Selbsttätige HS-Ausschaltungen:

Lokschutz:
- AC-Netzüberstrom
- DC-Netzüberstrom
- Fahrdrahtspannung
- AC-Erdstromüberwachung-
- AC-Leerlaufstromüberwachung
- Überstrom Zugsammelschiene
- Störstromüberwachung
- Schleifleistenüberwachung

Schnellbremsventil betätigt
"Schnell-Aus" betätigt
kein ZSG bereit
bei Umgruppierung der ASG
Kühlmitteltemperatur Haupttransformator > 110°C
Ausfall beider Transformator-Kühlmittelpumpen
Kühlwasser im SR zu gering
Kühlmitteltemperatur Traktionsstromrichter > 63°C
Batteriespannung < 95 V
LZB "Stromabnehmer" nieder (z.Z. nicht geschaltet)
LSS "Stromabnehmer Hauptschalter" aus
LSS-Hilfsbetriebe gefallen
HS-Halteschleife wird geöffnet

Stromabnehmer/HS

 
 

Rys. 9-6: Sterowanie wyłącznika głównego - schemat 
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Stromabnehmer / HS wyłącznik główny pantografu 
Taster HS 
 ein/aus 

przycisk wyłącznika głównego wł/wył 

Stromabnehmer Einschaltbedingungen 
Richtungsschalter in “V”, “M” oder “R” 
ZSG bereit 
... 
 

Warunki załączenia wyłącznika głównego: 
Przełącznik kierunkowy w położeniu „V”, „M” lub „R” 
Nastawnik jazdy w położeniu „O” 
Jest napięcie w przewodzie jezdnym 
Rozłącznik systemowy jest we właściwej pozycji 
Styczniki szyny zbiorczej poci ago są wyłączone 
Wyłącznik główny jest wyłączony 
Wyłącznik główny sterownika napędu 1 i 2 udostępniony 
Elektroniczne przetworniki są zasilane 
Przewód zatrzymania wyłącznika głównego jest zamknięty 

Selbsstätiges Senken des Stromabnehmers 
“Schnellbremsventil” betätigt 
“Schnell-Aus” Stromabnehmer Kipptastschalter 
... 

Samoczynne wyłączenie wyłącznika głównego: 
Ochrona lokomotywy: 
- przepięcie sieciowe AC 
- przepięcie sieciowe DC 
- napięcie w przewodzie jezdnym 
- kontrola prądu uziemienia AC 
- kontrola prądu jazdy próżnej AC 
- przepięcie na szynie zbiorczej pociągu 
- kontrola prądu zakłóceniowego 
- kontrola ślizgaczy 
 
Zawór szybkiego hamulca uruchomiony 
Uruchomione „Szybkie wyłączenie” 
niegotowy żaden sterownik centralny 
podczas rozgrupowaniu sterownika napędu 
Temperatura chłodziwa głównego transformatora > 110 C 
Awaria obydwu pomp chłodziwa transformatorów 
Zbyt mało wody chłodniczej w przekształtniku prądu 
Temperatura chłodziwa przekształtnika prądu trakcyjnego > 
63 C 
Napięcie akumulatora < 95 C 
LZB „Pantograf” opuszczony (obecnie nie włączony) 
Przełącznik ochronny przewodu „Wyłącznik główny 
pantografu” wył 
Przełącznik ochronny przewodu urządzeń pomocniczych 
opuszczony 
Pętla zatrzymania wyłącznika głównego zostaje otwarta 
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9.1 Automatyczny układ nastawczy 
Lokomotywy serii BR 189 we wszystkich wariantach posiadają tzw. automatyczny układ 
nastawczy, powodujący automatyczne podniesienie pantografu po włączeniu przycisku 
„Wyłącznik główny wł“ na pulpicie maszynisty, a następnie automatyczne włączenie 
odpowiedniego wyłącznika głównego. 
Obowiązują takie same warunki załączenia pantografu, jak opisano na rysunkach 8-3 i 9-6. 
 
Podnoszony jest pantograf należący do wybranej sieci. Jeśli „wyczute“ napięcie trakcyjne 
pasuje do wybranej sieci, wyposażenie wysokiego napięcia lokomotywy odpowiednio się 
skonfiguruje, a dany wyłącznik główny zostanie włączony. Lokomotywa jest gotowa do jazdy. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 

W trybie  (Włochy) ten układ automatyczny jest odłączony. 
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10 TECHNIKA STEROWANIA LOKOMOTYWY 
Centralne sterowniki (ZSG) i sterowniki napędu (ASG) są zamontowane w systemie kontroli 
SIBAS 32®. 

10.1 Sterownik centralny (ZSG) 
Obydwa pracujące redundantnie sterowniki centralne ZSG 1 i ZSG 2 przejmują całe 
sterowanie lokomotywy. Sterownik centralny ZSG 1 jest zainstalowany ze sterownikiem 
napędu ASG 1 w szafie przekształtników prądu trakcyjnego 1, a sterownik centralny ZSG 2 
ze sterownikiem napędu ASG 2 w szafie przekształtników prądu trakcyjnego. 

W użyciu może być tylko jeden sterownik centralny ZSG (= Master). Drugi sterownik 
centralny ZSG pracuje w trybie „Stand-by“ (= Slave). Przy każdym włączeniu akumulatora 
obydwa sterowniki zmieniają swoją funkcję Master. W przypadku zakłócenia w sterowniku 
funkcja Master zostaje zakończona i przejęta przez drugi sterownik centralny. ZSG 
(sterownik centralny) może być także wyłączony przez maszynistę w przedziale 
maszynowym na centralnym pulpicie nastawczym. 

Niecentralne stacje wprowadzania i wydawania elektronicznego sterownika pojazdu (SIBAS-
KLIP®) zamontowane są również redundantnie. Są one logicznie przyporządkowane do 
sterowników centralnych:  
sterownik centralny (ZSG 1) z systemem KLIP A i ZSG 2 z systemem KLIP B. W przypadku 
zmiany sterownika Master przełączony zostaje również przyporządkowany system KLIP. 

W sterowniku centralnym (ZSG) zintegrowano następujące zadania: 
• przetwarzanie wszystkich poleceń sterowania maszynisty, 
• podawanie wartości zadanych i poleceń dla sterownika trakcji i hamulców, 
• sterowanie urządzeniami pomocniczymi, 
• diagnostykę pojazdu, 
• centralne określanie drogi i prędkości, 
• czuwak bezpieczeństwa (Sifa), 
• automatyczny sterownik jazdy i hamowania (AFB) oraz 
• sterowanie trakcji ukrotnionej ZWS/ZDS/ZMS. 
Do sterowania lokomotywą wymagany jest jeden sterownik centralny. Tylko podczas jazdy ze 
sterownikiem jazdy i hamowania (AFB) konieczne jest działanie obydwu sterowników 
centralnych. 

W celu wymiany danych przez magistralę pojazdu (Multifunction-Vehicle-Bus, MVB) 
sterowniki centralne połączone są między sobą i z innymi urządzeniami sterowanymi 
komputerowo (podsystemy). 

Pozostali uczestnicy magistrali MV to: 
• sterowniki napędu (ASG 1 i ASG 2) 

- sterownik trakcji i hamulców w każdym wózku skrętnym 
• obydwa procesory hamulca (BrR 1 i BrR 2) 

- sterownik ciśnienia w przewodzie powietrza głównego w zależności od informacji 
maszynisty z zaworem hamulca maszynisty lub przez sterownik jazdy i hamowania (AFB) 
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• stacje SIBAS KLIP (SKS 1 do SKS 6), w systemie A i systemie B) 

- wykonanie poleceń sterowania poziomu 110 V na poziomie pojazdu  
i odwrotnie 

• falowniki urządzeń pomocniczych (HBU 1.1, HBU 1.2, HBU 2.1 i HBU 2.2) 
• pneumatyczny system antypoślizgowy (K-Micro) 
• wyświetlacze diagnostyczne w kabinach maszynisty 1 i 2 
• wyświetlacze DMI w kabinach maszynisty 1 i 2 
• systemy bezpieczeństwa pociągu (np. LZB/PZB/ZUB 262, ETCS) 
• rejestratory (moduł przechowywania danych, DSK, DIS). 
 
 

Umschalteinheit

Modem GPS-Empfänger

Display 3
Ebula

ZSG 2

HBU

ZSG 1

KLIP ASG 2

Führerstand 2 Führerstand 1

UIC - Leitung

KLIP

FBVFBV
CAN

Gateway
(vorbereitet)

 

BSG

Europa
Zugfunk

(vorbereitet)

LZB80
 MVB
PZB90

Display
DMI

Display
DMI

Diagnose
Display

Diagnose
Display

  EBuLa
Display 3

ASG 1 K-micro KLIP DSK

WTB (vorbereitet)

 MVB

Außenkameras
(nur Varianten

 D, E)

Außenkameras
(nur Varianten

 D, E)

ZUB 262
INTEGRA
(nur VE)

Gateway
(vorbereitet)

 
Rys. 10-1: Elementy techniczne sterowania pojazdem (przykład) 
NIEMIECKI POLSKI 
UIC – Leitung Przewód UIC 
Führerstand Stanowisko maszynisty 
WTB (vorbereitet) WTB (przygotowanie) 
Europa Zugfunk (vorbereitet) Radio pociągu Europa (przygotowanie) 
ZSG ZSG (sterownik centralny) 
ZUB262 INTEGRA (nur VE) ZUB262 INTEGRA (tylko VE) 
Gateway (vorbereitet) Bramka (przygotowanie) 
KLIP KLIP 
HBU HBU (falownik urządzeń pomocniczych) 
ASG ASG (sterownik napędu) 
K-micro K-micro 
DSK DSK (moduł przechowywania danych) 
Außenkameras (nur Varianten D, E) Kamery zewnętrzne (tylko w wariantach D, E) 
Diagnose Display Wyświetlacz diagnostyczny 
Display DMI Wyświetlacz DMI 
Umschalteinheit Zespół przełączający 
Modem Modem 
GPS Empfänger Odbiornik GPS 
FBV FBV (zawór hamulca maszynisty) 
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10.2 Sterowniki napędu (ASG) 
W szafie przekształtników prądu trakcyjnego poszczególne sterowniki napędu wózka 
skrętnego są zamontowane razem ze sterownikiem centralnym (ZSG). Sterują one 
przekształtnikami prądu sieciowego i silnika w formie napędu pojedynczej osi. Jako proces 
regulacji stosowany jest system Transvektor ze zintegrowanym regulatorem końcowym siły 
do optymalizacji sił pociągowych i hamowania. 

Do naprawy niewielkich zakłóceń sterownika napędu (ASG) wymagane jest zatwierdzenie 
przełącznikiem odjazdu w pozycji „0“. Jeśli przełącznik odjazdu znajduje się już w położeniu 
„0“, należy go przestawić z położenia „Zero“ na „0“. 

W przypadku zakłócenia w wyposażeniu mocy (sterownik napędu, przekształtniki prądu)  
w zależności od rodzaju zakłócenia następuje wykluczenie z grupy danego falownika 
impulsowego, uszkodzonego obwodu pośredniego części lub całego wózka skrętnego. Jazdę 
można kontynuować ze zredukowaną mocą trakcyjną. 
W przypadku takich zakłóceń przynależny sterownik napędu (ASG) z reguły nadal pracuje  
i dostarcza działającemu napędowi wartościowe informacje przez osie bieżne. Wyłączenie 
jednego wózka skrętnego w przedziale maszynowym na centralnym pulpicie nastawczym za 
pomocą wyłącznika awaryjnego wózka skrętnego jest wymagana tylko po komunikacie 
tekstowym zakłócenia. 

Blokowanie mocy trakcyjnej 
Na poniższej liście wymieniono wszystkie zdarzenia, które w lokomotywach serii 189  
i wszystkich jej wariantach mogą doprowadzić do blokady trakcji (blokady siły pociągowej). 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Blokada trakcji zostaje zlikwidowana dopiero po usunięciu przyczyny  
i zatwierdzeniu blokady przez przestawienie przełącznika odjazdu do pozycji „0“. 

 
• Nie wybrano kierunku jazdy lub kierunek nie jest jednoznaczny. 

• Wyłącznik główny jest wyłączony. 

• Siła pociągowa nie jest wytwarzana, mimo że przed 20 sekundami podano wartość 
zadaną. 

• Jeśli nastąpiło uszkodzenie łożyska silnika trakcyjnego, to po przekroczeniu 
dopuszczalnej prędkości 40 km/h trakcja zostanie zablokowana. 

• Wszystkie silniki trakcyjne są zablokowane lub ASG (sterownik napędu) informuje,  
że w ciągu 5 sekund nastąpi wyłączenie wyłącznika głównego (co najmniej jeden wózek 
skrętny musi być włączony). 

• Po włączeniu trybu pracy wieloczasowego sterowania trakcji ukrotnionej (ZMS), 
wieloczasowego sterowania trakcji podwójnej (ZDS) lub wieloczasowego sterowania 
nawrotowego (ZWS) trakcja zostaje zablokowana aż do zakończenia zestawiania 
pociągu. 

• Przekroczono prędkość maksymalną lokomotywy 140 km/h. 

• Dźwignia blokująca hamulca wymuszonego została zablokowana, ale wyłącznik awaryjny 
Sifa i przełącznik SOS nie zostały uruchomione. 
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• Hamowanie wymuszone Sifa. 

• Czujnik ciśnienia Sifa zgłasza niewystarczające ciśnienie w przewodzie głównego 
powietrza (< 2,5 bar). 

• Oczekujące hamowanie wymuszone przez system bezpieczeństwa pociągu. 

• Maszynista uruchomił szybkie hamowanie za pomocą zaworu hamulca maszynisty 
(FbrV). 

• Maszynista uruchomił szybkie hamowania za pomocą przełącznika pomocniczego 
odjazdu. 

• Ciśnienie w zbiorniku głównym spada poniżej 6,0 bar. 

• Pneumatyczny hamulec sprężynowy nie został odluzowany. (wyjątek: sieć kolei  
(Włochy), patrz rozdz. 6.10.1) 

• Hamulce wózka skrętnego 1 (DG1) i wózka skrętnego 2 (DG2) zostały zablokowane. 

• Oczekujące ręczne żądanie hamulca E. 

• Oczekujące ręczne żądanie hamulca P (hamulec pneumatyczny), a przycisk „Luzowanie 
hamulca“ na pulpicie maszynisty nie został uruchomiony. 

• Kontrola nieprawidłowo załączonego hamulca pośredniego 
- po ustawieniu zaworu hamulca maszynisty w położeniu „F“ i zatwierdzeniu położenia 
zerowego przełącznikiem odjazdu trakcja zostanie udostępniona na dwie minuty, również 
gdy ciśnienie w przewodzie powietrza głównego wynosi poniżej 4,7 bar. W ten sposób 
możliwe jest wprowadzenie przy luzowanym hamulcu pneumatycznym.  
  Ciśnienie w przewodzie powietrza głównego musi w ciągu 30 s znaleźć się w położeniu 
hamowania R/P i w ciągu 70 s w G przekroczyć wartość 4,7 bar – w przeciwnym razie 
ponownie załączy się blokada trakcji. 

• Hamulec E jest aktywny. 

• Stały hamulec pośredni. 

• Hamulec bezpieczeństwa pasażera. 

• Blokady trakcji zależne od temperatury: 
- uzwojenie transformatora głównego   > 145 °C 
- chłodziwo transformatora głównego (ester)  > 95 °C 
- chłodziwo przekształtnika prądu trakcyjnego (woda) > 55 °C 
- uzwojenie stojana silnika trakcyjnego   > 245 °C 
- uzwojenie wirnika silnika trakcyjnego   > 270 °C 
- filtr prądu zakłóceniowego     > 135 °C 
 

• przekroczenie prędkości maksymalnej 30 km/h w trybie awaryjnym pantografu (warianty 

D, E, L) w sieci kolei  (Włochy). 
 

10.3 Procesor hamulców (BrR) 
Dostępne są dwa procesory hamulców (BrR), przy czym elektroniczne sterowania przewodu 
powietrza głównego możliwe jest tylko za pomocą BrR 1. Funkcje pneumatycznego 
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sterowania przewodu powietrza głównego oraz różne inne funkcje (np. sterowanie 
kompresora, itd.) są redundantne w obydwu procesorach hamulców. 

W przypadku awarii elektronicznego sterownika hamulców następuje automatyczne 
przełączenie na automatyczny sterownik hamulców. 
Obydwa procesory hamulców znajdują się razem z systemem antypoślizgowym w części 
hamującej szafy elektronicznej. 

Odblokowanie i blokowanie układu zaworów hamulców maszynisty zostało opisane  
w rozdziale 6.3.1. 

Regulowanie hamulca E 
Działanie hamulca E jest wywoływane przez: 
 
• nastawnik hamulca E, 

• automatyczny sterownik jazdy i hamowania (AFB) (vzadana mniejsza niż vrzeczywista, liniowy 
układ urządzeń przekazywania informacji do pociągu LZB). 

Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu zestawów kołowych podczas hamowania,  
przy jednoczesnym użyciu hamulca bezpośredniego i hamulca E, siła hamowania E zostaje 
zredukowana do 100 kN. 

10.4 Uczestnik magistrali DMI 
W każdej kabinie maszynisty wbudowano po dwa wyświetlacze (diagnostyczny i DMI [Driver-
Machine-Interface]), połączone dodatkowo przez magistralę (ethernet). 

Wyposażenie GPS i zdalnej transmisji danych połączone jest redundantnie z obydwoma 
wyświetlaczami w kabinie maszynisty 1 przez zespół przełączający. 

10.5 Wyświetlacz diagnostyczny 
Możliwości diagnostyczne dostarczają maszyniście oraz 
personelowi zakładu obszernych informacji o lokomotywie i jej 
stanie.  

Na obrazie podstawowym pokazane są: napięcie przewodu 
jezdnego, prąd trakcyjny, dane procesów, diagnostyka zakładu,  
przegląd zakłóceń, środki zaradcze, wiersz obsługi i stanu. 

System diagnostyczny posiada następujące funkcje: 

• W przypadku zakłócenia wskazywane są za pomocą wybranych komunikatów  
i wskazówek środki zaradcze, które należy podjąć. 

• Zdarzenia błędów/wyniki diagnostyki zostają zapisane za pomocą danych ustawień  
i roboczych na różnych poziomach systemu diagnostycznego (diagnostyka podsystemu, 
diagnostyka nadrzędna). 
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10.6 Wyświetlacz DMI 
Wyświetlacz DMI (Driver-Machine-Interface) służy do 
pokazywania sił pociągowych i hamowania, prędkości  
zadanej i rzeczywistej oraz systemu bezpieczeństwa pociągu.  
Ponadto powierzchnie podświetlane zintegrowane są  
z maszynowymi komunikatami technicznymi. 

 
 

 

10.7 Zdalny przekaźnik danych i GPS 
Na tylnej ścianie w kabinie maszynisty 1 zamontowano odbiornik GPS połączony z anteną  
na dachu kabiny maszynisty. Odbiornik udostępnia dane położenia pojazdu i aktualną 
godzinę (Greenwich Mean Time).  
Dane te przekazywane są pozostałym uczestnikom przez magistralę pojazdu MVB. 

Modem do zdalnego przesyłania danych jest połączony z anteną na dachu kabiny 
maszynisty. Za pomocą zdalnego przesyłu danych dane diagnostyczne można przesłać 
przez GSM. 

10.8 Komunikaty akustyczne 
Wszystkie wyświetlacze wyposażone są we wzmacniacz i głośnik do komunikatów 
głosowych. 

Ważne komunikaty podawane są głosowo. Wyjątkiem jest eksploatacja w sieci kolei  
(Włochy). Komunikaty głosowe są odłączone i zostały zastąpione przez dźwięk brzęczyka 
(patrz rozdz. 13.4).  
 
Możliwe są następujące komunikaty (według ważności): 

„Awaria hamulców” Błąd podczas przetwarzania poleceń hamowania. 
Odpowietrzenie przewodu powietrza głównego jest możliwe za 
pomocą nastawnika hamulca w położeniu szybkiego hamowania 
lub przycisku hamulca bezpieczeństwa. 

 
„Hamulec bezpieczeństwa” Hamulec bezpieczeństwa został zaciągnięty przez 
  pasażera. 

Komunikat następuje tylko przy włączonym mostkowaniu hamulca 
bezpieczeństwa/ep i w odpowiednio wyposażonym wagonie. 

 
„Hamowanie wymuszone” Hamowanie wymuszone LZB (liniowy układ urządzeń  
  przekazywania informacji do pociągu) lub PZB (punktowy układ 
  urządzeń przekazywania informacji do pociągu). 
 
„Sifa”  Zastąpienie brzęczyka Sifa (czuwak bezpieczeństwa). 
„Hamowanie wymuszone Sifa” Hamowanie wymuszone spowodowane przez Sifa. 
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„Urządzenia przekazywania informacji do pociągu” Przejechanie działającego  

 elektromagnesu 1000 Hz i uruchomienie przycisku czuwania. 
 Aktywowanie LZB/PZB (liniowego i punktowego układu urządzeń 
 przekazywania informacji do pociągu) (np. przełącznik kierunku w 
 położeniu „V“). 

 
„Pneumatyczny hamulec sprężynowy” Próba odjazdu mimo załączonego pneumatycznego 
  hamulca sprężynowego. 
 
„AFB” (automatyczny sterownik jazdy i hamowania) Komunikat przy włączaniu i wyłączaniu 
  AFB (automatycznego sterownika jazdy i hamowania). 
 
„Odblokowanie drzwi” Przypomnienie odblokowania drzwi przy prędkości niższej niż  
  30 km/h. 

Komunikat występuje przy włączonym systemie sterowania 
drzwiami DB. 

 
„Zakłócenie” Komunikat po wystąpieniu zakłóceń. Do czasu wywołania  

tekstu pomocy powtarzany co 25 sekund. 
 
Przy jednoczesnym nadejściu kilku komunikatów jako pierwszy wygłoszony zostanie 
komunikat z najwyższym priorytetem. Tekst komunikatu nie jest przerywany. 

10.9 Wieloczasowe sterowanie nawrotowe (ZWS) 
Wieloczasowe sterowanie nawrotowe pozwala prowadzić lokomotywę przez wagon 
sterowniczy. Polecenia maszynisty są kodowane w wagonie sterowniczym wieloczasowo i za 
pomocą częstotliwości nośnej (kanał poleceń) przesyłane przez przewód IS (przewód UIC) 
do lokomotywy. Tam polecenia są dekodowane i wykonywane. Prowadzona lokomotywa 
zgłasza aktualny stan przez drugą częstotliwość nośną (kanał zgłoszeń). Komunikaty te są 
pokazywane w wagonie sterowniczym za pomocą różnych sygnalizatorów świetlnych i 
instrumentów. W ten sposób maszynista jest informowany o najważniejszych zdarzeniach w 
lokomotywie. 
ZWS (wieloczasowe sterowanie nawrotowe) włączane jest na centralnym pulpicie 
nastawczym w przedziale maszynowym za pomocą przełącznika wyboru ZMS 
(wieloczasowego sterowania trakcji ukrotnionej). 

W trybie  nie można stosować tej funkcji. 

10.10 Wieloczasowe sterowanie trakcji ukrotnionej (ZMS) 
Za pomocą wieloczasowego sterowania trakcji ukrotnionej można sterować maksymalnie 
czterema lokomotywami w składzie pociągu z kabiny maszynisty jednej z tych lokomotyw. W 
przypadku ZMS (wieloczasowego sterowania trakcji ukrotnionej) w komunikacji może brać 
udział do czterech uczestników. Za komunikację odpowiedzialna jest magistrala z dosyć 
prostą funkcjonalnością. Na początku komunikacji wykonywana jest inicjacja magistrali, tzn. 
jej uczestnicy zostają ponumerowani. Podczas inicjacji magistrali siła pociągowa jest 
zablokowana. 
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Podobnie jak w przypadku ZWS (wieloczasowego sterowania nawrotowego) polecenia 
maszynisty w lokomotywie prowadzącej są kodowane wieloczasowo i za pomocą 
częstotliwości nośnej (kanał poleceń) przesyłane przez przewód IS (przewód UIC) do 
pozostałych lokomotyw. Tam polecenia są dekodowane i wykonywane. Prowadzone 
lokomotywy zgłaszają aktualny stan przez drugą częstotliwość nośną (kanał zgłoszeń). 
Wykorzystanie kanału zgłoszeń przez prowadzone lokomotywy następuje w ciągłej zmianie. 
Komunikaty zwrotne pokazywane są na wyświetlaczu w lokomotywie prowadzącej. 
Również ZMS (wieloczasowe sterowanie trakcji ukrotnionej) włączane jest na centralnym 
pulpicie nastawczym w przedziale maszynowym za pomocą przełącznika wyboru ZMS. 

10.11 Urządzenia pomiarowe i ochronne 
Układ elektroniczny pojazdu zbiera i kontroluje wszystkie istotne: 

• napięcia 
• prądy 
• częstotliwości 
• uziemienia i 
• temperatury podzespołów 
 
w obwodzie prądu głównego i urządzeń pomocniczych. 

W przypadku odstępstwa od podanych parametrów w zależności od zakłócenia: 

• moc podzespołu zostaje zredukowana 
• podzespół zostaje odłączony 
• wyłącznik główny zostaje wyłączony. 
 
Niektóre obwody prądu są dodatkowo zabezpieczane przez bezpieczniki, przełączniki 
ochronne silnika (MSS) i przełączniki ochronne przewodów (LSS). 
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11 URZĄDZENIA POMOCNICZE 

11.1 Falowniki urządzeń pomocniczych (HBU) 
Również do napędu urządzeń pomocniczych stosowane są silniki trójfazowe. Ich zasilanie 
odbywa się z czterech statycznych falowników urządzeń pomocniczych (HBU)  
o takiej samej konstrukcji w technologii IGBT-(Inte-grated Gate Bipolar Transistor) z mocą 
wyjściową 4 x 90 kVA. Falowniki natomiast pobierają energię z obwodów pośrednich 
przekształtników prądu trakcyjnego Falownik urządzeń pomocniczych HBU 1 jest połączony 
elektrycznie z przekształtnikiem prądu trakcyjnego 1, a falownik urządzeń pomocniczych 
HBU 2 z przekształtnikiem prądu trakcyjnego 2. 

3 AC 440 V
2 ... 60 Hz

90 kVA

Drossel /
Inductivity

Pulswechsel
-richter /
converter

du/dt Filter du/dt Filterdu/dt Filter du/dt Filterdu/dt Filter du/dt Filterdu/dt Filter

HUR-Modul /
HUR-Module

Lüfter /
blower

3 AC 440 V
60 Hz

Eingang 2 / Input 2:
DC 1500 / 3000 V

Traktions-
Zwischenkreis 1 /
DC-Link 1

Traktions-
Zwischenkreis 2 /
DC-Link 2

Eingang 1 / Input 1:
DC 1500 / 3000 V

Lüfter /
blower

3 AC 440 V
2 ... 60 Hz

90 kVA

3 AC 440 V
2 ... 60 Hz

90 kVA

3 AC 440 V
2 ... 60 Hz

90 kVA

3 AC 440 V
60 Hz

 
Rys. 11-1: Zasadniczy schemat ideowy HBU  
Traktions-  
Zwischenkreis  / 
 DC-Link  

Obwód pośredni trakcji  /  
złącze DC  

Eingang 1 Wejście 1 
DC 1500 / 3000 V  DC 1500 /3000 V 
Eingang 2 Wejście 2 
Drossel Dławik 
HUR-Modul Moduł HUR (falownika wysokiego napięcia) 
Pulswechselrichter Falownik impulsowy 
 Lüfter Wentylator 
Du/dt filter Filtr Du/dt 
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Wszystkie cztery falowniki urządzeń pomocniczych znajdują się w szafie, przy czym po dwa 
są zasilane z obwodu pośredniego przekształtników prądu.  
 
Moduły wejściowe (moduły falowników wysokiego napięcia, HUR) są grupowane 
odpowiednio do napięcia trakcyjnego za pomocą rozdzielni wejściowych i zasilają dwa 
obwody pośrednie napięcia stałego. Z tych obwodów pośrednich zasilane są falowniki 
impulsowe (PWR).  

Moduły PWR (falowniki impulsowe) dostarczają trójfazowe napięcie wyjściowe. Częstotliwość 
napięcia wyjściowego każdego przemiennika wyjściowego można ustawić od 1 do 60 Hz. 
Oznacza to, że każdy przemiennik wyjściowy (PWR, falownik impulsowy) może być zasilany 
ze stałą lub zmienną częstotliwością. 

 
 
 

 
Rys. 11-2: Falowniki urządzeń pomocniczych 

 
 
W trakcie bezzakłóceniowej eksploatacji dwa przemienniki wyjściowe (PWR, falowniki 
impulsowe) zasilane są z częstotliwością zmienną, a dwa pozostałe z częstotliwością stałą. 

Moduły 
HUR 
(falowniki 
wysokieg

Sterowniki 
elektryczne 

Moduły HUR 
(falowniki 
wysokiego 
napięcia) 

Moduły PWR 
(falowniki 
impulsowe) 

Wentylator 
Rozdzielnia 
konfiguracji 
systemu 
napięcia. 

Wentylator 

Moduły 
PWR 
(falowniki 
impulsowe) 
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Odbiorniki falowników urządzeń pomocniczych podzielone są na cztery grupy. 
 

Falowniki urządzeń pomocniczych 

Falownik urządzeń pomocniczych HBU 1 Falownik urządzeń pomocniczych HBU 2 
HBU1.1 ze  
zmienną częstotliwością 

HBU1.2 ze  
ze stałą częstotliwością 

HBU2.1 ze  
zmienną częstotliwością 

HBU2.2 ze  
ze stałą częstotliwością 

Urządzenia pomocnicze 
(HB) Grupa 1 (HB1): 
• Wentylator silnika 

trakcyjnego 1 
• Wentylator silnika 

trakcyjnego 2 
• Wentylator wieży 

chłodzenia 1 

Urządzenia pomocnicze 
(HB)Grupa 3 (HB3): 
• Pompa chłodziwa 

transformatora 1 
• Pompa chłodziwa 

transformatora 2 
• Pompa wody 

przekształtnika prądu 
SR1 

• Wentylator HBU 1 
• Wentylator 

przekształtnika prądu 
SR1 

• Ładowarka akumulatora 
• Ogrzewanie 

klimatyzatora, kabina 
maszynisty 1 

• Wentylator 
wysokociśnieniowy, 
kabina maszynisty 1 

• Kompresor 
klimatyzatora, kabina 
maszynisty 1 

• Transformator 
220 V/60 Hz 

• Ogrzew. okna 
przedniego Kabina 
maszynisty 1 

• Ogrzew. okna 
przedniego, kabina 
maszynisty 2 

• Ogrzew. podłogi, kabina 
maszynisty 1 

• Ogrzew. podłogi, kabina 
maszynisty 2 

• Ogrzew. miejscowe, 
kabina maszynisty 1 

• Ogrzew. miejscowe, 
kabina maszynisty 2 

• Ogrzewanie piasecznicy 
• Ogrzewanie przewodów 

piasku 
• Ogrzewanie zbiornika 

kondensatu 
• Ogrzewanie sprężarki 

Urządzenia pomocnicze 
(HB) Grupa 2 (HB2): 
• Wentylator silnika 

trakcyjnego 3 
• Wentylator silnika 

trakcyjnego 4 
• Wentylator wieży 

chłodzenia 2 
• Wentylator hamulca 

oporowego 

Urządzenia pomocnicze 
(HB) Grupa 4 (HB4): 
• Sprężarka  
• Pompa wody SR2 
• Wentylator konstrukcji 

HBU 2 
• Wentylator 

przekształtnika prądu 
SR2  

• Klimatyzator, kabina 
maszynisty 2 

• Wentylator 
wysokociśnieniowy, 
kabina maszynisty 2 

• Kompresor klimatyzatora 
kabina maszynisty 2 

 



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)   
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990   Strona 4 z 12 
Stan na dzień: 15.06.2008   Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 11 

Wszystkie cztery falowniki urządzeń pomocniczych mają taką samą moc. Każdy z czterech 
falowników impulsowych (PWR) może zasilać jedną lub wiele grup odbiorników z 
częstotliwością zmienną lub stałą. 

W przypadku awarii falownika urządzeń pomocniczych HBU 1 podłączonego do obwodu 
pośredniego przekształtnika prądu 1 spowodowanej poważnym błędem w części wysokiego 
napięcia (uziemienie, błąd stycznika na stronie wejścia falownika urządzeń pomocniczych) 
rozdzielnia, znajdująca się w przekształtniku prądu, odłącza obwód pośredni. Możliwa jest 
dalsza eksploatacja z drugim falownikiem urządzeń pomocniczych HBU 2 w obwodzie 
pośrednim przekształtnika prądu 2, jednak z połową mocy falownika urządzeń 
pomocniczych. W przypadku podobnych zakłóceń w falowniku urządzeń pomocniczych HBU 
2 postępowanie jest analogiczne. 

Jeśli awarii ulega jedna gałąź falowników urządzeń pomocniczych (HBU), sterownik 
centralny (ZSG) za pomocą stycznika grupowania urządzeń pomocniczych rozdziela jej 
odbiorniki na sprawne HBU. W takim przypadku dwa falowniki urządzeń pomocniczych nadal 
zasilają odbiorniki  
z częstotliwością zmienną, a trzeci wszystkie pozostałe odbiorniki z częstotliwością stałą. 
Dalsza eksploatacja lokomotywy jest możliwa bez ograniczenia mocy. 
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HBU 1.1
variable Frequenz /
variable frequency

HBU 2.1
variable Frequenz /
variable frequency

HBU 2.2
konstante Frequenz /
constant frequency

HBU 1.2
konstante Frequenz /
constant frequency

FML: Fahrmotorlüfter /
traction motor blower

LK: Lüfter Kühlanlage /
oil- and watercooler blower

BWL: Bremswiderstandslüfter /
break resistor blower

LP: Luftpresser /
compressor

SD: Steckdosen /
plug sockets

KGH: Klimageräteheizung /
air condition heating

SFH: Stirnfensterheizung /
windshield heating

FBH: Fußbodenheizung /
floor heating

NH: Nischenheizung /
niche heating

SKH: Sandbehälterheizung /
sand container heating

SRH: Sandrohrheizung /
sand pipe heating

TKP: Transformator-Kühlmittelpumpe /
transformator coolant pump

HBUL: HBU-Lüfter /
auxiliaries converter blower

SRWP: Stromrichterwasserpumpe /
converter coolant pump

SRL: Stromrichterlüfter /
converter blower

HLF: Hochdruck-Lüfter Führerraum /
high pressure blower driver's cab

KL: Klimalüfter /
air condition blower

KGK: Klimagerätekompressor /
air condition compressor

BLG: Batterieladegerät /
battery charger

KBH: Kondensatbehälterheizung /
condensate container heating

LPH: Luftpresserheizung /
compressor heating

LC-Filter

SFH 1

FML1 FML2 LK1

   M
3

   M
3

FML3

   M
3

FML4 LK2

   M
3

   M
3

   M
3

   M
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3

   M
3

KGK1

   M
3

   M
3

HBUL1 SRL1 HLF1 SRWP1

   M
3

   M
3

   M
3

   M
3

   M
3

   M
3

BLG

Fremdeinspeisung /
external power supply
230 V  50 Hz

BWL

   M
3

TKP2

   M
3

   M
3

KGK2

   M
3

HBUL2 SRL2 HLF2 SRWP2

   M
3

   M
3

   M
3

   M
3

   M
3

   M
3

KGH1TKP1

   M
3

   M
3

FBH 1 NH 1 SFH 2 FBH 2 NH 2 SKH SRH KBH LPH
KL1 KL2SD

   M
1

   M
1

 

Rys. 11-3: Rozkład obciążenia urządzeń pomocniczych 
NIEMIECKI POLSKI 
HBU HBU (falownik urządzeń pomocniczych) 
variable Frequenz częstotliwość zmienna 
konstante Frequenz częstotliwość stała 
FML Fahrmotorlüfter FML (wentylator silnika trakcyjnego) 
LK Lüfter Kühlanlage LK (wentylator instalacji chłodzącej) 
BWL Bremwiderstandlüfter BWL (wentylator opornika hamowania) 
LP Luftpresser LP (sprężarka) 
SD Steckdosen SD (gniazda) 
KGH Klimageräteheizung KGH (klimatyzator z ogrzewaniem) 
SFH ... SFH (ogrzewanie okna przedniego) 
FBH.... FBH (ogrzewanie podłogi) 
NH ... NH (ogrzewanie miejscowe) 
SKH ... SKH (ogrzewanie zbiornika piasku) 
SRH .... SRH (ogrzewanie przewodów piasku) 
TKP … TKP (pompa chłodziwa transformatora) 
HBUL ... HBUL (wentylator falownika urządzeń pomocniczych) 
SRWP SRWP (pompa wody przekształtnika prądu) 
SRL SRL (wentylator przekształtnika prądu) 
HLF HLF (wentylator wysokociśnieniowy w kabinie 

maszynisty) 
KL KL (wentylator) 
KGK KGK (kompresor klimatyzatora) 
BLG BLG (ładowarka akumulatora) 
KBH KBH (ogrzewanie zbiornika kondensatu) 
LPH LPH (ogrzewanie sprężarki) 
LC-Filter Filtr LC 
Fremdeinspeisung / 230 V 50 Hz Zasilanie obce / 230 V 50 HZ 
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11.1.1 Włączanie falowników urządzeń pomocniczych 
Po włączeniu falowników urządzeń pomocniczych najpierw wykonywany jest autotest. Jeśli 
zakończy się pomyślnie, odbiorniki zostają podłączone do prądu trójfazowego. Jeśli 
komunikat gotowości nie pojawi się, uszkodzony falownik urządzeń pomocniczych zostanie 
wykluczony z grupy, a jego odbiorniki automatycznie przełączone na sprawne falowniki. 

Prędkości obrotowe wentylatorów są regulowane przez poszczególne falowniki urządzeń 
pomocniczych według potrzeb. Ponadto temperatury chłodziwa transformatora 
i przekształtnika prądu oraz temperatura silników trakcyjnych są określane i wartościowane. 
W  ustawieniu przełącznika wentylatora w pozycji „wł“, wentylatory pracują z pełną 
prędkością obrotową (60 Hz). 

Przy podłączaniu i odłączaniu sprężarki częstotliwość falownika urządzeń pomocniczych 
zostanie na krótko zmniejszona, a po podłączeniu lub odłączeniu ponownie zwiększona.  Ten 
moduł podłączania zastępuje rozrusznik silnika trójfazowego. 

Wszystkie odbiorniki są chronione przełącznikiem ochronnym silnika (MSS) kontrolowanym 
przez sterownik centralny (ZSG). Po zadziałaniu takiego urządzenia ochronnego na 
wyświetlaczu diagnostycznym pojawia się odpowiedni komunikat o zakłóceniu. 

11.1.2 Żądanie częstotliwości 
Żądania częstotliwości wysyłane są bezstopniowo z częstotliwością między 10 Hz a 60 Hz  
do falowników urządzeń pomocniczych zasilających odbiorniki ze zmienną częstotliwością. 
Następuje żądanie częstotliwości z wyborem wózka skrętnego zależne od aktualnego 
zapotrzebowania na wentylowanie przyporządkowane do komponentu napędu danego 
wózka skrętnego.  

Zapotrzebowanie na wentylowanie określane jest na podstawie temperatur przekształtników 
prądu (obwodów wody), transformatora i silników trakcyjnych. Wartość zadana częstotliwości 
generowana jest w sterowniku centralnym i przekazywana przez telegramy magistrali MVB 
(Multifunction Vehicle Bus) do poszczególnych falowników urządzeń pomocniczych. Dla 
wartości zadanych uwzględniane są temperatury zmierzone przez ASG (sterownik napędu). 
Żądanie częstotliwości odbywa się według poniższych kryteriów. 
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1. Wpływ temperatury wody chłodniczej 
Temperatura wody chłodniczej poszczególnych przekształtników prądu wpływa na żądanie 
częstotliwości w następujący sposób: 

 
Rys. 11-4: Charakterystyka żądania częstotliwości przez temperaturę wody chłodniczej 

 
 
2. Wpływ temperatury chłodziwa transformatora 
Zmierzona temperatura chłodziwa transformatora określa żądanie częstotliwości  
w następujący sposób: 

 

Rys. 11-5: Charakterystyka: żądanie częstotliwości przez temperaturę chłodziwa transformatora 
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3. Wpływ temperatury silników trakcyjnych 
Maksimum ze zmierzonych temperatury stojana i wyliczonych temperatur silnika określa 
żądanie częstotliwości według poniższych charakterystyk pokazanych na rysunku  
w zależności od zablokowanego lub taktującego przekształtnika prądu: 

Rys. 11-6: Charakterystyka żądania częstotliwości przez temperaturę wirnika przy zablokowanym 
przekształtniku prądu 

 
 
 
 

Rys. 11-7: Charakterystyka żądania częstotliwości przez temperaturę wirnika przy taktującym 
przekształtniku prądu 
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Jeśli nastąpi zalecenie wentylacji wymuszonej dla jednego z komponentów, to ręczne 
wyłączenie jednego z wentylatorów (przełącznik wentylatora w położeniu „wył”) zostanie 
zignorowane. W wymienionych poniżej wartościach temperatur i przy użyciu hamulca 
elektrycznego w trybie DC wydane zostanie polecenia wentylacji wymuszonej: 

 Wartość 
ustawiona 

Wartość 
zwrotna 

Temperatura wody chłodniczej ≥ 55 °C < 50 °C 

Temperatura chłodziwa 
transformatora 

≥ 80 °C < 65 °C 

Temperatura silnika trakcyjnego ≥ 170 °C < 150 °C 

Temperatura wirnika silnika 
trakcyjnego 

≥ 230 °C < 200 °C 

Hamulce elektryczne w sieci DC Ciągle 
włączone 

 

 
Maszynista może wpłynąć na żądanie wentylatorów wież chłodzenia i silników trakcyjnych 
oraz na wartości zadane częstotliwości na falownikach urządzeń pomocniczych 
przełącznikiem „Wentylator” na pulpicie.  

Ten przełącznik oprócz położenia podstawowego ma również dwa położenia dotykowe. 

Wentylator „Auto“ (Położenie podstawowe) wentylatory wież chłodzenia i 
silników trakcyjnych oraz wentylator hamowania oporowego napędzane są 
przez określone żądanie wentylatora (według rzeczywistych potrzeb). W 
sieciach DC wentylatory napędzane są od określonej prędkość z 
częstotliwością  
co najmniej 30 Hz. 

Wentylator „wł“  Wszystkie wentylatory wież chłodzenia i silników 
trakcyjnych oraz wentylator hamowania oporowego (tylko w sieciach DC) są 
włączane i napędzane maksymalną częstotliwością (60 Hz). 

Wentylator „0“  Wentylatory napędzany są przez dwie minuty niższą 
częstotliwością, o ile aktualne temperatury chłodzonych komponentów 
(silniki trakcyjne, transformator, opornik hamowania i przekształtniki prądu) 
dopuszczają taką możliwość, a lokomotywa nie znajduje się w sieci DC z 
określoną prędkością. Jeśli któryś z komponentów jest zbyt rozgrzany lub 
się rozgrzewa, to sterownik centralny wysyła żądanie „wentylacji 
wymuszonej” dla niego, a odpowiedni wentylator pozostaje lub zostaje 
włączony. Redukowanie temperatury może zostać przedłużone o dwie 
minuty po ponownym wciśnięciu przycisku. 
W przypadku awarii czujnika temperatury w obwodzie chłodzenia 
przekształtników prądu, w transformatorze lub stojanie jednego z silników 
trakcyjnych, nie będzie zezwolenia na tryb pracy „Wentylator 0”. 



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)   
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990   Strona 10 z 12 
Stan na dzień: 15.06.2008   Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 11 

  Tryb „Wentylator 0“ zostaje aktywowany, gdy na przełączniku kierunku nie 
wybrano kierunku lub gdy żadna kabina maszynisty nie jest 
wykorzystywana. 

Położenie wentylatora „0” należy stosować w halach dworców kolejowych w celu 
zmniejszenia hałasu. Zaleca się jednak wcześniejsze ustawienie w położeniu „wł” (wentylator 
maks.) na ok. pięć minut (w zależności od temperatury na zewnątrz), co schłodzi 
komponenty. 

11.2 Pozostałe odbiorniki na falownikach urządzeń 
pomocniczych 

11.2.1 Wentylator oporu hamowania 
W lokomotywie zainstalowano wieżę oporu hamowania. Znajdują się w niej cztery oporniki 
hamowania. Do każdego wózka skrętnego przyporządkowano dwa oporniki. Chłodzenie 
oporników hamowania następuje za pomocą zamontowanego w wieży wentylatora oporu 
hamowania. Powietrze jest zasysane od dołu i wydmuchiwane przez dach. Użycie 
wentylatora oporu hamowania następuje tylko w trybie DC. 

W przypadku żądania hamulca elektrycznego w sieciach DC w normalnym przypadku 
falownik urządzeń pomocniczych HBU 2.1 napędzany jest z częstotliwością 60 Hz, tzn. 
wentylator hamowania osiąga najwyższą prędkość obrotową. 

11.2.2 Wentylator falowników urządzeń pomocniczych 
W konstrukcji falowników urządzeń pomocniczych zamontowano dwa wentylatory chłodzące 
układ elektroniczny mocy i dławiki. Wentylatory zasilane są bezpośrednio z falownika 
urządzeń pomocniczych ze stałą częstotliwością. 
Ponadto falownik urządzeń pomocniczych posiada wentylatory drzwi, które zasysają 
powietrze z przedziału maszynowego i doprowadzają je do sterowników elektronicznych.  

11.2.3 Wentylator przekształtnika prądu 
W każdej konstrukcji przekształtników prądu zamontowano wentylator chłodzący układ 
elektroniczny sterowania. Wentylatory zasilane są bezpośrednio z falownika urządzeń 
pomocniczych ze stałą częstotliwością. 

11.2.4 Klimatyzatory i ogrzewanie 
W każdej kabinie maszynisty zainstalowano klimatyzator z ogrzewaniem, wentylator, 
aktywną ochronę przed nagłym wzrostem ciśnienia i kompresor zimna do klimatyzowania 
kabiny. 

11.2.5 Ochrona przed nagłym wzrostem ciśnienia 
Klimatyzatory w kabinach maszynisty są wyposażone w zintegrowaną ochronę przed nagłym 
wzrostem ciśnienia. Gdy ochrona przed nagłym wzrostem ciśnienia zostanie włączona na 
pulpicie sterowniczym na środkowej konsoli panelu maszynisty, wentylatory 
wysokociśnieniowe wytwarzają zdefiniowane i stałe nadciśnienie w kabinie maszynisty. 
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To nadciśnienie chroni przed wahaniami ciśnienia w przypadku mijania pociągów i jazdy  
w tunelu.  

Ogólnie zaleca się włączenie ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia przed wjazdem  
do tunelu. 

11.2.6 Odbiornik 1 AC 220 V  60 Hz 
Falownik urządzeń pomocniczych (HBU) 1.2 przez transformator i filtr LC zasila prądem 
1 AC 220 V  60 Hz następujące urządzenia: 

• ogrzewanie okna przedniego kabiny maszynisty 1 i 2 (SFH) 
• ogrzewanie podłogi kabiny maszynisty 1 i 2 (FBH) 
• ogrzewanie miejscowe w kabinie maszynisty 1 i 2 (NH) 

 
• ogrzewanie zbiornika piasku (SKH) 
• ogrzewanie przewodów piasku (SRH) 
• ogrzewanie zbiornika kondensatu (KBH) 
• ogrzewanie sprężarki (LPH) 

 
• gniazda w kabinie maszynisty 1 i 2 (SD) 
• wentylator kabiny maszynisty 1 i 2 (KL) 
 
Ogrzewanie dodatkowe 

Aby piasecznice były sprawne również zimą, w lokomotywie znajduje się ogrzewanie 
przewodów i zbiornika piasku. Aby wzruszyć piasek, do jego zbiornika wtłaczane jest za 
pomocą dysz dodatkowe sprężone powietrze. 
Sterowanie wentylacją piasku i rejestrami grzewczymi następuje, gdy temperatura 
atmosferyczna spadnie poniżej 5 °C. 

W lokomotywie znajduje się również ogrzewanie zbiornika kondensatu i sprężarki. 

KL1 KL2SD

LC-Filter

FBH 1 NH 1 SFH 2 FBH 2 NH 2 SKH SRH

   M
3

KBH LPHSFH 1

   M
3

 

Rys. 11-8:  Odbiornik 220 V 60 Hz 
LC-Filter Filtr LC 
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11.3 Pozostałe urządzenia 

11.3.1 Prędkościomierz 
Sterowniki centralne (ZSG) przejmują centralny pomiar prędkości. Zmierzona prędkość 
przekazywana jest do wszystkich podsystemów za pomocą magistrali pojazdu. 

Do obliczania prędkości wykorzystywane są sygnały prędkości obrotowej z różnych 
urządzeń: 

• ze sterowników napędu (ASG) sygnały prędkości obrotowej czujników w silnikach 
trakcyjnych, 

• z urządzeń antypoślizgowych sygnały prędkości obrotowej odpowiednich zestawów 
kołowych, 

• sygnały czujników prędkości obrotowej LZB liniowych urządzeń do przekazywania 
informacji do pociągu. 

 
Ponadto dołączone są informacje takie jak średnica obręczy koła, poślizg, stan poślizgu oraz 
polecenia jazdy i hamowania.  

11.3.2 Rejestrator z pamięcią danych 
Rejestracja prędkości, czasu, LZB, PZB (liniowych i punktowych urządzeń do przekazywania 
informacji do pociągu), użycia syreny, wyboru sieci, sterowania drzwiami, itd. następuje 
elektronicznie w pamięci danych (DSK 20) w szafie na tylnej ścianie w kabinie maszynisty 
(F1). W przypadku zdarzeń nadzwyczajnych można zablokować pamięć roboczą na 
wyświetlaczu. 

 

11.3.3 Instalacja przeciwpożarowa 
Lokomotywy wyposażone są w instalację przeciwpożarową z sześcioma czujnikami dymu. 
Alarm jest wywoływany przez diagnostykę pojazdu, a informacja o nim przekazywana jest 
na wyświetlaczu oraz komunikatem głosowym. Czujniki dymu zainstalowano w  
następujących konstrukcjach: 

• przekształtnik prądu trakcyjnego 1 
• przekształtnik prądu trakcyjnego 2 
• zestaw sterowania sprężonym powietrzem 
• zestaw urządzeń pomocniczych. 
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12 ELEMENTY OBSŁUGI 

12.1 Pulpit maszynisty (F1, F2) 
 
 
 
 
ło

 
 
 
 
 

Rys. 12-1: Pulpit maszynisty (przykł.) 
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12.1.1 Pulpit maszynisty lewy 
 
Sprężarka 
 

Wentylator 
 

Wyłącznik 
główny 
 

Szyna zbiorcza pociągu 
 

 
 
Pantograf         przycisk LZB/PZB 
 

Rys. 12-2: Pulpit maszynisty lewy 

 

 Przełącznik sprężarki  
 (aktywny również przy przeł. kier. „0”) 
 
 EIN (WŁ) sterowany czujnikiem  
   ciśnienia 
 0  wył 
 EIN (WŁ) sterowany czujnikiem  
   ciśnienia 
 
 

 Wentylator 
 I Włączania ręczne (przełącznik)  
  pełna moc wentylatora 
 Auto Układ automatyczny (położenie 
  podstawowe), sterowany  
  temperaturą. 
 0 Wyłączenie ręczne (przycisk), gdy
   pozwala na to temperatura 
                     podzespołów (2 min). 

  

 

Pantograf Wyłącznik główny 
  podniesiony (położenie dotykowe) 
 
  neutralne położenie podstawowe 
 
  opuszczony (położenie dotykowe) 
 
-  opuszczony i rozsypywanie piasku  
  (położenie zatrzaskowe) 

 
  włączony (położenie dotykowe) 
 
  neutralne położenie podstawowe
 
 
  wyłączony (położenie dotykowe) 
 

 
 
 

LZB/PZB (przycisk)  
                   Szyna zbiorcza pociągu - Befehl (polecenie) 

- Frei (wolny) 
- Wachsam (czuwanie) 
 

0  wyłączona (położenie podstawowe), 
Ein (WŁ)  (przełącznik obrotowy) 
START włączenie (położenie dotykowe)  
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12.1.2 Pulpit maszynisty środkowy 
 

Miganie 
ostrzegawcze 
BE/FR 
 

MEMOR Piasek 
 

Luzowanie 
hamulca 
pośredniego 

Oświetlenie 
sygnalizacyjne 
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sygnalizacyjnych  
i reflektorów 

 
Oświetlenie pulpitu  
i kabiny maszynisty 

 
Uchwyt podręczny 

Rys. 12-3: Pulpit maszynisty środkowy 
 

 Piasek (przycisk) 
   - rozsypywanie piasku (do góry) 
   - neutralne położenie podstawowe (środek) 
   - rozsypywanie piasku (do dołu) 

 
 Luzowanie hamulca pośredniego  

(przycisk) 
Światła sygnalizacyjne i reflektory 

   - luzowanie (do góry) 
   - neutralne położenie podstawowe

   (środek)  
   - luzowanie (do dołu) 
 
 

   Oświetlenie sygnalizacyjne 
   i instrumentów 
   - włączone (do góry) 
   - wyłączone (przełącznik), 
   - włączone (do dołu) 

   światła długie (przełącznik), 
 
   światła długie przyciemnione  

(przełącznik) 
  
   światła sygnalizacyjne 

(przełącznik) 
 
   światła sygnalizacyjne 

przyciemnione  
(położenie dotykowe) 
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Oświetlenie pulpitu i kabiny maszynisty  Lampka kontrolna świateł długich 

 
 oświetlenie pulp

 (przełącznik do góry) 
 

 wyłączone (położenie 
podstawowe), 
 

- oświetlenie kabiny maszynisty wł
 (położenie dotykowe do dołu) 

 

   Przycisk przyciemnienia 
           (świeci tylko przy światłach  
„                  długich) 
 

12.1.3 Pulpit maszynisty prawy 
 

 

zawór hamulca maszynisty 
 
 
nastawnik hamulca E 
 
 
nastawnik hamulca bezpośredniego 
 
biały przełącznik „drzwi” (TB 0) 
 
przycisk syreny 

Rys. 12-4: Pulpit maszynisty prawy 
 
 
Zawór hamulca maszynisty Nastawnik hamulca E  
FÜ napełnianie uderzeniowe 
FA położenie jazdy 
1-7 położenie hamowania 1-7 
VB pełne hamowanie 
SB położenie szybkiego hamowania 

FA położenie jazdy 
1-7 poziomy hamowania 1-7 
VB pełne hamowanie 

 
 
Nastawnik hamulca bezpośredniego 
   luzowanie (położenie zaciskowe do góry) 
   luzowanie (położenie dotykowe do dołu) 
 
   położenie końcowe 
 
  - załączenie (położenie dotykowe do dołu) 
  - załączenie (położenie zaciskowe do dołu) 
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Biały przełącznik „Drzwi”  
do blokowania drzwi od 0 km/h 

Syrena (przycisk) 

 
  drzwi zamknięte (położenie 

dotykowe do dołu)  
 
  neutralne położenie podstawowe 
 
  odblokowanie drzwi (do dołu) 
 
  prawych z położeniem 

zatrzaskowym wył 

 
  Sygnał dźwiękowy niski (do góry) 
 
  neutralne położenie podstawowe 
 
 - sygnał dźwiękowy wysoki (do dołu) 
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12.1.4 Pulpit maszynisty pół lewy 

 
Rys. 12-5: Pulpit maszynisty pół lewy 

Nastawnik vsoll 

Nastawnik jazdy 

Przełącznik kierunku 
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12.1.5 Instalacja gaśnicza 
Urządzenie dodatkowe w wersjach dla poszczególnych krajów, zastosowane wyłącznie w 
wariantach D, E, F (E 474), H, K, L, M, O i R. 
 
 

     
 

Rys. 12-6: Zespół obsługi instalacji gaśniczej 

W przypadku wykrycia pożaru w przedziale maszynowym maszynista przy włączonym 
akumulatorze otrzymuje optyczny (przycisk świecący miga) i akustyczny (brzęczyk 
ostrzegawczy) komunikat alarmowy. 
Ponadto istnieje możliwość ręcznego aktywowania instalacji gaśniczej przez włączenie 
ręcznego przycisku uruchamiającego. 
 

 
 

Po wciśnięciu ręcznego przycisku uruchamiającego (najpierw należy 
przesunąć płytkę ochronną do góry → zaplombowana) natychmiast 
 
• otwiera się wyłącznik główny 
• aktywuje się instalacja gaśnicza 

 
Działa również w niewykorzystywanej kabinie maszynisty 

 Przycisk świecący zapala się w przypadku 
 
• alarmu pożarowego (pożar w przedziale maszynowym). 

 
Po wywołaniu alarmu pożarowego (migający sygnalizator świetlny, 
brzęczyk ostrzegawczy) w ciągu 5 s nastąpi automatyczne 
uruchomienie instalacji gaśniczej. 
 
Działa również w niewykorzystywanej kabinie maszynisty 
 

 
 

UWAGA 

Z wyjątkiem trybu  (Włochy) można uniknąć uruchomienia w 
ciągu 5 s instalacji gaśniczej i również wyłącznika głównego przez 
ciągłe naciskanie przycisku świecącego. W ten sposób możliwe jest 
dojechanie do najbliższego możliwego przystanku. 

Sygnalizator 
świetlny 
alarmu 
pożarowego 

Uruchomienie ręczne 
instalacji gaśniczej 
(z pokrywą ochronną, 
zaplombowane) 

Brzęczyk 
ostrzegawczy 
alarmu instalacji 
gaśniczej 
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Zewnętrzne uruchomienie instalacji gaśniczej znajduje się po lewej i prawej stronie na 
zewnątrz lokomotywy, na środku pod bocznymi dźwigarami wzdłużnymi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12-7: Zewnętrzne uruchomienie instalacji gaśniczej na bocznym dźwigarze wzdłużnym 
 

 
 

UWAGA 
Po wciśnięciu przycisku (ponad 3 s) przy włączonym lub wyłączonym kurku 
akumulatora uruchomi się gaszenie i komponenty w przedziale maszynowym 
zostaną zalane środkiem gaśniczym. 
Przycisk, tak jak wszystkie elementy obsługi uruchamiające instalację gaśniczą, 
jest zaplombowany. 

Przycisk 
zewnętrznego 
uruchomienia 
instalacji gaśniczej 
(zaplombowany) 
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Zbiorniki środka gaśniczego znajdują się w jednej konstrukcji z jednostką sterowania  
w przedziale maszynowym. 
 

 
Rys. 12-8: Zestaw gaśniczy w przedziale maszynowym 
 
Instalacja gaśnicza gasi wyłącznie strefy zagrożone pożarem w przedziale maszynowym. 
Zaliczają się do tego przekształtniki prądu trakcyjnego, falowniki urządzeń pomocniczych, 
zestaw urządzeń pomocniczych i konstrukcja 3 kV. W tych konstrukcjach znajdują się 
odpowiednie czujniki temperatury, przełączniki ostrzegawcze. Przekazują one informację 
o pożarze do jednostki kontrolnej. Jednostka ta uruchamia automatycznie odpowiednie 
polewanie komponentów. Środek gaśniczy wydobywa się z dysz w ww. konstrukcjach i tłumi 
ogień przez obniżanie temperatury zapłonu. 
 

 

 

UWAGA 
Aktywowanie gaszenia automatycznie otwiera wyłącznik główny (o ile nie 
wykonała już tego ochrona lokomotywy). 

 
Za pomocą przełącznika testowego można sprawdzić działanie wszystkich urządzeń 
ostrzegawczych (sygnały i lampki ostrzegawcze w przedziale maszynowym i kabinach 
maszynisty) według instrukcji eksploatacji. Również jednostka kontrolna przechodzi 
odpowiednią wewnętrzną procedurę testową. 
W przypadku komunikatu o zakłóceniu (komunikat na wyświetlaczu wywołany przez układ 
technicznego prowadzenia), instalację można wyłączyć wyłącznikiem awaryjnym. 
Dźwignie uruchomienia ręcznego służą do ręcznego uruchamiania gaszenia. Należy 
pamiętać, że z każdej strony lokomotywy umieszczone są po dwa zbiorniki środka 
gaśniczego. 
Za pomocą manometru umieszczonego na każdym zbiorniku środka gaśniczego można 
odczytać stan napełnienia. 

Jednostka kontrolna 
 
Przełącznik testowy 
 
Wyłącznik awaryjny 
(zaplombowany) 
 
Dźwignia uruchomienia ręcznego 
(zaplombowana) 
 
Manometr 
 
Zbiornik środka gaśniczego 
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12.1.6 Zawór szybkiego hamulca SBV 1 
 
Po wciśnięciu czerwonego zaworu szybkiego hamulca nastąpi jego zatrzaśnięcie. Następnie 
trzeba go odblokować (wyciągnąć). 
 
 

 
 

Po wciśnięciu 
 
• uruchamia się hamowanie bezpieczeństwa 
• wyłącznik główny zostaje wyłączony 
• pantograf zostaje opuszczony. 

 
Działa również w niewykorzystywanej kabinie maszynisty 

Rys. 12-9: Zawór szybkiego hamulca SbV1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)   
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990   Strona 11 z 22 
Stan na dzień: 15.06.2008   Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 12 

12.1.7 Środkowa konsola panelu maszynisty 
 
AFB (sterownik jazdy i hamowania) 
 
 
Manometr regulatora jasności 
 
Oświetlenie konsoli środkowej 
 
Ogrzewanie podłogi/miejscowe 
 
Regulator prędkości obrotowej wentylatora 
 
Regulator temperatury 
 
 
Klimatyzacja 
 
 
Ochrona przed nagłym wzrostem ciśnienia 
 
Aparat radia pociągu 

Rys. 12-10: Środkowa konsola panelu maszynisty 
 
Sterownik jazdy i hamowania AFB 
(przełącznik obrotowy) 

Regulator jasność (pokrętło: regulator 
podświetlenia) 

 0 Wyłączony 
 1 Włączony 

- oświetlenie manometru 

 
Oświetlenie konsoli środkowej 
 

Ogrzewanie podłogi Ogrzewanie 
miejscowe (przełącznik obrotowy) 

- przełącznik ciśnieniowy wł/wył - ogrzewanie miejscowe 
- wyłączone 
- ogrzewanie podłogi 
- ogrzewanie miejscowe/podłogi 

 
Regulator prędkości obrotowej 
wentylatora (pokrętło) 

Regulator temperatury (pokrętło) 

 - regulator prędkości obrotowej (4-stopniowy) - regulator temperatury (9-stopniowy) 
 
Tryby pracy klimatyzacji (przełącznik 
obrotowy) 

Ochrona przed nagłym wzrostem ciśnienia 
(przełącznik obrotowy) 

∴ wentylator 
0 wyłączony 
m ręczny 
A układ automatyczny (działa tylko przy 
wentylacji) 

0  wyłączona 
auto  włączona 

 
Przed wjazdem do tunelu zaleca się 
włączenie ochrony przed nagłym 
wzrostem ciśnienia klimatyzacji. 
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12.1.7.1 Obsługa klimatyzatora i dodatkowego ogrzewania kabiny maszynisty 
Obsługa klimatyzatorów kabiny maszynisty odbywa się za pomocą czterech przełączników. 
 

 
Rys. 12-11: Elementy obsługi klimatyzatora 
 
Przełącznik wyboru trybów pracy  
 
„Wentylacja“ : W tym położeniu w 100% zasysane jest powietrze atmosferyczne. 

Wentylator powietrza napływowego pracuje z pełną mocą. 
Aktywne ogrzewanie bądź chłodzenie nie jest możliwe. 

„Wyłączony“ :  Klimatyzator jest wyłączony w części mocy. To położenie należy 
ustawiać w niewykorzystywanej kabinie maszynisty, jeśli nikt do 
niej nie wchodzi przez dłuższy okres przygotowywania do jazdy. 

„Ręczny“ :  W tym trybie pracy możliwe jest sterowanie napływem powietrza 
w  zakresie od 50 % do 100 % za pomocą przełącznika wyboru 
wentylacji. Regulacja temperatury w tym trybie odbywa się 
automatycznie w zależności od wyboru. Temperatura może jednak 
znacznie różnić się od wartości zadanej za względu na brak 
dostępu do regulatora ilości powietrza. 

„Układ automatyczny“ :  Regulacja temperatury w tym trybie odbywa się 
automatycznie w zależności od wyboru. Wentylacja jest również 
automatycznie dopasowywana do potrzeb; w ten sposób 
przełącznik wyboru wentylacji nie ma funkcji. 
W miarę możliwości w wykorzystywanej kabinie maszynisty 
należy zawsze stosować ten tryb roboczy.  

 
Przełącznik wyboru temperatury  
Za pomocą przełącznika wyboru temperatury można w dziewięciostopniowej skali wybrać 
temperaturę kabiny maszynisty od ok. 18 °C do 26 °C. 
 
Przełącznik wyboru wentylacji  
W trybie pracy „Ręczny“ można regulować nawiew w zakresie od 50 % do 100 % w skali 
czterostopniowej. 
 

Przełącznik wyboru 
wentylacji 
Przełącznik wyboru 
temperatury 

Przełącznik wyboru 
trybów pracy
Przełącznik wyboru 
ochrony przed nagłym 
wzrostem ciśnienia
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Przełącznik wyboru ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia  
Lokomotywy serii BR 189 we wszystkich wariantach posiadają aktywną ochronę przed 
nagłym wzrostem ciśnienia, która powoduje, że nagłe uderzenia ciśnienia powietrza 
atmosferycznego (np. mijanie pociągów w tunelu) zostają znacznie zredukowane. 
Następuje to dzięki specjalnych wentylatorom ochronnym z silnie opadającą 
charakterystyką. W celu prawidłowego działania należy zapewnić, aby wieże kabin 
maszynisty, drzwi przedziału maszynowego i okna boczne odpowiedniej kabiny były 
szczelnie zamknięte. 
W miarę możliwości w wykorzystywanej kabinie maszynisty przełącznik wyboru 
ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia powinien być zawsze ustawiony w 
położeniu „auto”. 
 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
W celu prawidłowego działania regulacji klimatyzacji należy przestrzegać 
poniższych punktów: 
• Przełącznik wyboru powinien znajdować się w miarę możliwości w położeniu 

„Układ automatyczny”, a przełącznik wyboru ochrony przed nagłym wzrostem 
ciśnienia w położeniu „auto“. 

• Okna i drzwi trzymać w miarę możliwości zamknięte. 
• Podczas regulowania do określonej temperatury wnętrza w miarę możliwości 

nie należy zmieniać wartości zadanych. 
 

 
Regulowanie klimatyzatorów jest celowo wykonane tak, aby zwłaszcza w trybie ogrzewania 
nie następowały zwykłe wahania (temperatura wnętrza wyższa niż wartość zadana) 
temperatury kabiny maszynisty. Przed zmianą na wyższy stopień temperatury, należy 
odczekać jakiś czas. Regulowanie może trwać kilka minut w zależności od skoku wartości 
zadanej temperatury. 
 
Zassane powietrze atmosferyczne i cyrkulacyjne jest czyszczone przez filtr powietrza. W 
zależności od warunków atmosferycznych i wartości zadanych podanych przez przełącznik 
wyboru temperatury powietrze nawiewowe zostaje ogrzane lub schłodzone i wdmuchane 
przez kanały rozdzielcze na szybach przednich w kabinie maszynisty. W ten sposób tworzy 
się cyrkulacja powietrza wewnętrznego powodujące równomierne rozdzielenie temperatury. 
 
 
Dodatkowe ogrzewanie kabiny maszynisty  
Kabiny maszynisty serii BR 189 we wszystkich wariantach wyposażone są w ogrzewanie 
podłogi i miejscowe. 
Aby lokomotywa mogła być napędzana bez ograniczeń również przy temperaturze 
atmosferycznej do –30 °C , ogrzewanie podłogi posiada moc łączną 1800 W w każdej 
kabinie maszynisty. Powinno być ono załączane wyłącznie przy wyjątkowo niskich 
temperaturach. 
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12.1.8 Konsola pulpitu maszynisty prawa 
 

 
 
Hamulec el/pn 
 
Urządzenia wycieraczek i mycia 
 
Ogrzewanie okna przedniego 
 
Zawór hamowania awaryjnego 

Rys. 12-12: Konsola pulpitu maszynisty prawa 
 
 
Sterownik przewodu powietrza głównego 

pn pneumatyczny (lewy) 
el elektroniczny (środkowy) 
pn pneumatyczny (prawy) 

 
 
Urządzenia wycieraczek i mycia (przełącznik obrotowy) 

0 wyłączone (pionowo) 
 przerwa 
 niewielkie natężenie (praca wolna) 
 szybkie natężenie (praca szybka) 
drücken 
(wciśnięcie) 

mycie z pracą wycieraczek 

 
 
Ogrzewanie okna przedniego 

Max. (maks.) odmrażanie (położenie dotykowe 
z lewej) 

0 wyłączone (pionowo) 
I włączone (z prawej) 
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12.1.9 Pomocniczy nastawnik jazdy bądź boczne urządzenie odjazdu 
 
 

 
Szybki wyłącznik 
 

Rys. 12-13: Pomocniczy 
nastawnik jazdy 
prawy 

Zatrzymanie awaryjne LZB 
 
Polecenie LZB/PZB (przycisk) 
 
LZB/PZB czuwak (przycisk) 
 
Udostępnienie (przycisk) 
Aktywacja pomocniczego nastawnika jazdy, gdy przełącznik 
kierunku znajduje się w pozycji „V” lub „R”, a nastawnik siły 
pociągowej w „F”. 
 
Położenia pomocniczego nastawnika jazdy: 
SOS  szybkie hamowanie przez zawór hamowania 

wymuszonego 
0  położenie podstawowe 
↓  wartość zadana siły pociągowej zostanie 

zmniejszona o 10 kN/s 
F  wartość zadana siły pociągowej jest utrzymana 
↑  wartość zadana siły pociągowej zostanie 

zwiększona o 10 kN/s 
  (tylko położenie dotykowe) 

 
Uwaga!  Przy zablokowanym zaworze hamowania 

wymuszonego szybkie hamowanie w położeniu 
„SOS” nie jest możliwe. 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12-14: Pomocniczy 
nastawnik jazdy 
lewy 

 
LZB/PZB czuwak (przycisk) 
 
Polecenie LZB/PZB (przycisk) 
 
Udostępnienie (przycisk) 
Aktywacja pomocniczego nastawnika jazdy, gdy przełącznik 
kierunku znajduje się w pozycji „V” lub „R”, a nastawnik siły 
pociągowej w „F”. 
 
Położenia pomocniczego nastawnika jazdy: 
SOS  szybkie hamowanie przez zawór hamowania 

wymuszonego 
0  położenie podstawowe 
↓  wartość zadana siły pociągowej zostanie 

zmniejszona o 10 kN/s 
F  wartość zadana siły pociągowej jest utrzymana 
↑  wartość zadana siły pociągowej zostanie 

zwiększona o 10 kN/s (tylko położenie dotykowe)
 
Uwaga!  Przy zablokowanym zaworze hamowania 

wymuszonego szybkie hamowanie w położeniu 
„SOS” nie jest możliwe. 
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12.1.10 Konsola na ścianie bocznej prawa i lewa 

 
Rys. 12-15:  Konsola na ścianie bocznej prawa i lewa 
 
 

Przycisk Sifa 

Oświetlenie kabiny 
maszynisty (przycisk) 

Sygnał elektryczny 
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12.2 Tylna ściana kabiny maszynisty 
 

  
 

Rys. 12-16: Tylna ściana kabiny maszynisty (przykł. wariant E i F, strona lewa) 
 

Głośnik 
 

Tablica przełączników 
ochronnych przewodów 
LSS 
 
 
 Tablica rozdzielcza 
 

Szuflada 
 
 
Szuflada 
 
Szuflada 

Regulacja szuflady 
termicznej 

Szuflada termiczna 
 
 
 
 
 
 

Brzęczyk ZUB/INTEGRA 

Brzęczyk RS4C 
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12.2.1 Pulpit sterowniczy 
 
 

 
Rys. 12-17: Pulpit sterowniczy  

12.3 Przedział maszynowy 

12.3.1 Centralny pulpit nastawczy 
 
 
 

 
Rys. 12-18: Centralny pulpit nastawczy (przykł.) 

Pantograf 
1  połowa dachu 1 (pantograf 1 lub 2) nad kabiną maszynisty 1 
auto  tylny pantograf, tylko gdy wybrana sieć pasuje do pantografu 
2  połowa dachu 2 (pantograf 3 lub 4) nad kabiną maszynisty 2 
1 + 2  podnoszenie dwóch pantografów, gdy na obydwu połowach dachu  
  znajduje się pasujący 

Załączenie pneumatycznego 
hamulca sprężynowego (przycisk 
świecący) 

Odluzowanie pneumatycznego 
hamulca sprężynowego (przycisk)

Oświetlenie przedziału 
maszynowego (przycisk)

Przełącznik wyboru mostkowania 
hamulca bezpieczeństwa/ep 

Przełącznik wyboru znaku 
sygnalizacyjnego 

Wskaźnik kontrolny 
znaku sygnalizacyjnego 

Woltomierz akumulatora Pomiar izolacji ZWS/ZMS/ZDS BR 120 
Przełącznik wyboru 

Wyłącznik awaryjny Sifa

Wyłącznik awaryjny 
hamowania awaryjnego

Wyłącznik awaryjny ZSG

Wyłącznik awaryjny DG 

Wyłącznik awaryjny LZB

Wyłącznik awaryjny PZB 

Wyłącznik awaryjny ZUB

Funkcja hamulców 
dodatkowych 

Przełącznik wyboru  
pantografu (połowa 
dachu)

Oświetlenie przedziału 
maszynowego 
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12.3.2 Zestaw sterowania sprężonym powietrzem 

 
Rys. 12-19: Zestaw sterowania sprężonym powietrzem (pulpit hamowania) 

[136.4]  Zawór przekaźnika 

[143.10] Kluczyk pantografu

[146]  Kurek akumulatora 
[138.7/1] Dźwignia blokująca 
wózka skrętnego 1 

[138.7/2] Dźwignia blokująca 
wózka skrętnego 2 

[141.2] Dźwignia blokująca 
piasecznicy 

[142.6] Dźwignia blokująca 
zaworu hamowania wymuszonego 
[143.5] Manometr 
zbiornika powietrza specjalnego 

[136.6] Zawór impulsowy 
odblokowania zaworu hamulca 
maszynisty 

[136.10] Zawór impulsowy 
ciśnienia A zaworu hamulca 
maszynisty 1/2 

[139.2] Dźwignia blokująca 
hamulca bezpośredniego 

[140.3] Zawór impulsowy FspBr 
  załączanie/odluzowanie 

[137.2] Zawór sterujący 
  ze zmianą G-P-R 

Dźwignia blokująca 
hamulca pośredniego 
(Uchwyt pętelkowy) 

Przenośnik ciśnienia 
[138/1.6] Wózek skrętny 1 
[138/2.7] Wózek skrętny 2 
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12.3.3 Zespół pneumatyczny SHP 
 
Lokomotywy serii BR 189 w wariantach H, I, O i M są wyposażone dodatkowo w polski 
system bezpieczeństwa pociągu SHP. System ten wymaga eksploatacyjnego sposobu 
obsługi jego zespołu pneumatycznego, który umieszczony jest w przedziale maszynowym na 
wentylatorze silnika trakcyjnego 2. 
 
 

 
 

Rys. 12-20: Dźwignie blokujące SHP i zatrzymanie radiowe w przedziale maszynowym 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Ze względu na właściwość odpowietrzania HL przy odłączaniu napięcia 
zasilającego w lokomotywach w wariantach H, I, O i M należy pneumatyczne 
zespoły polskiego systemu bezpieczeństwa pociągu i zatrzymania radiowego 
przy   

− przystosowaniu z sieci  (Polska) do innej sieci,  
− trakcji ukrotnionej lokomotyw prowadzonych i 
− odciąganiu na postój bądź odłączaniu lokomotywy od prądu 

 
zawsze odłączyć za pomocą odpowiednich dźwigni i przełączników blokujących 
„WSHP” i „WRS” (patrz rozdz. 12.3.3). W przypadku jazdy poza siecią kolei 

 (Polska) muszą być one zawsze odłączone. 
 

Dźwignia/przełącznik 
blokujący „WSHP” do 
odłączania polskiego systemu 
bezpieczeństwa pociągu SHP. 

Dźwignia/przełącznik 
blokujący „WRS” do 
odłączania polskiej 
funkcjonalności "zatrzymanie 
radiowe". 
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12.3.4 Zespół pneumatyczny ATB / ETCS 
Lokomotywy w wariantach J, K, E i L są wyposażone dodatkowo w holenderski system 
bezpieczeństwa pociągu ATB i ETCS. Zespół pneumatyczny jest umieszczony w przedziale 
maszynowym na wentylatorze silnika trakcyjnego 2.  
 

 
Rys. 12-21: Zespół pneumatyczny ATB / ETCS w przedziale maszynowym 
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12.4 Okno boczne – sposób obsługi podczas odstawiania 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Podczas odstawiania lokomotywy serii BR 189 na powietrzu należy zawsze 
szczelnie zamknąć boczne okna przez zablokowanie uchwytem zatrzaskowym, 
a następnie znajdującym się w kierunku szyby przedniej dodatkowym uchwytem 
dociskowym. 
 
Po odstawieniu na powietrzu, a szczególnie po opadach deszczu należy 
całkowicie otworzyć boczne okna w celu usunięcia wody i ok. minuty trzymać w 
najniższym położeniu otwarcia, aby zapewnić opróżnienie zbiornika przez zawór 
odwadniania. 
 

 
 

 
 

Rys. 12-22: Szczelna blokada okna bocznego 
 
 

Uchwyt 
dociskowy 

Uchwyt 
zatrzaskowy 
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13 ELEMENTY INFORMACYJNE I KONTROLNE 

13.1 Informacje ogólne 
W każdej kabinie maszynisty w lewej i środkowej części pulpitu znajdują się kolorowe 
wyświetlacze graficzne. Wszystkie wyświetlacze są identyczne i samowystarczalne. 
W przypadku awarii jednego z wyświetlaczy uszkodzeniu ulega tylko on, a wszystkie 
pozostałe mogą odpowiednio zareagować.  
Na poniższym rysunku pokazano, jak, w celu zapewnienia maksymalnej dostępności, 
podłączone są wyświetlacze do pojedynczego sprzętu peryferyjnego (GPS, Modem). 

Schaltbefehle

Führerraum 1 Führerraum 2

MVB

Antennen

Umschalteinheit

Modem GPS
Empfänger

Daten

MVB

Videokreuzschiene

Kamera links Kamera rechts

Videokreuzschiene

Kamera links Kamera rechts

LVDSLVDS

 
Rys. 13-1: Rozmieszczenie i połączenia wyświetlaczy 
Führerraum Stanowisko maszynisty 
Kamera links /rechts Kamera lewa/prawa 
Videokreuzschiene Multiplekser wideo 
MVB MVB 
Schaltbefehle Polecenia przełączania 
Daten Dane 

 
Antennen Anteny 
Umschalteinheit Zespół przełączający 
Modem Modem 
GPS Empfänger Odbiornik GPS 
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13.2 Wyświetlacz DMI (Driver-Machine-Interface) 
Na środku pulpitu maszynisty umieszczono graficzny wyświetlacz DMI (DMI = Driver-
Machine-Interface). Dzięki temu możliwa jest wizualizacja lub obsługa wszystkich 
europejskich systemów bezpieczeństwa pociągów oraz wybór różnych systemów 
eksploatacji na kolei. 
Wskaźnik prędkości i powierzchnie podświetlane bezpieczeństwa pociągu znajdują się 
na lewej połowie wyświetlacza. Prawa połowa wyświetlacza przeznaczona jest 
na maszynowe komunikaty techniczne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13-2: Wyświetlacz DMI 
Pod wskaźnikiem prędkości, na lewej połowie wyświetlacza, na siedmiu powierzchniach 
podświetlanych przedstawiane są różne komunikaty systemów bezpieczeństwa pociągu. 
Poniżej umieszczane są szersze objaśnienia tekstowe (trzy wiersze). 

Na prawej połowie wyświetlacza, w górnym narożniku, pokazywana jest siła pociągowa i 
hamowania w formie okrągłej belki. Wskaźnik wartości rzeczywistych (w kN) siły pociągowej 
silnika trakcyjnego (niebieski) znajduje się z prawej strony, natomiast wskaźnik siły 
hamowania (ciemno żółty) całej lokomotywy - z lewej. Żółta wskazówka zewnętrzna (trójkąt) 
wskazuje poszczególne wartości zadane; przy sile pociągowej parametry nastawnika jazdy, a 
przy sile hamowania nastawnika hamulca. 

Poniżej na siedmiu powierzchniach podświetlanych pokazywane są maszynowe komunikaty 
techniczne. Trzy wiersze tekstu uzupełniają powierzchnie podświetlane i umożliwiają 
wsparcie tekstowe podczas obsługi lokomotywy. 

ZS wyłącznik 
główny 

wyłączenie 
awaryjne 

hamulec 
bezpieczeństwa 

hamulec el. mostkowanie 
hamulca 
bezpieczeństw
a ep 

Sifa wył.
lub 
Sifa 
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Bezzakłóceniowe działanie wyświetlacza można kontrolować na zegarze cyfrowym w 
cyfrowym prędkościomierzu. Zawieszenie obrazu wyświetlacza można natychmiast 
zauważyć.  

W wariantach D, E, F, I i L na pulpicie maszynisty znajduje się dodatkowy sygnalizator 
świetlny. 
 

13.2.1 Kontrolka uszkodzenia wskaźnika prędkości 

Jako dodatkową kontrolę poprawności działania prędkościomierza z lewej strony obok 
wyświetlacza DMI zamontowano dodatkowy sygnalizator świetlny („Awaria tachografu”), 
który świeci w przypadku zdiagnozowanej awarii. 

 
 
Rys. 13-3: Sygnalizator świetlny „Awaria tachografu“, przycisk świecący „Zablokowanie 

FbrV (zaworu hamulca maszynisty)“, przycisk „Test sygnalizatora świetlnego“ 
na pulpicie maszynisty 

 
Działanie sygnalizatora świetlnego można w każdej chwili sprawdzić przyciskiem „Test 
sygnalizatora świetlnego". 
 

 
 

UWAGA 

W sieci kolei  (Włochy) maszynista musi wykonać test lampek przyciskiem 
„Test sygnalizatora świetlnego“ (test lampek sygnalizacyjnych) raz dziennie. W 
ten sposób upewnia się, że sygnalizator świetlny „Awaria tachografu” i jego cały 
system sterowania znajduje się w poprawnym stanie. 

 
 

Sygnalizator 
świetlny 
„Awaria 
tachografu“ 
 

Przycisk świecący 
„Zablokowanie FbrV 
(zaworu hamulca 
maszynisty)“ 

Przycisk „Test 
sygnalizatora 
świetlnego” 
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13.3 Wyświetlacz diagnostyczny 
Wyświetlacz z lewej strony pulpitu maszynisty wskazuje wartości pomiarowe, komunikaty i 
zakłócenia. Za pomocą okienek wprowadzane są dane LZB/PZB (liniowego i punktowego 
układu urządzeń przekazywania informacji do pociągu) (w wariantach E i L dodatkowo 
ZUB262) oraz numer pociągu i numer osobisty maszynisty. 

 

Rys. 13-4: Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego dla trakcji pojedynczej 
 
Z obrazu podstawowego można przełączać się na różne poziomy lub hierarchie. Przyciskiem 
„C“ następuje przełączenie do poprzedniego obrazu, a przyciskiem „G“ od razu do obrazu 
podstawowego. 

Informacje o zakłóceniach są widoczne na pasku stanu i przekazywane za pomocą 
komunikatu głosowego.  

W trybie  (Włochy) komunikat głosowy jest wyciszony, pojawia się natomiast komunikat 
akustyczny w postaci brzęczyka. 

Na obrazie zakłócenia podane są przyczyna i możliwe środki zaradcze do usunięcia błędu  -
rozdzielone na środki mogące być zastosowane podczas jazdy i postoju - oraz informacje 
dotyczące występującego zakłócenia (patrz rozdz. 19.2.2). 
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Ebene 3
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Grundbild

 
Rys. 13-5: Hierarchie poziomów wyświetlacza 

Ebene Poziom 
Grundbild Obraz podstawowy 
 
 
 

13.4 Komunikaty akustyczne 
W przypadku ważnych komunikatów uzupełnieniem wskazania na wyświetlaczu jest 

komunikat głosowy lub w sieci kolei  (Włochy) brzęczyk. Komunikaty wytwarzane są 
na karcie dźwiękowej i podawane przez głośnik. 

Na każdym stanowisku maszynisty w lokomotywie znajdują się dwa głośniki. Głośniki 
wykorzystywane są w ten sposób, że lewy zawsze należy do lewego wyświetlacza, a prawy 
do środkowego wyświetlacza. Aby komunikaty głosowe/brzęczyk nie pojawiały się bez 
koordynacji w obydwu głośnikach, wykonywane są za każdym razem tylko przez jeden 
z dwóch procesorów wyświetlacza na stanowisku maszynisty. 

Komunikat głosowy/brzęczyk na stanowisku maszynisty rozlega się z reguły z lewego 
wyświetlacza. Tylko w przypadku jego awarii komunikat głosowy może pojawić się 
ze środkowego wyświetlacza. 
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13.4.1 Komunikaty głosowe 

 
Wymawiane są następujące teksty (według ważności): 

Prior
ytet Znaczenie Tekst komunikatu 

głosowego Częstotliwość 

1 Awaria hamulców „Awaria hamulców" 3 razy 
2 Hamulec bezpieczeństwa pasażera 

(mostkowanie hamulca bezpieczeństwa 
/ep włączone) 

„Hamulec bezpieczeństwa” Ciągle 

4 Hamowanie wymuszone przez system 
bezpieczeństwa pociągu 

„Hamowanie wymuszone” 3 razy 

5 Sygnał zwrócenia uwagi przez system 
bezpieczeństwa pociągu 

„Urządzenia 
przekazywania informacji 
do pociągu” 

Ciągle 

6 Pneumatyczny hamulec sprężynowy 
nieodluzowany i nastawnik jazdy nie jest 
w położeniu „0” 

„Pneumatyczny hamulec 
sprężynowy” 

3 razy 

7 Wstępne ostrzeżenie Sifa (między 
sygnalizatorem świetlnym a 
hamowaniem wymuszonym) 

„Sifa“ Ciągle 

8 Włączony lub wyłączony AFB (sterownik 
jazdy i hamowania) 

„AFB“ 3 razy 

9 Hamowanie wymuszone spowodowane 
przez Sifa 

„Sifa - hamowanie 
wymuszone” 

Ciągle 

10 Brak sygnału TG przy v < 31 km/h „Odblokowanie drzwi” 3 razy 
15 Ogólne zakłócenie „Zakłócenie” 3 razy, a później 

raz na 30 
sekund 

16 Brzęczyk Brak tekstu, tylko brzęczyk 1 raz 
17 Test głośności Komunikaty głosowe 

priorytetów 1 (najpierw) do 
5 

1 raz 
(wszystkie 5 
tekstów) 

 
Przy jednoczesnym nadejściu kilku komunikatów jako pierwszy wygłoszony zostanie 
komunikat z najwyższym priorytetem. Tekst komunikatu nie jest przerywany. 

Po podaniu komunikatów z wyższym priorytetem (np. po trzykrotnym podaniu komunikatu  
z częstotliwością „3 razy”) następuje podawanie komunikatów z niższym priorytetem. 
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13.4.2 Sygnały dźwiękowe (brzęczyk, Włochy) 

Jeśli lokomotywa (warianty D, E, F, I, L) znajduje się we Włoszech (wybrany tryb ), to 
zamiast komunikatów głosowych rozlegnie się dźwięk brzęczyka. 
 
W poniższej tabeli zawarto wszystkie komunikaty według ważności. 
 

Prio
rytet Znaczenie Komunikat dla 

sieci ≠ RFI 

Komunikat dla  
sieci = RFI 
(DC 3 kV) 

 

Częstotliwość 

1 Awaria hamulców „Awaria hamulców" Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

3 razy 

2 Hamulec 
bezpieczeństwa 
pasażera 
(mostkowanie 
hamulca 
bezpieczeństwa/ep 
włączone) 

„Hamulec 
bezpieczeństwa” 

Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

Ciągle 

Dźwięk 2,8 kHz Ciągle 3 Sygnał ZUB 

 

Brak komunikatu 

Ciągle (500 ms wł/ 
500 ms wył) 

4 Hamowanie 
wymuszone przez 
system 
bezpieczeństwa 
pociągu 

„Hamowanie 
wymuszone” 

Brak komunikatu 3 razy 

5 Sygnał zwrócenia 
uwagi przez system 
bezpieczeństwa 
pociągu 

„Urządzenia 
przekazywania 
informacji do 
pociągu” 

Brak komunikatu Ciągle 

6 Pneumatyczny 
hamulec sprężynowy 
nieodluzowany  
i nastawnik jazdy  
nie jest w położeniu 
„0” 

„Pneumatyczny 
hamulec 
sprężynowy” 

Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

3 razy 

7 Wstępne ostrzeżenie 
Sifa (między 
sygnalizatorem 
świetlnym a 
hamowaniem 
wymuszonym) 

„Sifa“ Dźwięk 2,8 kHz Ciągle 

8 Włączony lub 
wyłączony AFB 
(sterownik jazdy  
i hamowania) 

„AFB“ Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

3 razy 
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Prio
rytet Znaczenie Komunikat dla 

sieci ≠ RFI 

Komunikat dla  
sieci = RFI 
(DC 3 kV) 

 

Częstotliwość 

9 Hamowanie 
wymuszone 
spowodowane przez 
Sifa 

„Sifa - hamowanie 
wymuszone” 

Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

Ciągle 

10 Brak sygnału TG 
przy v < 31 km/h 

„Odblokowanie 
drzwi” 

Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

3 razy 

11 Komunikat 
zamykania 

Dźwięk 2.5 kHz Dźwięk 2.5 kHz 1 raz 

15 Ogólne zakłócenie „Zakłócenie” Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

3 razy, a później raz na 
30 sekund 

16 Brzęczyk Brak tekstu, tylko 
brzęczyk 

Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

1 raz 

17 Test głośności Komunikaty 
głosowe 
priorytetów 1 
(najpierw) do 5 

Brak komunikatu 
głosowego, tylko 
brzęczyk 

1 raz 
(wszystkie 5 tekstów) 

 
 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) nieaktywne są funkcje 3, 4 i 5. Funkcje 2, 8, 10 i 11 nie 
mogą być używane. 

 
 

13.4.3 Zatwierdzenie komunikatu akustycznego 

Dopóki pojawiają się zakłócenia, na wyświetlaczu diagnostycznym zawsze pojawia się krótki 
tekst ostatniego jeszcze niezatwierdzonego zakłócenia. Zatwierdzenie oznacza, że przyjęto 
do wiadomości środek zaradczy lub informację na temat tego zakłócenia, które po 
zatwierdzeniu zostanie oznaczone na wykazie zakłóceń gwiazdką. W przypadku zakłóceń 
niezatwierdzonych tło pola na obrazie podstawowym zmienia barwę od jasnożółtej do szarej 
z częstotliwością 1 Hz.  Napis pozostaje czarny. 

Jeśli zatwierdzono wszystkie zakłócenia, ale wszystkich nie naprawiono, to tło pola będzie 
żółte, a na obrazie podstawowym pojawi się czarny napis „St.”. 
Jeśli nie ma więcej zakłóceń, tzn. wszystkie zostały naprawione, sygnalizator zakłóceń 
całkowicie zniknie. 

Każdy komunikat o zakłóceniu protokołowany jest w jednym wierszu tabeli zakłóceń. Można 

ją wywołać przyciskiem .  

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) tabelę zakłóceń można wybrać tylko w czasie postoju. 
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Każdy komunikat o zakłóceniu oznaczany jest gwiazdką, gdy tylko zostanie do niego 
wywołany tekst o środku zaradczym. Jeśli wszystkie komunikaty o zakłóceniu zostaną 

oznaczone gwiazdką, na wyświetlaczu pojawi się skrót „St“, a komunikat głosowy ( : 
brzęczyk) ucichnie. 
Dlatego koniecznie należy najpierw wywołać tabelę zakłóceń przyciskiem funkcyjnym 

. Następnie należy ustawić belkę oznaczenia na przyczynie zakłócenia za pomocą 
klawiszy przewijania. Później wywołać tekst o środku zaradczym v>0 lub v=0 (przyciskiem 

  lub ). 
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13.4.4 Zatwierdzenie brzęczyka we Włoszech 

W trybie  (Włochy) podczas jazdy (v>0) nie można zatwierdzać komunikatów o 
zakłóceniu, ponieważ w takim przypadku wywołanie tabeli zakłóceń jest zablokowane. 
Sam brzęczyk można jednak zatwierdzić również przy v>0, po wciśnięciu przycisku 

funkcyjnego  na wyświetlaczu diagnostycznym.  
W trybie zwykłym zatwierdzenie na wyświetlaczu DMI nie jest możliwe. 

W trybie redundancji zatwierdzenie brzęczyka może nastąpić na każdym pozostałym 
wyświetlaczu (diagnostyczny lub DMI) w wykorzystywanej kabinie maszynisty. 

W trybie jednego wyświetlacza, v>0 w trybie  (Włochy) można zatwierdzić brzęczyk, po 

dwukrotnym wciśnięciu przycisku funkcyjnego  na wyświetlaczu diagnostycznym (1 
raz „wzbudzenie“ wyświetlacza, 2 raz zatwierdzenie brzęczyka).  
W czasie postoju brzęczyk włączy się ponownie i będzie można zatwierdzić komunikat o 
błędzie. 
 

13.5 Kamera zewnętrzna (urządzenie widoczności z tyłu) 
Lokomotywy w wariantach D, E, F, H, K, L, M, O i R są wyposażone w cztery kamery 
zewnętrzne, umieszczone z lewej i prawej strony kabiny maszynisty, obok schodków 
wejściowych. Umożliwiają one obserwację ciągniętego składu w czasie postoju oraz podczas 
jazdy. 
 

 
Rys. 13-6: Kamera zewnętrzna na BR 189 
 
Z obrazu podstawowego na wyświetlaczu diagnostycznym można za pomocą klawisza 
softkey „Kamera” wywołać obraz kamer należących do danej kabiny maszynisty. 
 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) nie można wybrać  tej funkcji! 
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Rys. 13-7: Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego z klawiszem „Kamera“ przy 

trakcji ukrotnionej 
 
Klawiszami softkey „⇐“ oraz „⇒“ można zmieniać obraz z lewej i prawej kamery. Wybrana 
strona jest widoczna na słupkach na lewej i prawej krawędzi ekranu. 
Przyciskiem „6” aktywuje się dodatkowe ogrzewanie, które usuwa z soczewki kamery 
powstałe skropliny lub szron. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rys. 13-8: Wyświetlacz diagnostyczny z obrazem kamery (przykł. z lewej do kierunku 
jazdy) 

Powrót do obrazu podstawowego następuje po wciśnięciu klawisza softkey „    ’’. 



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990   Strona 12 z 75 
Stan na dzień: 15.06.2008   Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 13 

13.6 Ogranicznik prądu trakcyjnego 
W określonych warunkach bądź w różnych sieciach ze względów eksploatacyjnych 
konieczne jest ograniczenie maksymalnego prądu trakcyjnego.  
Z tego powodu lokomotywy serii BR 189 (warianty D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, R) mają 
możliwość określania wartości granicznej ustalonej w przepisach miejscowych, ustawiania jej 
również w lokomotywach w trakcji ukrotnionej i nie przekraczania jej. 

W sieciach kolei  (Włochy),  (Słowenia),  (Polska) i Holandia 
 
  w obrazie 

podstawowym wyświetlacza diagnostycznego udostępniony jest klawisz softkey „Prąd 
trakcyjny“ bądź „Corr. aerea“, którym można wywołać okienko wprowadzania do ustalenia 
wartości. 
 

 
Rys. 13-9: Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego z klawiszem „Prąd trakcyjny“ 

przy trakcji pojedynczej 
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Rys. 13-10: Okienko wprowadzania „Prąd trakcyjny“ 
 

Przyciskami numerycznymi od  do  można teraz wpisać ustalony pod względem 
eksploatacyjnym maksymalny prąd trakcyjny. 
Klawiszem softkey „Przejęcie maks. prądu trakcyjnego" bądź „Acquisisci corrente aerea max“ 
wpisany parametr zostaje przejęty przez sterownik centralny (ZSG) i uregulowany do 
nadchodzącej jazdy. 
 
W trybie jednego wyświetlacza wszystkie klawisze softkey na wyświetlaczu diagnostycznym 
zostają przeniesione również na wyświetlacz DMI, więc wykonanie ustawień maksymalnego 
prądu trakcyjnego może odbywać się również w tym trybie (przy v=0). 
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13.7 Czuwak bezpieczeństwa („Sifa“) 
 
Przeznaczenie 
Sifa (czuwak bezpieczeństwa) jest urządzeniem, które kontroluje zdolność maszynisty do 
prowadzenia pojazdu. Jeśli podczas jazdy maszynista nie będzie zdolny do prowadzenia 
pojazdu (zasłabnięcie lub nawet śmierć), Sifa odłączy siłę pociągową i załączy hamowanie 
wymuszone składu pociągu.  
 
 
Udostępnienie lub warunki działania 
Elementy obsługi Sifa są udostępnione tylko w kabinie maszynisty, w którym zmieniane jest 
położenie przełącznika kierunku (położenie „V“, „M“ lub „R“, tzn. kabina maszynisty jest 
wykorzystywana). 
Elementy obsługi nie są udostępnianie, jeśli wyłącznik awaryjny Sifa zostanie uruchomiony 
obok tablicy przełączników ochronnych przewodów (LSS) w przedziale maszynowym. 
W pojeździe niewykorzystywanym działanie Sifa jest odłączone. 
 
W lokomotywach serii BR 189 w wariantach A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, O, P i R do         
zatwierdzenia Sifa prowadzi uruchomienie następujących elementów obsługi przez 
maszynistę: 

pedał 
przycisk boczny i 
przycisk na nastawniku jazdy 
 

W lokomotywach E 474 (BR 189 wariant F) zatwierdzenie może odbyć się dodatkowo po 
uruchomieniu  

nastawnika siły pociągowej 
nastawnika vzadana 
zaworu hamulca maszynisty 
nastawnika hamulca E 
zapalaniu i gaszeniu świateł sygnalizacyjnych bądź reflektorów 
syreny 
 
Prędkość graniczna aktywująca działanie Sifa jest przełączana w zależności od wybranej 
sieci. W Niemczech, Austrii, Włoszech, Szwajcarii, Słowenii, Chorwacji i Polsce prędkość 
graniczna wynosi 5 km/h. W Holandii natomiast 2 km/h. 
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Sposób działania 
Podczas jazdy (v > 5 km/h, w Holandii v > 2 km/h) należy wciskać jeden z elementów obsługi 
Sifa i szybko puszczać co ok. 30 sekund, najpóźniej jednak po zaświeceniu sygnalizatora 
świetlnego „Sifa“ na wyświetlaczu DMI bądź po trwającym 2,5 sekundy komunikacie 

głosowym „Sifa“ (bądź brzęczyku w sieci kolei  (Włochy).  
Po kolejnych 2,5 sekundach bez żadnej reakcji (łącznie ok. 35 sekund) wykonane zostanie 
hamowanie wymuszone (hamowanie szybkie = SB).  
 

 
Rys. 13-11: Obraz podstawowy wyświetlacza DMI z sygnalizatorem świetlnym „Sifa“ 
 
Przy obsłudze Sifa pierwszeństwo mają pedał i przycisk boczny przed przyciskiem ręcznym 
w nastawniku jazdy, tzn. również przy ciągle wciśniętym przycisku ręcznym licznik czasu Sifa 
może zostać zatrzymany przez dodatkowe wciśnięcie pedału bądź przycisku bocznego. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
W czasie postoju nie trzeba uruchamiać żadnego z elementów obsługi Sifa. 
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Jeśli podczas jazdy elementy obsługi nie zostaną prawidłowo wciśnięte, możliwe są obydwa 
opisane poniżej działania: 
 
a) Nie wciśnięto żadnego z elementów obsługi: 

• po 2,5 sekundach aktywowany zostanie komunikat głosowy, zwracający uwagę 
maszynisty na zbliżające się hamowanie wymuszone. 

• po 5,0 sekundach zostanie wykonane hamowanie wymuszone. Hamowanie 
wymuszone zawsze powoduje wyłączenie siły pociągowej napędu. 

b) Jeden lub kilka elementów obsługi zostało wciśniętych na stałe: 
• po 3,0 sekundach pojawią się informacje wzrokowe na wyświetlaczu (sygnalizator 

świetlny „Sifa”)  
• po 32,5 sekundach aktywowany zostanie komunikat głosowy, zwracający uwagę 

maszynisty na zbliżające się hamowanie wymuszone. 
• po 35,0 sekundach zostanie wykonane hamowanie wymuszone. Hamowanie 

wymuszone zawsze powoduje wyłączenie siły pociągowej napędu. 
 

 
 

UWAGA 
Po wykonaniu hamowania wymuszonego uchwyt Sifa można podnieść dopiero, 
gdy maszynista prawidłowo uruchomi elementy obsługi, tzn.: 
• po hamowaniu wymuszonym spowodowanym działaniem a) należy 

uruchomić jeden z elementów obsługi. 
• po hamowaniu wymuszonym spowodowanym działaniem b) należy najpierw 

puścić wszystkie elementy obsługi, a następnie wcisnąć jeden z elementów. 
Blokadę trakcji można aktywować dopiero po zatwierdzeniu w położeniu zero 
nastawnikiem jazdy. 
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13.8 Wyłączenie kontroli 50 Hz w sieci kolei RFI 
Lokomotywy serii BR 189 i E 474 są wyposażone w kontrolę prądu zakłóceniowego, 
charakterystyczną dla danego kraju.  

W sieci kolei  (Włochy) częstotliwość 50 Hz kontrolowana jest jako częstotliwość 
harmoniczna prądu trakcyjnego. 

W trudnych warunkach sieciowych istnieje tam możliwość wyłączenia kontroli prądu 
zakłóceniowego 50 Hz. 

 
 
 

UWAGA 
• Wyłączenie kontroli 50 Hz jest dozwolone tylko wtedy, gdy ta kontrola 

wcześniej zadziałała.  
• Po wyłączeniu kontroli 50 Hz prądy zakłóceniowe w zakresie 50 Hz nie są 

kontrolowane.  
• Tryb ten jest oznaczany na module przechowywania danych.  
• W przypadku trakcji ukrotnionej odłączenie następuje na lokomotywie 

prowadzonej, gdy jest ona również lokomotywą serii BR 189 i E 474. 
• Należy przestrzegać przepisów eksploatacyjnych. 
 

 
Aby można było wyłączyć kontrolę 50 Hz, muszą być spełnione następujące kryteria: 

lokomotywa(y) w trybie   (Włochy), tzn. lokomotywa znajduje się w sieci włoskiej 
od ostatniego wykorzystania kabiny maszynisty (przełącznik kierunku stale w położeniu „V”, 
„M” lub „R”) kontrola 50 Hz musi już raz zadziałać. 
 
 

   
Rys. 13-12:  Wyświetlenie komunikatu 0107 „Kontrola 50 Hz“ => „HS (wyłącznik główny) 

wył“ w trybie zwykłym przy trakcji pojedynczej i podwójnej 
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Rys. 13-13: Wyświetlenie komunikatu 0107 „Kontrola 50 Hz“ => „HS (wyłącznik główny) wył“ 

w trybie jednego wyświetlacza przy trakcji pojedynczej i podwójnej 
Wywołanie kontroli 50 Hz jest zapisane wewnętrznie w sterowniku centralnym (ZSG).  
 

13.8.1 Sposób obsługi w celu wyłączenia na wyświetlaczu 

Za pomocą klawisza softkey „Konfig." lub „Config.” można aktywować na wyświetlaczu 
obrazy charakterystyczne dla kraju („Konfiguracja lokomotywy“ lub „Configurazione 
locomotiva“), w których znajdują się funkcje zasadniczo niedostępne, ale zależne od wyboru 
systemu i prędkości. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 

W sieci kolei  (Włochy), v>0 i w trybie jednego wyświetlacza klawisz 
softkey „Konfig.“ lub „config.“ nie jest wyświetlany, w związku z czym nie można 
wywołać obrazu konfiguracji. 

 

 
Rys. 13-14: Klawisz softkey „Konfig“ podczas jazdy i postoju w trybie zwykłym 
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Rys. 13-15: Klawisz softkey „Konfig“ w czasie postoju w trybie jednego wyświetlacza 
Klawiszem softkey „Konfig. strona 2“ bądź „Config. pag. 2“ można aktywować na 
wyświetlaczu drugi charakterystyczny dla danego kraju obraz, w którym można włączyć 
funkcje (np. odłączenie 50 Hz) zasadniczo niedostępne, ale zależne od wyboru systemu. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Jeśli w ciągu 10 sekund po wyborze obrazu „Konfiguracja lokomotywy strona 1“ 
lub „Konfiguracja lokomotywy strona 2“ maszynista nie wykona żadnych 
czynności obsługi, to nastąpi automatyczna zmiana na obraz podstawowy 

(dotyczy tylko trybu  (Włochy)). 
 

 
Rys. 13-16: Klawisz softkey „Konfig. strona 2“ 
 
W celu odłączenia kontroli 50 Hz pojawia się klawisz softkey „50 Hz 1 wył“ (lokomotywa 
prowadząca) lub „50 Hz 2 wył“ (lokomotywa prowadzona) albo „50 Hz 1 Off“ lub 50 Hz 2 Off“ 
na obrazie „Konfiguracja lokomotywy strona 2“ bądź „Configurazione loc. pagina 2“. 
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Rys. 13-17: Klawisze softkey „50 Hz X wył“ lub „50 Hz X Off“ w czasie postoju przy trakcji 

pojedynczej i podwójnej 
 
Po uruchomieniu jednego z klawiszy softkey „50 Hz X wył“ lub „50 Hz X Off“ na wyświetlaczu 
pojawi się wezwanie do zatwierdzenia. 

   
Rys. 13-18:  Zatwierdzenie wyłączenia kontroli 50 Hz w czasie postoju przy trakcji 

pojedynczej i podwójnej 
Dopiero po zatwierdzeniu przez maszynistę przyciskiem „E” żądania odłączenia kontroli 50 
Hz, wyświetlacz przekaże to żądanie do sterownika centralnego, który faktycznie odłączy 
kontrolę 50 Hz. 
Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się obraz podstawowy. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Jeśli po 10 sekundach od tego wezwania nie nastąpi zatwierdzenie przyciskiem 
„E”, to zostanie ono automatycznie wygaszone oraz pojawią się klawisze softkey 
„50 Hz X wył“ lub „50 Hz X Off“. 
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Sterownik centralny przekazuje informację o odłączeniu kontroli 50 Hz do wyświetlacza DMI i 
maszynista widzi odpowiedni komunikat. 
 

   
 

 
Rys. 13-19: Wyświetlacz DMI w trybie zwykłym podczas jazdy i sygnalizator świetlny 

„Kontrola 50 Hz wyłączona“ przy trakcji pojedynczej oraz podwójnej z różnymi 
konfiguracjami wyłączenia 
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Rys. 13-20: Wyświetlacz DMI w trybie jednego wyświetlacza podczas postoju i sygnalizator 

świetlny „Kontrola 50 Hz wyłączona“ przy trakcji pojedynczej oraz podwójnej z 
różnymi konfiguracjami wyłączenia 

 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Odłączenie kontroli 50 Hz jest odwoływane przy każdej zmianie sterownika 
centralnego Master i przy każdym wyłączeniu akumulatora (odłączenie od 
prądu). 
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13.8.2 Sposób obsługi w celu włączenia na wyświetlaczu 

Klawiszem softkey „Konfig.“ lub „Config.“ i następnie „Konfig. strona 2“ lub „Config. pag. 2“ 
można aktywować na wyświetlaczu diagnostycznym obraz „Konfiguracja lokomotywy strona 
2“ lub „Configurazione loc. pagina 2“. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Jeśli w ciągu 10 sekund po wyborze obrazu „Konfiguracja lokomotywy strona 1“ 
lub „Konfiguracja lokomotywy strona 2“ maszynista nie wykona żadnych 
czynności obsługi, to nastąpi automatyczna zmiana na obraz podstawowy 

(dotyczy tylko trybu  (Włochy)). 
 

 
Rys. 13-21: Klawisz softkey „50 Hz X wł“ lub „50 Hz X On“ w czasie postoju i przy trakcji 

podwójnej 
Po uruchomieniu jednego z klawiszy softkey „50 Hz X wł“ lub „50 Hz X On“ na wyświetlaczu 
pojawi się wezwanie do zatwierdzenia. 

 
Rys. 13-22: Zatwierdzenie włączenia kontroli 50 Hz w czasie postoju przy trakcji podwójnej 
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Dopiero po zatwierdzeniu przez maszynistę przyciskiem „E” żądania włączenia kontroli 50 
Hz, wyświetlacz przekaże to żądanie do sterownika centralnego, który faktycznie włączy 
kontrolę 50 Hz. 
Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się obraz podstawowy. 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Jeśli po 10 sekundach od tego wezwania nie nastąpi zatwierdzenie przyciskiem 
„E”, to zostanie ono automatycznie wygaszone oraz pojawią się klawisze softkey 
„50 Hz X wł“ lub „50 Hz X On“. 

 
Sterownik centralny przekazuje informację o odłączeniu kontroli 50 Hz do wyświetlacza DMI i 
odpowiedni komunikat znika. 
 
 

 
Rys. 13-23: Wyświetlacz DMI w czasie jazdy i kontrola 50 Hz włączona 
 
 



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990   Strona 25 z 75 
Stan na dzień: 15.06.2008   Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 13 

 

13.9 Licznik długości 
Lokomotywy serii BR 189 w wariantach D, E, H, K, L, M, O i R są wyposażone w w liczniki 
długości. Funkcja to umożliwia dokładną kontrolę miejscową przekroczenia przez cały skład 
pociągu punktu relewantnego potrzebnego np. do dopasowania prędkości. 

W sieci  (Włochy) ta funkcja nie jest aktywna. 

Ponieważ długość pociągu podawana jest na wyświetlaczu tylko przy systemach 
bezpieczeństwa PZB/LZB (D, A, SLO, HR) lub ZUB/INTEGRA (CH), tę funkcję można 
stosować tylko w Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji i Szwajcarii. 
 
Sposób działania 
W punkcie początkowym w wykorzystywanej kabinie maszynisty należy dwukrotnie krótko 
wcisnąć przycisk Sifa na nastawniku jazdy. Wciśnięcie przycisku Sifa uruchamia licznik 
długości. 
 
Kiedy cały skład przejedzie ten dystans, rozlegnie się dźwięk brzęczyka („Beep”). 
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13.10 Wyświetlacz ETCS 
Lokomotywy serii BR 189 (platforma ES64F4) w wariantach D, E, F, J, K, L, O są 
wyposażone w europejski zewnętrzny system bezpieczeństwa pociągu ETCS. W tym celu 
zainstalowano dwie oddzielne jednostki obsługi (wyświetlacze ETCS) w kabinie 
 z prawej strony nad pulpitem maszynisty. 
Ponieważ włoski zewnętrzny system bezpieczeństwa pociągu SCMT jest połączony z ETCS 
jako STM, wprowadzanie w nich danych pociągu odbywa się również na wyświetlaczu ETCS. 
 

 
MAN AUTO 

FAIL 
AUTO AUTO 

 

ON 
T° 
FAIL 

 
Rys. 13-24: Wyświetlacz ETCS 
 
W drugim kroku integracyjnym komunikaty ETCS i wprowadzanie danych pociągu dla SCMT 
przechodzą na wyświetlacz DMI. W tej sytuacji nie ma oddzielnego wyświetlacza ETCS. 
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Wyświetlacz ETCS jest wyposażony w klawisze hardkey, przyciski konsoli i klawisze softkey. 

 

Hardkeys   
Aufwärts/Abwärts-   
Gerätetasten     Konsolentasten  

Tasten BK1 bis BK11   
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             Zugreihe
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                             Zuglänge

 
      Zugnummer

 
R

 

  
130

 

 
160
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123456

 

2
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5 
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7
 

8
 

9
 

0
 

1 
 

DEL
 

    ZUB Dateneingabe

Softkeys  

MAN
 

AUTO
 

FAIL 
 AUTO 

 
AUTO

 

 

ON
T°
FAIL

Anzeige-
leuchten   

OK
 

Nachricht

 
Rys. 13-25: Przyciski wyświetlacza ETCS 

ZUB Dateneingabe Wprowadzanie danych ZUB 
Konsolentasten Przyciski konsoli 
Tasten BK1 bis BK11 Przyciski BK1 do BK11 
Aufwärts/Abwärts  
Gerätetasten 

do góry/do dołu 
przyciski urządzenia 

Anzeigeleuchten Lampki sygnalizacyjne 
Funktionstasten F1 bis F9 
Konsoletasten 

Przyciski funkcyjne F1 do F9 
Przyciski konsoli 

Konsoletasten Sondertasten S1 bis S9 Przyciski konsoli, klawisze specjalne S1 
do S9 

Hardkeys Klawisze hardkey 
Softkeys Klawisze softkey 
Nachricht Wiadomość 
 
Klawisze hardkey aktywują wyłącznie przypisaną do nich funkcję (np. regulacja głośności). 
Przyciski konsoli zmieniają się natomiast w zależności od komunikatu i dlatego mogą 
wykonywać różne funkcje. Wykonują funkcję przypisaną do nich za każdym razem na 
ekranie. Ponieważ wyświetlacz wyposażony jest w ekran dotykowy, umożliwia to użycie tak 
zwanych miękkich przycisków.  Umożliwia to również wykonanie funkcji po bezpośrednim 
naciśnięciu na odpowiedni symbol.  
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Przycisk Funkcja na jednostce komunikatów ETCS 

FAIL

 

Awaria ekranu. 
Naciśnięcie tego przycisku wyłącza aktualny komunikat i rozpoczyna 
przełączanie komunikatów.  

AUTO
 

Zmniejszenie/automatyczna regulacja/ zwiększenie wewnętrznej siły 
głosu DMI (tylko dla sygnałów piszczących). 

MAN AUTO
 

Ręczne/automatyczne przełączanie między komunikatami dzień/noc. 

 
AUTO 

 

Regulator jasności: 
zmniejszenie/automatycznie/zwiększenie. 

 
 

TRYB techniczny: 
Nacisnąć w czasie postoju lub przygotowania lokomotywy do jazdy, aby 
przejść do menu technicznego.  
W TRYBIE technicznym można podać dane ZUB, wybrać język menu 
oraz wykonać test hamowania wymuszonego. 

 
 

Wciśnięcie tego przycisku powoduje wyjście z TRYBU technicznego 
(np. po wpisaniu danych ZUB) i powrót do ekranu głównego 
ETCS/ZUB. 

 Przyciski do góry/do dołu służące do wybierania wpisu w menu 
wielokrotnego wyboru (np. wybór języka). 

Rys. 13-26: Funkcja twardych przycisków wyświetlacza ETCS 
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W prawej dolnej części wyświetlacza wbudowano trzy sygnalizatory świetlne LED, które 
wskazują aktualny stan roboczy DMI.  
Są to: żółta dioda LED „ON” oraz czerwone „T” i „Fail”.  
 

 
 
 
 
 

Rys. 13-27: Lampki sygnalizacyjne DMI 
 

 Żółta dioda LED 
„ON“ 

Czerwona dioda LED 
„T” 

Czerwona dioda LED 
„Fail” 

LED 
wyłączona 

Wyświetlacz ETCS 
wyłączony (LED 
ciemna) 

Wyświetlacz ETCS 
znajduje się w 
zwykłym zakresie 
temperatur  
(od -25°C do +75°C) 

Wyświetlacz ETCS 
nie ma usterek 

LED 
włączona 

Wyświetlacz ETCS 
jest włączony 

Temperatura znajduje 
się poza 
dopuszczalnym 
zakresem (+/-) 
Komunikat zostaje 
wyłączony i zostanie 
włączony po 
osiągnięciu zwykłego 
zakresu temperatury  

Wyświetlacz ETCS 
został zatrzymany z 
powodu błędu i nie 
pracuje. Przyciskiem 
Fail można przesłać 
informacje do radia 
DMI. Wyświetlacz 
ETCS można 
skasować resetem 
pojazdu. 

LED miga Wyświetlacz ETCS 
nie ma połączenia z 
magistralą Profibus. 
Nie można pokazać 
żadnych danych. 

Wyświetlacz ETCS 
prawie osiągnął górną 
wartość graniczną 
temperatury i za 
chwilę się wyłączy. 

 

 
Jeśli wszystkie trzy diody LED migają jednocześnie, a na ekranie pojawia się tekst „EVC 
Communication lost“ oznacza to, że wyposażenie nie działa prawidłowo. 
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13.11 Zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu (Zug-Besy) 
Aby zminimalizować niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania sygnałów przez 
maszynistę, zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu kontrolują reakcje maszynisty lub 
prędkość pociągu. W zależności od wyposażenia odcinka są to różne systemy. Wszystkie 
zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu mają jednak cechę wspólną: po zadziałaniu 
kontroli, aby zatrzymać pociąg przed semaforem stop, wywołują za pomocą 
samowystarczalnych urządzeń w lokomotywie hamowanie wymuszone.  
Lokomotywy serii BR 189 (platforma ES64F4) wyposażone są w różne zewnętrzne systemy 
bezpieczeństwa pociągu. W zależności od wariantu (korytarz) są one zainstalowane w 
różnych układach. Urządzenia i ich integracja są modułowe, czyli maszynista zawsze w tym 
samym miejscu znajdzie jednostki obsługi potrzebne w poszczególnych krajach.  

Wariant 
lokomotywy 

Niemcy 
Austria 

Słowenia 
Chorwacja 
Rumunia 

 
LZB 80/ 
PZB 90 

Szwajcar
ia 
 
 
 
 
 

ZUB/ 
Integra 

Włoch
y 
 
 
 
 
 
 

SCMT 

Polsk
a 
 
 
 
 
 
 

SHP 

Szwajcar
ia, 

Holan- 
dia 

 
 
 
 

ETCS 

Holan
dia 

 
 
 
 
 

ATB 

Czechy 
Słowacja 

Węgry 
 
 
 
 

Mirel 

Belgia 
 
 
 
 
 

MEMOR
TBL 1+ 

A X --- --- --- --- --- --- --- 

B X --- --- --- --- --- --- --- 

C X --- --- --- --- --- --- --- 

D X --- X --- --- --- --- --- 

E X X X --- X X --- --- 

F --- X X --- X --- --- --- 

H X --- --- X --- --- --- --- 

I --- --- X X --- --- --- --- 

J X --- --- --- X X --- --- 

K X --- --- --- X X --- --- 

L X X X --- X X --- X 

M X --- --- X --- --- X --- 

O X --- --- X X X --- --- 

P --- --- --- X --- --- --- --- 

R X --- --- --- --- --- --- --- 

Rys. 13-28: Przegląd wariantów lokomotyw i systemów bezpieczeństwa pociągu 
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13.11.1 LZB 80/PZB 90 

Warianty A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, O, R wyposażone są w punktowy (PZB) i liniowy (LZB) 
układ urządzeń przekazywania informacji do pociągu do zastosowania w Niemczech, Austrii, 
Chorwacji i Rumunii.  

Stan LZB odczytywany i pokazywany jest przez pozycję wyłącznika awaryjnego. LZB można 
włączyć lub wyłączyć tylko ręcznie przez wyłącznik awaryjny, a nie przez obsługę 
wyświetlacza. 

Wciśnięcie klawisza softkey „Zug-Besy” na obrazie podstawowym wyświetlacza 
diagnostycznego powoduje przejście najpierw do obrazu podstawowego „Zewnętrzne 
systemy bezpieczeństwa pociągu”. 
Na tym obrazie pokazano zainstalowane zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu i ich 
stan w formie listy. 

 

Rys. 13-29: Zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu  
 
Wciśnięcie klawisza softkey „Wprowadzanie danych” powoduje przejście do podstawowego 
obrazu działających urządzeń przekazywania informacji do pociągu. Na nim pokazywane są 
działające w danej chwili dane pociągu. Poniżej wyświetlają się komunikaty stanu systemów 
bezpieczeństwa pociągu, takie jak: 

brak trybu LZB 
tryb LZB lub 
rejestrator krótkiego dystansu zablokowany.  
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13.11.1.1 Wprowadzenie danych pociągu LZB/PZB 

Dopiero po wprowadzeniu znajdujących się na karcie próby hamulca aktualnych danych 
pociągu jak rodzaj hamulców, procentowy współczynnik masy hamowania, długość pociągu i 
prędkość maksymalna, odpowiedni program kontrolny zostanie skutecznie włączony. 
Ustawiony program widać na niebieskim sygnalizatorze świetlnym na wyświetlaczu DMI (85, 
70, 55). Po włączeniu LZB/PZB zaczną obowiązywać tzw. dane podstawowe. Przy ich 
pomocy nie można jednak włączyć trybu LZB. 

 

 
Rys. 13-30: Obraz podstawowy systemu bezpieczeństwa pociągu 
 
Klawiszem softkey „ZDE” można przejść do okienka wprowadzania ustawień danych 
pociągu. 

Najpierw pojawi się w nim tak zwany obraz kontrolny LZB. W każdym polu wyświetlania 
pojawi się komunikat testowy w postaci 7 segmentów (LZB 80 16). 

Aby uniknąć wprowadzania danych pociągu przy przebiegach próżnych lokomotywy, 
klawiszem softkey „Lok-DE“ można przejść do zaprogramowanego już okienka 
wprowadzania. Parametry danych pociągu są w nim ustawione następująco: 
 
BRA   BRH    ZL (długość pociągu) VMZ (prędkość  
 (procentowy współczynnik      maksymalna pociągu) 
 masy hamowania)   
   9    150   20     140 
 
Naciśnięcie klawisza softkey „Przeniesienie danych“ powoduje bezpośrednie przejęcie 
danych. W ten sposób zostaje ustawiony górny rodzaj pociągu PZB. 
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Rys. 13-31: Wprowadzenie danych pociągu z obrazem kontrolnym 
 
Podstawą danych pociągu jest aktualna karta próby hamulca. 

Dane pociągu można podawać tylko w czasie postoju lokomotywy i gdy przełącznik kierunku 
jest przestawiony. Dane pociągu należy ponownie podać, gdy:  

zmienią się, tzn. w składzie pociągu dokonano zmian; 
zmieniona została kabina maszynisty (zaczynają obowiązywać dane podstawowe); 
wyłącznik awaryjny LZB został odłączony i załączony (zaczynają obowiązywać dane 

podstawowe). 
W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych w wykorzystywanej kabinie 
maszynisty, można aktywować zastępcze dane pociągu zachowane w urządzeniu LZB. 
Zastępcze dane pociągu aktywuje się, przestawiając przełącznik kierunku najpierw na 15 s 
do tyłu, a następnie ponownie do przodu. Z zastępczymi danymi pociągu możliwy jest tryb 
LZB. 

Podczas wprowadzania danych pociągu urządzenie LZB wydaje komunikaty stanu, które 
wyświetlane są na pasku stanu pod tytułem. Komunikaty mogą migać.  
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Następujące teksty mogą zostać wyświetlone: 

Obraz kontrolny: LZB80/16 
Wprowadzanie danych pociągu 
Wprowadzanie danych pociągu - podaj dane podstawowe, dane! 
Wprowadzanie danych pociągu - dane zmienione, zakończ proces! 
Otrzymano dane pociągu - oczekiwanie na zatwierdzenie 
Dane pociągu ograniczone - oczekiwanie na przycisk czuwania 
Wprowadzanie danych pociągu zakończono pomyślnie 
Obraz kontrolny: LZB80/16, przepisy eksploatacyjne, seria 
Wpis nie jest możliwy – v-ist > 0 
Wpis nie jest możliwy – v-ist > 0, dane podstawowe 
Wpis nie jest możliwy - błąd odblokowania 
Wpis nie jest możliwy - nie odblokowano do przodu 
Wpis nie jest możliwy - inne stanowisko maszynisty aktywne 
Wpis nie został zaakceptowany – Time out 
Pierwsza pozycja pola BRA miga i czeka na wpis. Jeśli liczba ma pozostać niezmieniona, 
można klawiszem softkey „Wpis do przodu“ przejść do następnego pola (pierwsza cyfra BRH 
(procentowego współczynnika masy hamowania)). To samo spowoduje wprowadzenie liczby. 
Po każdym wpisie cyfra po prawej stronie zacznie migać. Naciśnięcie przycisku  
wywołuje pomoc wprowadzania dla nastawianego parametru. 

 
Rys. 13-32: „Wprowadzenie BRA“ 

Wciśnięcie przycisku  wywołuje okienko „Pomoc dla parametru BRA“. 

W tej tabeli należy obliczyć wartość dla rodzaju hamowania. Podstawą do tego jest 
ustawienie hamulców pociągu i przeważająca liczba hamulców tarczowych i klockowych.
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Rys. 13-33: „Pomoc dla parametru BRA“ 
 
Wciśnięcie klawisza softkey „powrót“ powoduje przejście do okienka ustawienia danych 
pociągu. 

Po wprowadzeniu rodzaju hamowania pierwsze pole wprowadzania procentowego 
współczynnika masy hamowania zacznie migać. Należy ustawić wartości liczbowe części 
dziesiętnych i setnych. 

 
Rys. 13-34: Wprowadzenie procentowego współczynnika masy hamowania (BRH) 

Również tutaj wciśnięcie przycisku  wywołuje okienko „Pomoc dla parametru BRA“. 
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Z tej tabeli można odczytać parametr BRH dla procentowego współczynnika masy 
hamowania w pociągu.  

 

Rys. 13-35: „Pomoc dla parametru BRH (procentowego współczynnika masy hamowania)“ 
 
Wciśnięcie klawisza softkey „powrót“ powoduje przejście do okienka „Ustawienia danych 
pociągu”. 

Po wprowadzeniu procentowego współczynnika masy hamowania pierwsze pole 
wprowadzania długości pociągu zacznie migać. 

 
Rys. 13-36: Nowy wpis długości pociągu (ZL) 
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Jako parametr długości pociągu (ZL) należy użyć zaokrąglonej do najbliższego miejsca 
dziesiętnego długości pociągu (karta próby hamulca) plus długość lokomotyw (ok. 20 m na 
lokomotywę). Również w tym wpisie należy zmienić tylko dwa miejsca. 

 
Rys. 13-37: Wpis długości pociągu 
 
Dla długości pociągu nie jest potrzebna pomoc wprowadzania. 

Po wprowadzeniu długości pociągu pierwsze pole wprowadzania prędkości maksymalnej 
zacznie migać. 

Jako prędkość maksymalną należy ustawić najmniejszą dopuszczoną eksploatacyjnie 
prędkość. 

 
Rys. 13-38: Wpis prędkości maksymalnej (VMZ) 
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Również tutaj wciśnięcie przycisku  wywołuje okienko „Pomoc dla parametru VMZ 
(prędkość maksymalna pociągu)“. 

 
Rys. 13-39: „Pomoc dla parametru VMZ (prędkość maksymalna pociągu)“ 
 
Z tej tabeli można odczytać dopuszczalną prędkość maksymalną na podstawie 
procentowych współczynników masy hamowania i rodzaju hamowania. 

Wciśnięcie klawisza softkey „powrót“ powoduje przejście do okienka „Ustawienia danych 
pociągu”. 

Po podaniu ostatniej cyfry w wierszu wpisu, klawisz softkey „Przeniesienie danych” zaczyna 
migać. 

 
Rys. 13-40: Przeniesienie danych (ZDE)-{}- 
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Po wciśnięciu przycisku „E" ustawione dane pociągu zostają przeniesione do procesora 
LZB/PZB i pokazane w jego górnym wierszu. Klawisz softkey „Przenoszenie danych” zostaje 
zmieniony w opcji „Zatwierdzenie danych”.  

 
Rys. 13-41: Zatwierdzenie danych (ZDE) 
 
Ponowne naciśnięcie przycisku „E” powoduje zatwierdzenie w procesorze LZB prawidłowego 
przejęcia danych, tzn. ustawione i przejęte dane pociągu są takie same. 

 
Rys. 13-42: Ograniczone dane pociągu 
 
Po drugim wciśnięciu dane są sprawdzane pod kątem przejrzystości i w razie potrzeby 
ograniczane.  
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Proces ten pokazywany jest w pasku stanu za pomocą tekstu „Dane pociągu ograniczone – 
oczekiwanie na przycisk czuwania“ i zostaje zakończony zatwierdzeniem klawiszem 
czuwania. Potwierdzenie i zatwierdzenie musi nastąpić w ciągu 10 sekund, w przeciwnym 
razie wprowadzanie danych pociągu zostanie przerwane.  

W pasku stanu pojawi się napis: 
„Wpis nie został zaakceptowany – Time out” Dane pociągu należy wtedy podać ponownie. 

 
Rys. 13-43: Przekroczony czas wpisu 
 
Po zatwierdzeniu przez wciśnięcie przycisku czuwania wprowadzanie danych pociągu 
zostaje zakończone, a okienko ustawiania danych pociągu pokazuje obowiązujące dane 
pociągu.  

 
Rys. 13-44: Obowiązujące dane pociągu 
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13.11.2 INTEGRA i ZUB262ct 

Warianty E, F (E 474) i L są wyposażone w punktowy układ urządzeń przekazywania 
informacji do pociągu INTEGRA i liniowy układ bezpieczeństwa pociągu ZUB262ct do użycia 
w Szwajcarii.  
Obydwa systemy znajdują się we wspólnej szafie bezpieczeństwa pociągu w przedziale 
maszynowym. 

Sposób działania INTEGRA 
 
System bezpieczeństwa pociągu INTEGRA umożliwia punktową ingerencję w stan jezdny 
lokomotywy podczas jazdy. Sygnały przesyłane są indukcyjnie do czujników lokomotywy 
przez torowe cewki sprzęgające. Urządzenie pokładowe INTEGRA przetwarza i wykorzystuje 
te sygnały. 

Informacje pokazywane są za pomocą sygnalizatorów świetlnych lub piktogramów 
(sygnalizator świetlny YE (żółty) i sygnalizator świetlny RD (czerwony)) na wyświetlaczu na 
stanowisku maszynisty w lokomotywie i uzupełniane sygnałami akustycznymi.  W przypadku 
błędu popełnionego przez maszynistę lub niezwracania przez niego uwagi na sygnały system 
bezpieczeństwa pociągu samoczynnie wykona hamowanie wymuszone, odpowietrzając 
przewód powietrza głównego. Odpowietrzenie następuje w wyniku ingerencji w przewód 
szybkiego hamulca lokomotywy. 

System bezpieczeństwa pociągu INTEGRA ma m.in. następujące stany robocze: 
• włączenie 
• położenie podstawowe 
• ostrzeżenie 
• zatrzymanie i sprawdzenie zatrzymania 
• jazda na polecenia (jazda manewrowa) 

 
Położenie podstawowe jest zdefiniowane następująco: 

• urządzenie pokładowe INTEGRA jest włączone 
• przełącznik kierunku jazdy jest w położeniu „V” 
• wszystkie polecenia są zatwierdzone 
• prędkość jest mniejsza niż 45 km/h 

 
Urządzenia na lokomotywie składają się zasadniczo z: 

• dwóch urządzeń przyjmujących (odbiornik wózka skrętnego 2 z lewej i odbiornik wózka 
skrętnego 2 z prawej), 

• magnesu trwałego (wózek skrętny 2), 
• dwóch sygnalizatorów akustycznych (jedna syrena na każdym stanowisku maszynisty), 
• urządzenia pojazdu, 
• urządzenia ingerującego w przewód szybkiego hamulca, 
• przełącznika „Sprawdzenie zatrzymania”, 
• przełącznika „Odwołanie zatrzymania”, 
• wyłącznika awaryjnego, 
• wprowadzania przez styczniki dla INTEGRA (m.in. kierunek jazdy w kabinie 1, kierunek 

jazdy w kabinie 2, zatwierdzenie w kabinie 1, zatwierdzenie w kabinie 2)  
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• wydawania przez styczniki INTEGRA (rejestracja znaku ostrzegawczego (WM), 
rejestracja znaku zatrzymania (HM), ostrzeżenia RD, ostrzeżenia YE). 

 
Sposób działania ZUB262ct 
 
System bezpieczeństwa pociągu ZUB262ct kontroluje prędkość lokomotywy pod kątem 
zachowania punktowo i liniowo podanych zakrętów granicznych dla odcinka szlaku 
kolejowego. Uwzględniane są przy tym możliwości hamowania pociągu, kategoria pociągu i 
prędkość maksymalna pociągu. Dane są udostępniane również sterownikowi jazdy i 
hamowania. Wymiana danych między urządzeniami na odcinku a urządzeniem pokładowym 
odbywa się indukcyjnie przez balisy (torowe cewki sprzęgające). Wymiana danych między 
urządzeniem pokładowym a sterownikiem centralnym następuje przez magistralę MV. 

Urządzenia na lokomotywie składają się zasadniczo z: 
• dwóch cewek sprzęgających (wózek skrętny 1 i wózek skrętny 2), 
• anteny EB, 
• czujnika prędkości obrotowej, 
• urządzenia pojazdu, 
• urządzenia ingerującego w szybki hamulec, 
• wyłącznika awaryjnego, 
• wprowadzania przez styczniki dla ZUB (m.in. kierunek jazdy w kabinie 1, kierunek jazdy 

w kabinie 2) 
 

13.11.2.1 Wprowadzenie danych pociągu ZUB/INTEGRA 

Wciśnięcie klawisza softkey „Wprowadzanie danych” powoduje przejście do obrazu 
podstawowego działających urządzeń przekazywania informacji do pociągu. Na tym obrazie 
pokazywane są działające w danej chwili dane pociągu. Poniżej wyświetlają się komunikaty 
stanu systemów bezpieczeństwa pociągu, takie jak: 

brak trybu ZUB 
LZB aktywny lub 
rejestrator krótkiego dystansu zablokowany.  
 
Po wprowadzeniu znajdujących się na karcie próby hamulca aktualnych danych pociągu, jak 
rodzaj hamulców, procentowy współczynnik masy hamowania, długość pociągu i prędkość 
maksymalna, odpowiedni program kontrolny zostanie skutecznie włączony. Po włączeniu 
ZUB/INTEGRA zaczną obowiązywać tzw. dane podstawowe. 
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Rys. 13-45: Zewnętrzne systemy bezpieczeństwa pociągu  
 

 
Rys. 13-46: Obraz podstawowy systemu bezpieczeństwa pociągu 
 
Klawiszem softkey „ZDE” można przejść do okienka wprowadzania ustawień danych 
pociągu. 

Obraz „Ustawianie danych pociągu” pokazuje kategorię pociągu (ZR), procentowy 
współczynnik masy hamowania (BRH), długość pociągu (ZL) i prędkość maksymalną 
pociągu (VMZ) ZUB. 

Ponadto pokazywana jest informacja, czy ZUB pracuje i czy pamięć robocza modułu 
przechowywania danych (DSK) jest zablokowana. 
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Rys. 13-47: Wprowadzenie danych pociągu z obrazem kontrolnym 
W obszarze „Przejęte dane pociągu" pokazywane są dane pociągu przejęte przez ZUB. 

W obszarze „Ustawione dane pociągu" w momencie wyświetlenia obrazu na jednym z 
wyświetlaczy pokazywane są ostatnio przeniesione dane pociągu. Można je zmieniać, aby 
następnie przesłać do ZUB.  



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990   Strona 45 z 75 
Stan na dzień: 15.06.2008   Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 13 

Przy wejściu klawiszem softkey „Lok DE” wyświetlane są dane pociągu dla samotnie jadącej 
lokomotywy. 

Wpis/zmiana danych pociągu jest udostępniana przez ZUB tylko na stanowisku maszynisty. 

Nawet gdy przez tryb IBS lub serwisowania aktywne są obydwa stanowiska maszynisty i 
obraz można pokazać na każdym wyświetlaczu, ZUB akceptuje tylko wpisy z 
wykorzystywanego stanowiska (przełącznik kierunku w położeniu „V", „M" lub „R"). 
 
Pierwsza pozycja pola BRA miga i czeka na wpis. Jeśli liczba ma pozostać niezmieniona, 
można klawiszem softkey „Wpis do przodu“ przejść do następnego pola (pierwsza cyfra 
BRH, procentowego współczynnika masy hamowania). To samo spowoduje wprowadzenie 
liczby. Po każdym wpisie cyfra po prawej stronie zacznie migać.  

 
Rys. 13-48: „Wprowadzenie ZR“ 
 
Po wprowadzeniu kategorii pociągu pierwsze pole wprowadzania procentowego 
współczynnika masy hamowania zacznie migać. Należy ustawić wartości liczbowe części 
dziesiętnych i setnych. 

 
Rys. 13-49: Wprowadzenie procentowego współczynnika masy hamowania (BRH) 
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Po wprowadzeniu procentowego współczynnika masy hamowania pierwsze pole 
wprowadzania długości pociągu zacznie migać. 

 
Rys. 13-50: Wpis długości pociągu (ZL) 
 
Jako parametr długości pociągu (ZL) należy użyć zaokrąglonej do najbliższego miejsca 
dziesiętnego długości pociągu (karta próby hamulca) plus długość lokomotyw (ok. 20 m na 
lokomotywę). Również w tym wpisie należy zmienić tylko dwa miejsca. 

Po prowadzeniu długości pociągu pierwsze pole wprowadzania prędkości maksymalnej 
zacznie migać. 
Jako prędkość maksymalną należy ustawić najmniejszą dopuszczoną eksploatacyjnie 
prędkość. 

 
Rys. 13-51: Wpis prędkości maksymalnej (VMZ) 
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Po podaniu ostatniej cyfry w wierszu wpisu, klawisz softkey „Przesłanie danych” zaczyna 
migać. 

 
Rys. 13-52: Przeniesienie danych (ZDE) 
 
Ponowne naciśnięcie przycisku „E” powoduje zatwierdzenie w procesorze prawidłowego 
przejęcia danych, tzn. ustawione i przejęte dane pociągu są takie same. 
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13.11.3 SHP (Polska) 

System bezpieczeństwa pociągu SHP umożliwia w sieci  (Polska) punktową ingerencję 
w stan jezdny lokomotywy podczas jazdy. Sygnały przesyłane są indukcyjnie do czujników 
(elektromagnesów) lokomotywy przez magnesy szynowe. Sterownik SHP przetwarza i 
wykorzystuje te sygnały. 
Przekaz informacji pokazywany jest za pomocą sygnalizatorów świetlnych na pulpicie 
maszynisty (z prawej strony wyświetlacza DMI) i uzupełniany sygnałami akustycznymi.  
Przekaz informacji musi być zatwierdzony przez maszynistę wciśnięciem żółtego przycisku 
SHP. W przypadku błędu popełnionego przez maszynistę lub niezwracania przez niego 
uwagi na sygnały system bezpieczeństwa pociągu samoczynnie wykona hamowanie 
wymuszone, odpowietrzając przewód powietrza głównego. 

System bezpieczeństwa pociągu SHP ma m.in. następujące stany robocze: 
 

• wykorzystanie obydwu elektromagnesów, jeśli kabina maszynisty nie jest 
wykorzystywana 

• wykorzystanie poszczególnych elektromagnesów, jeśli kabina maszynisty nie jest 
wykorzystywana 

• przełączenie w stan braku aktywności 
 
Urządzenia na lokomotywie składają się zasadniczo z: 

• dwóch elektromagnesów (po jednym na wózek skrętny) 
• dwóch żółtych przycisków (jeden na kabinę maszynisty) 
• czterech sygnalizatorów świetlnych „Przekaz informacji SHP” (dwa w każdej kabinie 

maszynisty), 
• dwóch sygnalizatorów świetlnych „SHP off” (jeden na kabinę maszynisty), 
• dwóch sygnalizatorów akustycznych (jedna syrena w każdej kabinie maszynisty), 
• dwóch regulatorów podświetlenia (jeden na kabinę maszynisty), 
• jednostki elektropneumatycznej z dźwignią blokującą w przedziale maszynowym, 
• szafy sterowniczej z urządzeniem pojazdu 

 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Ze względu na właściwość odpowietrzania HL przy odłączaniu napięcia 
zasilającego, w lokomotywach w wariancie H należy pneumatyczne zespoły 
polskiego systemu bezpieczeństwa pociągu i zatrzymania radiowego przy   

przystosowaniu z sieci  (Polska) do innej sieci,  
trakcji ukrotnionej lokomotyw prowadzonych i 
odciąganiu na postój bądź odłączaniu lokomotywy od prądu 
 
zawsze odłączyć za pomocą odpowiednich dźwigni i przełączników blokujących 

„WSHP” i „WRS” (patrz rozdz. 12.3.3). W przypadku jazdy poza siecią kolei  
(Polska) muszą być one zawsze odłączone. 
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13.11.4 Mirel (Czechy, Słowacja, Węgry) 

Mirel VZ1 posiada trzy funkcje podstawowe:  
 
• Funkcja kontroli czuwania maszynisty: 

Zatwierdzenie czuwania za pomocą przycisku obsługi SIFA jest sygnalizowane 
wskazaniem niebieskiego sygnalizatora świetlnego na repetytorze sygnałów. Po 
wygaśnięciu sygnalizatora świetlnego można ponownie obsługiwać układ czuwania. 
Czas na to przeznaczony zależy od prędkości lokomotywy i zawsze 4 sekundy przed 
rozpoczęciem hamowania wymuszonego rozlega się dodatkowo sygnał akustyczny. 

 
• Funkcja informacyjna przez przeniesienie sygnału na tzw. repetytor sygnałów. 

 
• Funkcja bezpieczeństwa przez kontrolę (zależnej od konstrukcji lub wywołanej 

sygnałem) prędkości maksymalnej lokomotywy lub składu pociągu. 
 
Dopuszczalna prędkość maksymalna jest stale porównywana z aktualną prędkością. Jeśli 
prędkość dopuszczalna zostanie przekroczona o ponad 3 km/h, maszynista zostanie o tym 
powiadomiony miganiem danych na repetytorze sygnałów. Przy przekroczeniu o ponad 5 
km/h rozlega się wskazówka akustyczna. Hamowanie wymuszone zostaje wywołane, jeśli 
prędkość zostanie przekroczona o ponad 7 km/h. 
Ponadto za pomocą przełącznika kierunku jazdy porównywany jest wybrany kierunek jazdy z 
aktualnym kierunkiem, co umożliwia zdalne zatrzymanie pociągu. 
 

 
 

UWAGA 
W celu zastosowania systemu Mirel należy przestrzegać odpowiednich 
obowiązujących przepisów. 

 
Wyposażenie pojazdu Mirel VZ1 składa się z: 

• urządzenia centralnego (typ Mirel VZ1) 
• dwóch repetytorów sygnałów 
• dwóch syren (jedna na kabinę maszynisty), 
• czterech dekoderów 
• czujnika ciśnienia w HLL 
• przyrostowego czujnika prędkości obrotowej 
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13.11.5 MEMOR/TBL1+ (Belgia) 

TBL oznacza „Transmission Balise-Locomotive". Istnieje wariant jako punktowy system 
bezpieczeństwa pociągu (TBL1) oraz wariant jako liniowy system bezpieczeństwa pociągu 
(TBL2). System składa się z balisy montowanej na odcinku szlaku przy każdym 
sygnalizatorze i urządzenia lokomotywy. 
 
Jako droga łączności ze szlaku kolejowego do lokomotywy służą eurobalisy. Na lokomotywie 
zainstalowany jest moduł transmisyjny balisy jako odbiornik. TBL1 i sygnały przesyłane są za 
pomocą bitów zarezerwowanych do zastosowań państwowych. Dlatego TBL i sygnały ETCS 
można przesyłać przez tę samą eurobalisę. 
 
MEMOR kontroluje krzywą hamowania i 800 m po otrzymaniu sygnału prędkość musi 
wynosić 60 km/h, w przeciwnym razie rozpocznie się hamowanie wymuszone. 
 

 
 

UWAGA 
W celu zastosowania systemów MEMOR/TBL1+ należy przestrzegać 
odpowiednich obowiązujących przepisów. 
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13.11.6 IVC (ETCS + SCMT + ATB) 

Warianty D, E, F (E 474), I, J, K, L i O są wyposażone w system przekazywania informacji do 
pociągu ETCS (European Train Control System) w celu eksploatacji w Holandii i Szwajcarii. 
ETCS jest spójnym systemem sterowania ruchem kolejowym, opartym na specyfikacjach 
UNISIG (UNISIG: Związek Wytwórców Urządzeń Sygnalizacyjnych), który może zastąpić 
wiele różnych stosowanych w Europie systemów bezpieczeństwa pociągu i zewnętrznych 
systemów bezpieczeństwa.  
 
Jako STM dołączone są również systemy SCMT („Sistema Controllo Marcia Treno“, warianty 
D, E, F (E 474), I i L) do eksploatacji we Włoszech oraz ATB (warianty E, J, K, L) do 
eksploatacji w Holandii. 
 
IVC („Intelligent Vital Computer“) opisuje systematyczne łączenie wymienionych wyżej 
systemów. 
Na poniższej ilustracji widać krótki zarys z punktu widzenia dostawcy systemów 
bezpieczeństwa pociągu. 
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Rys. 13-53: Architektura systemów bezpieczeństwa pociągu ETCS, SCMT i ATB 
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13.11.6.1 Sposób działania IVC (ETCS + SCMT + ATB) 

13.11.6.2 Sposób działania ETCS 

W ETCS występuje pięć poziomów wyposażenia (poziom: 0, STM, 1, 2, 3), przy czym 
działanie rozkłada się na urządzenie lokomotywy (ETCS on-board) i wyposażenie szlaku 
kolejowego (ETCS Trackside) Niezależnie od poziomu wyposażenia odpowiedzialność za 
prowadzenie pociągu zawsze ponosi maszynista. Obsługę można ustawić tak, aby cały czas 
była zachowana dopuszczalna prędkość. 
 

13.11.6.3 Sposób działania SCMT 

SCMT łączy w sobie różne funkcje: 
• System bezpieczeństwa pociągu SCMT wykorzystuje do komunikacji między 

lokomotywą  
a szlakiem eurobalisy przeznaczone dla ETCS, ale z treści telegramu eurobalis 
wykorzystuje tylko pakiet danych 44 udostępniony dla zastosowań państwowych.  

• System bezpieczeństwa pociągu BACC wykorzystuje do komunikacji między 
lokomotywą a szlakiem zakodowane obwody szynowe (RS4C lub RS9C) odbierające 
dane z urządzeń pojazdu za pomocą anten zamocowanych czołowo nad główką szyny. 

• Wskazanie prędkości za pomocą standardowego tachografu SCMT, który jest 
przedstawiany na wyświetlaczach w kabinie maszynisty z odpowiednimi właściwościami 
charakterystycznymi dla poszczególnych krajów. 

• Kontrola postoju, niezezwalająca na nieuprawnione poruszanie się lokomotywy. 
• Funkcja Sifa („Vigilante“) umożliwiana przez sterownik lokomotywy. 

 

13.11.6.4 Sposób działania ATB 

Podstawową funkcją holenderskiego systemu bezpieczeństwa pociągu ATB EG (pierwsza 
generacja) jest kontrola dopuszczalnej prędkości składu pociągu. Ponadto system 
bezpieczeństwa pociągu ATB może w czasie jazdy we współpracy z wyposażeniem na 
szlaku kolejowym podejmować ingerencje w stan jezdny lokomotywy.  
Sygnały przesyłane są przez ATB indukcyjnie do czujników (elektromagnesów) lokomotywy.  
Urządzenia ATB lokomotywy są traktowane przez urządzenia ETCS lokomotywy tak jak 
STM. Sprzężenie z EVC następuje jednak nie przez magistralę Profibus, lecz przez 
połączenie przewodowe, za pomocą którego można aktywować bądź odłączać ATB od EVC. 
Następnie informacje ATB wyświetlane są konwencjonalnie za pomocą własnych 
sygnalizatorów świetlnych, a nie przez wyświetlacz ETCS. Dotyczy to również obsługi ATB 
własnymi przyciskami.  
Na wyświetlaczu pokazywane jest jedynie przystosowanie z ETCS Level 2 do STM i 
odwrotnie. Jest ono zatwierdzane przez maszynistę, ponieważ to przystosowanie jest 
sterowane przez EVC.  
Przy wyłączonym urządzeniu ETCS lokomotywy można nadal obsługiwać ATB (np. do użycia 
lokomotywy na konwencjonalnych szlakach holenderskich). 
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13.11.6.5 Wyposażenie pojazdu IVC 

Wyposażenie ETCS lokomotywy składa się z IVC i komponentów peryferyjnych. 
 
Miejsce montażu Urządzenia Przeznaczenie Uwagi 
Dach Antena GSM R  Komunikacja danych między urządzeniem ETCS 

lokomotywy a wyposażeniem ETCS szlaku 
kolejowego. 

 

 Antena GPS Antena GPS podłączona jest do TRU i służy do 
ustawiania aktualnego czasu dla systemu ETCS. 

 

 Łączona antena GPS i 
danych 

Łączona antena GPS i danych jest podłączona do 
DIS i służy do ustawiania pozycji rejestrowania 
danych oraz bezprzewodowego odczytu danych. 

 

Podwozie 2 radary Pomiar dystansu i prędkości (odometria)  
 Czujnik prędkości 

obrotowej na osi 1 
lewy 

Pomiar dystansu i prędkości (odometria)  

 Czujnik prędkości 
obrotowej na osi 4 
prawy 

Pomiar dystansu i prędkości (odometria)  

 Anteny BACC na  
stronie czołowej 1 

Odbiór informacji ze szlaku na stronie lokomotywy 
1 dla funkcji RSC w SCMT. 

 

 Anteny BACC na  
stronie czołowej 2 

Odbiór informacji ze szlaku na stronie lokomotywy 
2 dla funkcji RSC w SCMT. 

 

 Antena eurobalis Odbiór informacji z balis na szlaku.  
Kabina 
maszynisty 

Wyświetlacz ETCS F1 Urządzenie ETCS informujące i wprowadzania 
danych w kabinie maszynisty 1 

 

 Wyświetlacz ETCS F2 Urządzenie ETCS informujące i wprowadzania 
danych w kabinie maszynisty 2 

 

 Głośnik ETCS F1 Wsparcie akustyczne komunikatów ETCS na 
wyświetlaczu w kabinie maszynisty 1 

 

 Głośnik ETCS F2 Wsparcie akustyczne komunikatów ETCS na 
wyświetlaczu w kabinie maszynisty 2 

 

 Wyświetlacz SCMT F1 Urządzenie SCMT informujące i wprowadzania 
danych w kabinie maszynisty 1 

 

 Wyświetlacz SCMT F2 Urządzenie SCMT informujące i wprowadzania 
danych w kabinie maszynisty 2 

 

 Głośnik SCMT F1 Komunikaty akustyczne SCMT w kabinie 
maszynisty 1 

 

 Głośnik SCMT F2 Komunikaty akustyczne SCMT w kabinie 
maszynisty 2 

 

Przedział 
maszynowy 
(pulpit nastawczy) 

Wyłącznik awaryjny 
ETCS „CEA“ 

Wyłącznik awaryjny odłączający ETCS i SCMT  

Przedział 
maszynowy 
(falowniki 
urządzeń 
pomocniczych) 

2 przełącznik 
ochronne przewodów 

Każdy konwerter DC/DC w szafie ETCS zasilający 
urządzenia lokomotywy jest zabezpieczony 
własnym przełącznikiem ochronnym przewodów. 

LSS (przełączniki ochronne 
przewodów) są 
wykorzystywane przez 
sterownik lokomotywy do 
celów diagnostycznych.  

Przedział 
maszynowy 
(szafa ETCS) 

Konwerter DC/DC Wyposażenie lokomotywy ETCS, SCMT i ATB 
pracują z napięciem 24 V, co wymaga nowego 
ustawienia napięcia akumulatora.  

Z powodów redundancji 
stosowane są 2 konwertery 
DC/DC, za pomocą których 
zasilane jest wyposażenie IVC 
i ATB lokomotywy. Każdy 
konwerter posiada własny 
system komunikatów o 
błędach, które jest 
wykorzystywane przez 
sterownik lokomotywy do 
celów diagnostycznych. 

 IVC składający się z 
EVC i SCMT  

Jednostka centralna wyposażenia ETCS + SCMT 
lokomotywy z różnymi złączami HW do sterowania 
lokomotywy. 

 

 Urządzenia radiowe 
danych GSM R 

Bramka do komunikacji między EVC a 
urządzeniami szlaku ETCS (RBC - Radio Block 
Center). 

Urządzenia radiowe danych 
GSM-R z dwoma jednostkami 
komunikacyjnymi. Każdy 
jednostka komunikacyjna 
posiada własny system 
komunikatów o błędach, które 
jest wykorzystywane przez 
sterownik lokomotywy do 
celów diagnostycznych. 
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Miejsce montażu Urządzenia Przeznaczenie Uwagi 
 Juridical Recorder 

(JRU), nazywany 
również TRU 
(Trainborne Recorder) 

Jednostka pamięci danych systemu ETCS. Informacje przeznaczone do 
zachowania są 
przygotowywane wyłącznie 
przez system ETCS przez 
magistralę Profibus. (Wyjątek: 
wyłącznik awaryjny ETCS jest 
wczytywany bezpośrednio. 

 Driving Information 
System (DIS)  

Jednostka pamięci danych systemu SCMT. Informacje przeznaczone do 
zachowania są 
przygotowywane przez SCMT 
oraz sterownik centralny za 
pomocą MVB. Niektóre 
sygnały należy podłączyć 
przewodami. 

 Czujnik 
przyspieszenia 

Pomiar dystansu i prędkości (odometria)  

 Wentylator W szafie ETCS zamontowano 2 zestawy 
wentylatorów, aby zapewnić zwiększoną 
wentylację. 

 

 Czujnik temperatury Na różnych wysokościach w szafie ETCS 
zamontowano trzy przełączniki temperatury, aby 
wykrywać niedozwolone źródła ciepła. 

Każdy z tych trzech 
przełączników temperatury 
jest wczytywany przez 
sterownik lokomotywy i 
wykorzystywany do celów 
diagnostycznych. 

Przedział 
maszynowy 
(montaż na 
wentylatorze 
silnika trakcyjnego 
2) 

Płyta pneumatyczna IVC jest włączany lub wyłączany za pomocą gałki 
na płycie pneumatycznej. Za pomocą tej gałki 
następuje elektryczne włączenie IVC oraz 
odblokowanie dostępu do przewodu powietrza 
głównego dla zintegrowanych w tym komponencie 
2 zaworów hamowania wymuszonego. Sterowanie 
tymi zaworami odbywa się za pomocą IVC przez 
przekaźnik hamowania wymuszonego. Odłączenie 
przekaźnika powoduje odłączenie zaworów 
elektromagnetycznych i odpowietrzenie przewodu 
powietrza głównego.  

Do dostępu do hamulca 
wymuszonego używana jest 
tak zwana „piastra 
pneumatica“, przeznaczona 
do eksploatacji SCMT. Płyta 
pneumatyczna 
wykorzystywana jest wspólnie 
przez ETCS i SCMT.  

 Terminale Remoto 
(urządzenie 
wprowadzania dla 
maszynisty we 
Włoszech) 

We Włoszech maszynista (lub dwóch 
maszynistów, jeśli pociąg może być prowadzony 
przez dwóch maszynistów) musi zameldować się 
w „Terminale Remoto“ (za pomocą karty czipowej 
lub ręcznie wprowadzając dane na klawiaturze). 
Dane te zostają przesłane na DIS i SCMT. 

 

Rys. 13-54: Wyposażenie pojazdu IVC 
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Wyposażenie ATB lokomotywy obejmuje następujące urządzenia i złącza (wg miejsca 
montażu): 
 
Miejsce montażu Urządzenia Przeznaczenie Uwagi 
Podwozie Czujnik prędkości 

obrotowej na osi 1 
prawy 

Pomiar dystansu i prędkości (odometria)  

 Anteny ATB na stronie 
czołowej 1 

Odbiór informacji ze szlaku na stronie lokomotywy 
1. 

 

 Anteny ATB na stronie 
czołowej 2 

Odbiór informacji ze szlaku na stronie lokomotywy 
2. 

 

Kabina 
maszynisty 

Sygnalizator świetlny 
ATB F1 

Wyświetlanie informacji ATB w kabinie maszynisty 
1 

 

 7-segmentowy 
wyświetlacz F1 

Wyświetlanie kodowanych informacji ATB w 
kabinie maszynisty 1 

 

 Dzwonek ATB F1 Informacje akustyczne ATB za pomocą dzwonka 
(Bell) w kabinie maszynisty 1 

 

 Gong ATB F1 Informacje akustyczne ATB za pomocą gongu w 
kabinie maszynisty 1 

 

 Przycisk ATB F1 Elementy obsługi do aktywowania funkcji ATB w 
kabinie maszynisty 1 

 

 Sygnalizator świetlny 
ATB F2 

Wyświetlanie informacji ATB w kabinie maszynisty 
2 

 

 7-segmentowy 
wyświetlacz F2 

Wyświetlanie kodowanych informacji ATB w 
kabinie maszynisty 2 

 

 Dzwonek ATB F2 Informacje akustyczne ATB za pomocą dzwonka 
(Bell) w kabinie maszynisty 2 

 

 Gong ATB F2 Informacje akustyczne ATB za pomocą gongu w 
kabinie maszynisty 2 

 

 Przycisk ATB F2 Elementy obsługi do aktywowania funkcji ATB w 
kabinie maszynisty 2 

 

Przedział 
maszynowy 
(pulpit nastawczy) 

Wyłącznik awaryjny 
ATB  

Wyłącznik awaryjny odłączający ATB 
Wyłącznik awaryjny ma następujące położenia: 
0 ATB jest wyłączony 
1 ATB jest włączony 
W położeniu 1 wyłącznik awaryjny musi 
znajdować się w pozycji pionowej! 

Za pomocą wyłącznika 
awaryjnego ATB odłączany 
(mostkowany) jest dostęp do 
hamulca wymuszonego, aby 
ETCS nadal mógł 
wykorzystywać zawory 
hamowania wymuszonego. 
Wyłącznik awaryjny jest 
wykorzystywany przez 
sterownik lokomotywy do 
celów diagnostycznych. 

 Wyłącznik awaryjny 
zaworów  ATB 

Wyłącznik awaryjny do zatwierdzania 
zablokowanego zaworu ATB. Jeśli zawór ATB jest 
zablokowany, bez podjęcia dalszych środków nie 
jest możliwy żaden tryb ATB (sygnalizatory 
świetlne ATB zostają wyłączone). Maszynista 
może - o ile występuje tylko zakłócenie zaworu, a 
nie sterowania elektrycznego zaworu - przez 
zatwierdzenie tym wyłącznikiem awaryjnym 
aktywować komunikaty ATB i tym samym 
zakończyć przepisowo moc pociągu. 
Wyłącznik awaryjny ma następujące położenia: 
1 Obydwa zawory włączone 
2 Zawór 1 wyłączony 
3 Zawór 2 wyłączony 
4 Obydwa zawory wyłączone 
W położeniu 1 wyłącznik awaryjny musi 
znajdować się w pozycji pionowej! 

Wyłącznik awaryjny zaworów 
ATB zablokował również 
położenie obydwu zaworów. 
W tym położeniu nie jest 
jednak możliwy tryb ATB ani 
ETCS, ponieważ sterowanie 
zaworów hamowania 
wymuszonego jest stale 
przerywane. Również 
sygnalizatory świetlne ATB są 
w tym położeniu ciągle 
wyłączone. Wyłącznik 
awaryjny jest wykorzystywany 
przez sterownik lokomotywy 
do celów diagnostycznych. 

Przedział 
maszynowy 
(falowniki 
urządzeń 
pomocniczych) 

Przełącznik ochronny 
przewodu 

Identyczne z systemem ETCS  

Przedział 
maszynowy 
(szafa ETCS) 

Konwerter DC/DC Identyczne z systemem ETCS  

 Urządzenie ATB  
lokomotywy 

Jednostka centralna wyposażenia ATB z różnymi 
złączami HW do sterowania lokomotywy (patrz 
kolejna tabela). 

 

 Rejestrator danych Jednostka pamięci danych systemu ATB. Informacje przeznaczone do 
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Miejsce montażu Urządzenia Przeznaczenie Uwagi 
ATB (ARR)  zachowania są 

przygotowywane wyłącznie 
przez system ATB przez 
złącze RS485.  

 Zawory hamowania 
wymuszonego 

Ze względów bezpieczeństwa przez urządzenie 
ATB pojazdu obsługiwane są dwa zawory 
hamowania wymuszonego. Sterowanie tymi 
zaworami odbywa się przez pętlę bezpieczeństwa, 
gdy otwarcie pętli przez przekaźnik hamulca ATB 
powoduje odłączenie zaworów 
elektromagnetycznych i przewód powietrza 
głównego zostaje opróżniony.  

Jako zawory hamowania 
wymuszonego stosowane są 
tak zwane zawory ATB, 
stosowane przede wszystkim 
do eksploatacji z ATB.  

Rys. 13-55: Wyposażenie pojazdu ATB 
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13.11.6.6 Urządzenia obsługi i informujące IVC 

W kabinie maszynisty znajdują się następujące urządzenia obsługi i informujące IVC. 
 
Wyświetlacz ETCS 

 
MAN AUTO 

FAIL 
AUTO AUTO 

 

ON 
T° 
FAIL 

 
Rys. 13-56: Wyświetlacz ETCS 
 
 
Sygnalizator świetlny „ETCS wył“ i przełącznik „ETCS Inhibit“ 

           
Rys. 13-57: LM „ETCS wył“ i przełącznik „ETCS Inhibit“ 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Przełącznik ETCS Inhibit został zastosowany w wariantach F, I, J i K. 

. 
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W przedziale maszynowym znajdują się następujące urządzenia obsługi i wyłączniki 
awaryjne systemu ETCS. 
 
Płyta pneumatyczna („piastra pneumatica“) 

  
Rys. 13-58: Płyta pneumatyczna („piastra pneumatica“) 
 
 
Wyłącznik awaryjny (CEA) 

 
Rys. 13-59: Wyłącznik awaryjny (lewy ETCS/CEA) na pulpicie nastawczym w przedziale 

maszynowym 
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13.11.6.7 Urządzenia obsługi i informujące SCMT 

W kabinie maszynisty znajdują się następujące urządzenia obsługi i informujące systemu 
SCMT: 
 
SCMT MMI 

 
Rys. 13-60: SCMT MMI 
W przedziale maszynowym znajdują się następujące urządzenia obsługi systemu SCMT lub 
DIS. 
 
Urządzenie wprowadzania numeru maszynisty (Terminale Remoto) 

 
Rys. 13-61: Urządzenie wprowadzania numeru maszynisty w przedziale maszynowym 
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13.11.6.8 Urządzenia obsługi i informujące ATB 

W kabinie maszynisty znajdują się następujące urządzenia obsługi i informujące systemu 
ATB. 
 
Urządzenia obsługi i informujące ATB 
 

 
Rys. 13-62: Sprzęt panelu ATB w kabinie maszynisty 
 
Górny rząd (od lewej do prawej): 
7-segmentowy wyświetlacz pokazujący kody zakłóceń 
Sygnalizatory świetlne (LM) w górnym rzędzie wskazują aktualnie dopuszczalną maksymalną 

prędkość pociągu: 
LM żółty (YL4): vmax 40 km/h 
LM 6 (YL6): vmax 60 km/h 
LM 8 (YL8): vmax 80 km/h 
LM 13 (YL13): vmax 130 km/h 
LM zielony (GL): jazda swobodna 

 
Dolny rząd (od lewej do prawej): 

LM ATB wył ATB wyłączony 
LM czerwony (VRED): Dostęp do hamowania wymuszonego przez ATB 
LM biały (WL) Wykryto uruchomienie hamulców przez maszynistę 
Przycisk TEST Uruchamianie ręcznego trybu testowego ATB 
Przycisk Attentie (AK) „Wzbudzenie“ ATB z trybu BD 
Przycisk świecący BD (BDK/BDL) Odłączenie ATB 
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W przedziale maszynowym znajdują się następujące urządzenia obsługi systemu ATB: 
 
Zawory hamowania ATB 
 

 
Rys. 13-63: Zawory ATB w przedziale maszynowym 
 
 
 
Wyłącznik awaryjny (ATB i zawory ATB) 
 

 
Rys. 13-64: Wyłącznik awaryjny ATB (środek ATB, z prawej zawory ATB) na pulpicie 

nastawczym w przedziale maszynowym 
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13.11.6.9 Włączanie i wyłączanie IVC/SCMT 

System bezpieczeństwa pociągu SCMT i całe urządzenie lokomotywy IVC maszynista musi 
cały czas włączać ręcznie zgodnie z wymaganiami sieci kolei RFI. Włączenie IVC następuje 
na płycie pneumatycznej SCMT za pomocą wyciąganej i zabezpieczonej łańcuchem gałki.  
Przy pomocy tego elementu włączone zostaje zasilanie napięcia IVC i jednocześnie 
odblokowany dostęp do przewodu powietrza głównego wewnętrznych zaworów hamowania 
wymuszonego. 
 
Wyłączenie IVC następuje również za pomocą gałki na płycie 
pneumatycznej. W przypadku zakłócenia należy dodatkowo wcisnąć wyłącznik awaryjny IVC 
(„CEA”).  
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Po włączeniu IVC na płycie pneumatycznej przewód powietrza głównego zostaje 
na krótko (< 10 s) odpowietrzany przez zawory zatrzymania wymuszonego w 
płycie pneumatycznej, aż zawory hamowania wymuszonego zostaną wzbudzone 
podczas uruchamiania systemu, co spowoduje zahamowanie odpowietrzania 
przewodu powietrza głównego. 

 
 
Położenia przełączania: 

• pionowo: włączony (INSERTIO) 
• poziomo: wyłączony (DISINSERITO).  

 

 
Rys. 13-65: Włączanie/wyłączanie SCMT 
 
Włączenie wytwarza połączenie pneumatyczne z przewodem powietrza głównego oraz 
zasilanie prądem. 
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13.11.6.10 Wyłączanie robocze IVC/SCMT 

Aby lokomotywę w stanie wyłączonym można było pociągnąć, należy podczas wyłączania 
akumulatora wyłączyć również urządzenie IVC. Wyłączenie urządzenia IVC następuje na 
płycie pneumatycznej SCMT, co pneumatycznie blokuje dostęp do hamulców dla IVC. 
Wyłączenie może nastąpić przed,  jak i po wyłączeniu akumulatora pojazdu. 

13.11.6.11 Wyłączanie IVC/SCMT w przypadku awarii 

Wyłączenie urządzenia IVC pojazdu w przypadku zakłóceń następuje tak jak wyłączenie 
robocze na płycie pneumatycznej SCMT. Aby nadal można było eksploatować lokomotywę, 
wymagane jest zatwierdzenie wyłączenia IVC wyłącznikiem awaryjnym (CEA) w celu 
udostępnienia trakcji. 

13.11.6.12 Wyłączanie IVC/SCMT w przypadku trakcji podwójnej 

W przypadku trakcji podwójnej lub ukrotnionej urządzenie IVC pojazdu w lokomotywie 
prowadzonej należy wyłączyć na płycie pneumatycznej SCMT. Uruchomienie wyłącznika 
awaryjnego w celu uzyskania dostępu trakcji nie jest w tym przypadku konieczne. 
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13.11.6.13 Wyłączenie ETCS w „krajach niestosujących ETCS“ (Inhibition) 

W każdej kabinie maszynisty, w głównym obszarze obsługi, znajduje się przełącznik 
wyłączający ETCS, który może wymusić tryb ETCS „Sleeping”. „Ręczne” aktywowanie trybu 
Sleeping służy do tego, aby w krajach lub sieciach, w których nie stosuje się ETCS bądź 
połączonego z nim STM (w tej lokomotywie ATB i SCMT), odciążyć maszynistów - którzy być 
może nie znają systemu ETCS - od skomplikowanej obsługi.  W krajach tych jazdę można 
wykonywać zwyczajnie z krajowymi systemami bezpieczeństwa pociągu bez wywierania 
wpływu przez ETCS. Ten tryb pracy nazywany jest „Inhibition Mode”. 
 

           
Rys. 13-66: Sygnalizator świetlny „ETCS wył“ i przełącznik „ETCS Inhibit“ 
 

 
 

WSKAZÓWKA 
Przełącznik ETCS Inhibit dostępny jest wyłącznie w wariantach D, E i L. 

 
Odłączenie jest możliwe tylko na poziomie 0 ETCS. Funkcja jest dostępna tylko w „krajach 
niestosujących ETCS”. W odniesieniu do obszaru zastosowania tych lokomotyw są to 
obecnie: Niemcy, Austria, Słowenia, Chorwacja i Rumunia. 
Niedozwolona obsługa przełącznika odłączającego prowadzi zawsze do hamowania 
wymuszonego przez ETCS. 
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13.11.6.14 Włączanie i wyłączanie ATB 

Urządzenie ATB pojazdu jest włączane automatycznie po włączeniu akumulatora 
lokomotywy. Przed włączeniem lokomotywy należy włączyć obydwa zawory hamowania 
ATB. 

13.11.6.15 Wyłączenie robocze ATB 

Wyłączenie urządzenia ATB pojazdu następuje po wyłączeniu akumulatora. Aby lokomotywę 
w stanie wyłączonym można było pociągnąć, należy wyłączyć również obydwa zawory 
hamowania ATB. Wyłączenie obydwu zaworów hamowania ATB może nastąpić przed,  jak i 
po wyłączeniu akumulatora pojazdu. 

13.11.6.16 Wyłączenie ATB w przypadku zakłócenia 

Wyłączenie urządzenia ATB pojazdu w przypadku zakłóceń następuje za pomocą wyłącznika 
awaryjnego ATB. Wciśnięcie wyłącznika awaryjnego ATB wyłącza urządzenie ATB pojazdu, 
sterowanie zaworów hamowania ATB zostaje zmostkowane, a wyłączenie trakcji od strony 
ATB ignorowane przez sterowanie lokomotywy. Wyłączenie zaworów hamowania ATB nie 
jest konieczne.  

13.11.6.17 Wyłączenie ATB przy podwójnej trakcji 

W przypadku trakcji podwójnej/ukrotnionej urządzenie pojazdu ATB na lokomotywie 
prowadzonej zostanie automatycznie odłączone. 
 

13.11.6.18 Wyłącznik awaryjny zaworów  ATB 

ATB posiada kolejny wyłącznik awaryjny, którego można używać w przypadku awarii obydwu 
zaworów ATB bez konieczności całkowitego odłączenia ATB. Ten wyłącznik awaryjny ma 
cztery następujące położenia: 
 
Położenie Opis holenderski Znaczenie 
Zawór 1+2 włączony 

 

Tryb zwykły. 
Obydwa zawory są sterowane. 

Zawór 1 wyłączony 

 

ATB pracuje tylko z zaworem 1. Można utrzymać pracę ze zmniejszoną 
dostępnością. 

Zawór 2 wyłączony 

 

ATB pracuje tylko z zaworem 2. Można utrzymać pracę ze zmniejszoną 
dostępnością. 

Zawór 1+2 wyłączony 

 

ATB jest całkowicie odłączony, ponieważ nie jest możliwy dostęp do 
hamowania wymuszonego. 

Rys. 13-67: Wyłącznik awaryjny zaworów  ATB 
 
W celu uzyskania zezwolenia na jazdę przy uszkodzonym zaworze hamowania 
wymuszonego ATB należy użyć tego wyłącznika awaryjnego. W celu zablokowania 
odpowietrzania przewodu powietrza głównego przez uszkodzony zawór hamowania 
wymuszonego ATB należy wyłączyć dany zawór (zablokować). 
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13.11.6.19 Sprawdzenie działania ETCS 

Po włączeniu IVC bezpośrednio po automatycznym sprawdzeniu działania SCMT (patrz 
rozdział 0) następuje automatyczne sprawdzenie działania przez EVC, w którym sprawdzane 
są następujące funkcje: 
dostęp do hamowania wymuszonego (sprawdzane jest tylko działanie przekaźnika hamulca, 
kontrola spadku ciśnienia w przewodzie powietrza głównego wykonywana jest tylko przy 
ręcznym sprawdzeniu działania) 
wyłączenie trakcji HW  
wyłączenie trakcji SW 
 
Dlatego maszynista musi regularnie wykonywać ręczne sprawdzenie działania. Sprawdzenie 
działania musi być wykonywane według przepisów eksploatacyjnych (jednak co najmniej co 
48 godzin). Sprawdzenie działania ma następujący przebieg: 
 
Działanie Reakcja Uwagi 
Na wyświetlaczu ETCS maszynista musi 
przejść do ekranu „technical screen" i 
uruchomić sprawdzenie działania ETCS. 
Po sprawdzeniu działania należy wrócić 
do obrazu podstawowego ETCS. 

Po kilku sekundach otworzy się 
kontakt do EB1. 

W ten sposób odłączony zostaje przekaźnik 
EVCEB1, który otwiera zawór hamowania 
EBVALVE1 i odpowietrza przewód powietrza 
głównego. Spadek ciśnienia w przewodzie 
powietrza głównego zostaje wykryty przez 
przełącznik ciśnieniowy przewodu powietrza 
głównego i wczytany przez EVC. 

 Po wykryciu przez EVC spadku 
ciśnienia kontakt EB1 zostaje 
zamknięty. 

Przekaźnik EVCEB1 zostaje wzbudzony  
i zawór hamowania EBVALVE1 zamknięty. 
Przewód powietrza głównego zostaje ponownie 
napełniony. Wzrost ciśnienia w przewodzie 
powietrza głównego jest komunikowany do 
EVC za pomocą przełącznika ciśnieniowego 
przewodu powietrza głównego. 

 Jeśli EVC wykryje wzrost ciśnienia, po 
kilku sekundach otworzy się kontakt 
EB2. 

W ten sposób odłączony zostaje przekaźnik 
EVCEB2, który otwiera zawór hamowania 
EBVALVE2 i odpowietrza przewód powietrza 
głównego. Spadek ciśnienia w przewodzie 
powietrza głównego zostaje ponownie wykryty 
przez przełącznik ciśnieniowy przewodu 
powietrza głównego i wczytany przez EVC. 

 Po wykryciu przez EVC spadku 
ciśnienia kontakt EB2 zostaje 
zamknięty. 

Przekaźnik EVCEB2 zostaje wzbudzony  
i zawór hamowania EBVALVE2 zamknięty. 
Przewód powietrza głównego zostaje ponownie 
napełniony. Wzrost ciśnienia w przewodzie 
powietrza głównego jest komunikowany do 
EVC za pomocą przełącznika ciśnieniowego 
przewodu powietrza głównego. 

Po zakończeniu sprawdzenia działania 
maszynista przechodzi do obrazu 
podstawowego ETCS. 

  

Rys. 13-68: Sprawdzenie działania ETCS 
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13.11.6.20 Sprawdzenie działania SCMT 

Po podłączeniu IVC do płyty pneumatycznej przewód powietrza głównego jest odpowietrzany 
przez ok. 10 s, aż obydwa wewnętrzne zawory szybkiego hamulca zostaną wzbudzone przez 
IVC, co spowoduje zahamowanie odpowietrzania przewodu powietrza głównego. 
Funkcja SCMT w IVC po uruchomieniu systemu wykona najpierw autotest (komunikat 
„Autotest” na MMI układu SCMT w kabinie maszynisty). W czasie trwania tego testu, po ok. 
45 s, dwa razy z rzędu sprawdzony zostanie dostęp do przewodu powietrza głównego dla 
SCMT. W tym czasie w przewodzie powietrza głównego musi być ciśnienie co najmniej 4,2 
bar, w przeciwnym razie test się nie uda, a SCMT ulegnie uszkodzeniu. Z tego powodu 
przewód powietrza głównego (szczególnie w sytuacji przejścia sieci z dołączonym 
pociągiem) przed włączeniem SCMT musi być napełniony, zawór hamulca maszynisty 
odblokowany w celu zasilania bądź ponownego napełnienia przewodu powietrza głównego. 
Sprawdzenie przez SCMT spadku ciśnienia w przewodzie powietrza głównego następuje za 
pomocą wbudowanego w płycie pneumatycznej przełącznika ciśnieniowego.  
 
Punkty robocze przełącznika ciśnieniowego: 

• szybki hamulec działa: p < 3,5 bar (± 0,1 bar) 
• szybki hamulec nie działa: p > 4,0 bar (± 0,15 bar) 
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13.11.6.21 Sprawdzenie działania ATB 

Do testu funkcji dotyczących bezpieczeństwa przewidziano dwa rodzaje sprawdzenia 
działania. Automatycznie inicjowane sprawdzenie działania po włączeniu urządzenia ATB 
pojazdu i uruchamiane ręcznie, wykonywane przez maszynistę według przepisów 
eksploatacyjnych. 
 
Przebieg automatycznego sprawdzenia działania: 
W czasie uruchamiania systemu następuje kilka kontroli systemu. Należy do nich również 
krótkotrwałe odłączanie obydwu przekaźników hamulca BRR1 i BRR2.  
 
Przebieg ręcznego sprawdzenia działania: 
Działanie Reakcja Uwagi 

Po x sekundach otworzy się kontakt do 
C-BRR1 (przekaźnika hamulca 1). 

Przekaźnik hamulca BRR1 oraz zawory 
hamowania  ATB zostają odłączone, co 
powoduje opróżnienie przewodu 
powietrza głównego. Kontakt komunikatu 
zwrotnego przekaźnika hamulca BRR1 
jest odczytywany przez ATB. 
Spadek ciśnienia przewodu powietrza 
głównego nie jest meldowany do ATB. 
Spadek ciśnienia w przewodzie powietrza 
głównego maszynista musi zauważyć. 

W wykorzystywanej kabinie maszynista 
włącza przycisk „Test” 

Po kolejnych x sekundach otworzy się 
kontakt do C-BRR2 (przekaźnika 
hamulca 2). 

Przekaźnik hamulca BRR2 oraz zawory 
hamowania  ATB zostają odłączone, co 
powoduje opróżnienie przewodu 
powietrza głównego. Kontakt komunikatu 
zwrotnego przekaźnika hamulca BRR2 
jest odczytywany przez ATB. 
Spadek ciśnienia przewodu powietrza 
głównego nie jest meldowany do ATB. 
Spadek ciśnienia w przewodzie powietrza 
głównego maszynista musi zauważyć. 

Na zakończenie sprawdzenia działania 
maszynista musi wykonać szybkie 
hamowanie za pomocą zaworu hamulca 
maszynisty. 

Po wykryciu sygnału BHE sprawdzanie 
działania zostaje zakończone, a kontakty 
przekaźników hamulca C-BRR1 i C-
BRR2 są ponownie zamykane. 

W położeniu szybkiego hamowania 
zaworu hamulca maszynisty kontakt BHE 
zostaje zamknięty i hamowanie 
wymuszone zatwierdzone przez ATB. 

Przestawienie zaworu hamulca 
maszynisty w położenie F. 

Przewód powietrza głównego zostaje 
ponownie napełniony. 

 

Rys. 13-69: Sprawdzenie działania ATB 
 
 



   Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990   Strona 69 z 75 
Stan na dzień: 15.06.2008   Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 13 

 

13.11.6.22 Użycie hamulca roboczego (Service Brake) 

13.11.6.23 Hamowanie robocze przez ETCS 

Aby uniknąć użycia hamulca Emergency Brake (hamowanie wymuszone), system ETCS ma 
możliwość wydawania poleceń hamulcowi Service Brake (hamowanie robocze). Użycie może 
nastąpić np. w przypadku niewielkiego przekroczenia dopuszczalnej prędkości maksymalnej. 
Hamowanie robocze wykonywane jest przez sterowanie lokomotywy jako pełne hamowanie. 
Działanie hamulca Service Brake należy zameldować w EVC. 
Rozpoczęcie hamowania roboczego na żądanie EVC możliwe jest tylko w trybie 
elektronicznym sterowania przewodu powietrza głównego. W trybie pneumatycznym 
przewodu powietrza głównego nie można użyć hamulca Service Brake. Żądanie EVC 
zostanie w takim przypadku zignorowane.  
 

13.11.6.24 Hamowanie robocze przez SCMT 

System SCMT jako hamulec Service Brake (hamowanie robocze) definiuje sterowanie 
hamulca elektrodynamicznego lokomotywy z maksymalną siłą hamowania. Celem tego jest 
również uniknięcie zadziałania hamulca Emergency Brake (hamowanie wymuszone). Użycie 
może nastąpić najczęściej w przypadku niewielkiego przekroczenia dopuszczalnej prędkości 
maksymalnej. 
Jeśli elektrodynamiczna siła hamowania nie jest wystarczająca lub jej brakuje, SCMT 
uruchomi hamulec Emergency Brake po przekroczeniu najbliższego progu kontroli. 
 

13.11.6.25 Hamowanie robocze przez ATB 

System ATB nie używa hamulca Service Brake (hamowanie robocze). 
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13.11.6.26 Kontrola zatrzymania SCMT 

W czasie postoju SCMT wykonuje kontrolę zatrzymania, która w przypadku 
nieprzewidzianego poruszenia lokomotywy doprowadzi do hamowania wymuszonego. W 
celu odłączenia tej kontroli zatrzymania należy w czasie odjazdu (v > 3 km/h) na żądanie 
SCMT (sygnał akustyczny syreny SCMT) uruchomić element obsługi Sifa.  
 

13.11.6.27 Sygnalizator świetlny SCMT (Lampada Rossa i Lampada Blu) 

Pokazany na wyświetlaczu tachograf w swojej formie uwzględnia różne narodowe 
wymagania. Do wymagań kolei włoskich względem wskaźnika prędkości należą dwa 
sygnalizatory świetlne (Lampada Rossa i Lampada Blu). Sygnalizatory świetlne znajdują się 
z lewej i prawej strony nad podziałką prędkości. 

Wskaźnik prędkości na wyświetlaczu trybie  (Włochy) ma następujący wygląd: 
 

 
Rys. 13-70: Wskaźnik prędkości na wyświetlaczu DMI w trybie włoskim 
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W trybie  (Włochy) wskaźnika prędkości uwzględniane są sygnalizatory świetlne 
(Lampada Rossa i Lampada Blu), które są wyświetlane (światło ciągłe lub migające, lewy 
rysunek) lub wyłączane (kolor szary, środkowy rysunek) zgodnie z wymaganiami SCMT, gdy 
SCMT jest wyłączony lub nie został jeszcze włączony.  
We wszystkich innych krajach sygnalizatory świetlne SCMT są całkowicie wyłączone. Jako 
przykład podano „wygląd szwajcarski”, gdzie cechą szczególną jest wyświetlany 4-miejscowy 
wskaźnik ZUB. 
 

   
Rys. 13-71: Wskaźnik 

prędkości we 
Włoszech 
(sygnalizator 
świetlny wł)  

 

Rys. 13-72: Wskaźnik 
prędkości we 
Włoszech 
(sygnalizator 
świetlny wył)  

 

Rys. 13-73: Wskaźnik 
prędkości w 
Szwajcarii 
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13.12 Numer pociągu i wprowadzenie numeru maszynisty 
Przed rozpoczęciem każdej jazdy w pamięci danych trzeba podać numer pociągu i numer 
identyfikacyjny maszynisty. Numer maszynisty podlega ochronie danych i po wprowadzeniu 
nigdy więcej nie jest wyświetlany. 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) ta funkcja nie jest stosowana. 
 
Klawiszem softkey „Pociąg/nr maszynisty” na wyświetlaczu „Aktywne dane pociągu” 
można przejść do okienka wprowadzania numeru pociągu i numeru identyfikacyjnego 
maszynisty. 

Wpisy wymagane są również sygnalizowane przez miganie.  

Jeśli nie podano numeru pociągu, wszystkie pola wpisu numeru pociągu otrzymują numer 
„0”, poza tym pojawia się aktualny numer pociągu.  

 
Rys. 13-74: Wpis numeru pociągu 
 
Wpis rozpoczyna się 6-miejscowym numerem pociągu. Jeśli numer pociągu składa się z 
mniej niż sześciu cyfr, to po jego wpisaniu może zostać przejęty po naciśnięciu klawisza 
softkey „Przejęcie nr. pociągu“. W takim przypadku podany numer zostanie wyświetlony z 
poprzedzającymi zerami z prawej strony. Następnie pierwsze pole wpisu numeru 
identyfikacyjnego maszynisty zacznie migać i opis klawisza softkey „Przejęcie numeru 
pociągu” zmieni się na „Przejęcie numeru maszynisty”. 
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Rys. 13-75: Wpis numeru identyfikacyjnego maszynisty lokomotywy 
 
Jeśli nie trzeba podawać nowego numeru identyfikacyjnego maszynisty, podany uprzednio 
numer można wczytać, naciskając klawisz softkey „Przejęcie numeru maszynisty”. 

Po wpisaniu numeru identyfikacyjnego maszynisty nastąpi automatyczne przejście do obrazu 
wyświetlacza z aktywnymi danymi pociągu.  
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13.13 DSK - blokowanie i aktywowanie rejestratora krótkiego 
dystansu 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) ta funkcja nie jest stosowana. 
 
Na module przechowywania danych można zapisać ok. 30 000 przejechanych kilometrów. 
Aby oszczędzać miejsce do zapisu, dane pamięci głównej (pamięci roboczej) są zapisywane 
w postaci skompresowanej. W rejestratorze krótkiego dystansu dane zapisywane są bardziej 
szczegółowo. Zapis następuje w zależności od dystansu, przy czym długość odcinków 
dystansu między zapisem zależy od chwilowej prędkości jazdy. W rejestratorze krótkiego 
dystansu znajdują się ostatnie 50 do 90 km. Starsze dane rejestratora krótkiego dystansu są 
ciągle nadpisywane.  

Klawiszem softkey „DSK K“ na obrazie „Aktywne dane pociągu“ można przejść do 
wymaganych okienek. 
 
 

 
Rys. 13-76: Stan zapełnienia modułu przechowywania danych (DSK) 
 
W celu dokumentacji nieprawidłowości popełnionych przez maszynistę podczas eksploatacji 
lub ze względu na inne szczególne instrukcje można zablokować rejestrator krótkiego 
dystansu, tzn. jego zapisy nie będą nadpisywane. Zablokowanie możliwe jest tylko w czasie 
postoju lokomotywy. 
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Rys. 13-77: Blokowanie lub aktywowanie rejestratora krótkiego dystansu 
 
Po wciśnięciu klawisza softkey „Wpis”, a następnie „DSK K” pojawi się okienko 
wprowadzania blokujące rejestrator krótkiego dystansu. Podanie kombinacji cyfr 1 – 2 – 3 – 4 
i wciśnięcie przycisku „E“ blokuje rejestrator krótkiego dystansu. 

Po odczytaniu pamięci rejestrator krótkiego dystansu można odblokować w tym samym 
trybie obsługi. 
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14 KATALOG CZYNNOŚCI CZĘŚCIOWYCH DLA BR 189 
 
 

UWAGA 
• Należy przestrzegać instrukcji eksploatacyjnych użytkownika. 
• Przede wszystkim należy przestrzegać krajowych przepisów 

eksploatacyjnych. 

14.1 Czynności przygotowawcze (V) 
 
1. V1 V3 Techniczne czynności częściowe 
    
   Na zewnątrz lokomotywy 
    
1.1 ⊗  Sprawdzić, czy przy lokomotywie nie są wykonywane żadne prace.  

(Zwrócić uwagą na flagę ostrzegawczą lub tablicę ostrzegawczą.) 
1.2 ⊗  Sprawdzić, czy miejscowe przewody przyłączeniowe zostały 

odłączone, a lokomotywa znajduje się pod przewodem jezdnym. 
1.3 ⊗  Sprawdzić na sygnalizatorze wzrokowym, czy lokomotywa jest 

zabezpieczona i otworzyć prawe drzwi boczne. 
    
   W kabinie maszynisty 1 
    
1.4 ⊗  W razie potrzeby włączyć oświetlenie kabiny maszynisty. 
1.5 ⊗  Przeczytać wpisy w książce pojazdu. 
1.6 ⊗  Włączyć oświetlenie przedziału maszynowego. 
    
   W przedziale maszynowym 
    
1.7 ⊗  Włączyć akumulator. 
    
   W kabinie maszynisty 1 
    
1.8 ⊗  Sprawdzić, czy „AFB” (automatyczny sterownik jazdy i zatrzymania) 

jest wyłączony. 
1.9 ⊗  Sprawdzić, czy zawór szybkiego hamulca (przycisk grzybkowy) na 

pulpicie maszynisty jest odblokowany. 
1.10 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik „Sprężarka” znajduje się w położeniu 

podstawowym „WŁ”. 
1.11 ⊗  Sprawdzić, czy obydwa boczne nastawniki jazdy znajdują się w 

położeniu „0”. 
1.12 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik zatrzymania awaryjnego liniowego układu 

urządzeń przekazywania informacji do pociągu znajduje się w 
położeniu „Praca”. 

1.13 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik „Wyłączenie awaryjne” jest odblokowany. 
1.14 ⊗  Przesunąć przełącznik kierunku do położenia „V”. 
1.15 ⊗  Sprawdzić na sygnalizatorze świetlnym, czy pneumatyczny hamulec 
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sprężynowy jest załączony. 
1.16 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik sterownika hamulca znajduje się w 

położeniu „el”. 
1.17 ⊗  Przełączyć przełącznik świateł sygnalizacyjnych na światło czołowe. 
1.18 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik „NBÜ/ep“ (mostkowanie hamulca 

bezpieczeństwa/ep) znajduje się w położeniu „0”. 
1.19 ⊗  Sprawdzić, czy wszystkie przełączniki ochronne przewodu są 

włączone. 
1.20 ⊗  W razie potrzeby włączyć światła sygnalizacyjne. 
    

W przedziale maszynowym 
    
1.21 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik kluczykowy pantografów znajduje się w 

pionowym położeniu podstawowym. 
1.22 ⊗  Ustawić odpowiednie ustawienie hamulców (G-P-R) dla najbliższej 

jazdy. 
1.23 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik „Pantograf” znajduje się w położeniu 

„Auto”.  
1.24 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik ZMS/ZWS (wieloczasowe sterowanie 

trakcji ukrotnionej/wieloczasowe sterowanie nawrotowe) znajduje się 
w położeniu „0”. 

1.25 ⊗  Sprawdzić, czy wszystkie przełączniki mostkowania znajdują się w 
położeniu podstawowym. 

1.26 ⊗  Sprawdzić na zestawie urządzeń pomocniczych, czy wszystkie 
wymagane przełączniki ochrony silnika i przełączniki ochronne 
przewodu są włączone. 

    
   W kabinie maszynisty 2 
    
1.27 ⊗  W razie potrzeby włączyć oświetlenie kabiny maszynisty 
1.28 ⊗  Sprawdzić, czy „AFB” (automatyczny sterownik jazdy i zatrzymania) 

jest wyłączony. 
1.29 ⊗  Sprawdzić, czy zawór szybkiego hamulca (przycisk grzybkowy) na 

pulpicie maszynisty jest odblokowany. 
1.30 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik „Sprężarka” znajduje się w położeniu 

podstawowym „wł”. 
1.31 ⊗  Sprawdzić, czy obydwa boczne nastawniki jazdy znajdują się w 

położeniu „0”.  
1.32 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik zatrzymania awaryjnego liniowego układu 

urządzeń przekazywania informacji do pociągu znajduje się w 
położeniu „Praca”. 

1.33 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik „Wyłączenie awaryjne” jest odblokowany. 
1.34 ⊗  Sprawdzić, czy zawór hamulca dodatkowego znajduje się w położeniu 

środkowym. 
1.35 ⊗  Sprawdzić, czy przełącznik sterownika hamulca znajduje się w 

położeniu „el”. 
1.36 ⊗ ⊗ Sprawdzić urządzenie sygnału dźwiękowego. 
1.37 ⊗  Sprawdzić na sygnalizatorze świetlnym, czy pneumatyczny hamulec 
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sprężynowy jest załączony. 
1.38 ⊗  Przełączyć przełącznik świateł sygnalizacyjnych na światło czołowe. 
1.39 ⊗  Sprawdzić, czy wszystkie przełączniki ochronne przewodu na tylnej 

ścianie kabiny maszynisty są włączone. 
1.40 ⊗  W razie potrzeby włączyć światła sygnalizacyjne. 
1.41 ⊗  W razie potrzeby wyłączyć oświetlenie kabiny maszynisty. 

 
   W kabinie maszynisty 1 
    
1.42 ⊗  Sprawdzić wybór sieci. 
1.43 ⊗  Podnieść pantograf lub aktywować automatyczny układ nastawczy. 
1.44 ⊗  Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik napięcia przewodu 

jezdnego. 
1.45 ⊗  Włączyć wyłącznik główny. 
1.46 ⊗  Zgodnie z miejscowymi przepisami ustawić ZBF w tryb roboczy „C” lub 

„O”. 
 
 
 
 

   

   Techniczne czynności przygotowawcze dotyczące hamowania. 
Przede wszystkim należy przestrzegać poszczególnych 

krajowych przepisów eksploatacyjnych. 
    
1.47 ⊗  Zwrócić uwagę, aby regulator utrzymywał ciśnienie robocze 

5 bar w przewodzie powietrza głównego. 
1.48 ⊗  Ustalić stan napełnienia, przestawiając przełącznik kierunku w 

położenie „M”. Ciśnienie w przewodzie nie może spaść w ciągu 10 s.  
1.49 ⊗  Włączyć zawór hamulca maszynisty, przestawiając przełącznik 

kierunku w położenie „V”. 
1.50 ⊗  Wykonać hamowanie robocze (bez nastawnika hamulca E). Obniżenie 

ciśnienia w przewodzie powietrza głównego o ok. 0,8 bar. Sprawdzić 
działanie hamowania roboczego, obserwując ciśnieniomierze. 

1.51 ⊗  Odluzować hamulce w położeniu jazdy zaworu hamulca maszynisty.  
1.52 ⊗  Ustalić stan odluzowania hamulców na ciśnieniomierzach. 
1.53 ⊗  Wykonać sprawdzenie działania hamulca dodatkowego, 

obserwując ciśnieniomierze.  
1.54 ⊗  Wykonać sprawdzenie działania zabezpieczeń pociągu. 
1.55 ⊗  Załączyć hamulec dodatkowy. 
1.56 ⊗  Odluzować pneumatyczny hamulec sprężynowy. 
1.57 ⊗  Sprawdzić urządzenie sygnału dźwiękowego.   
1.58 ⊗  W razie potrzeby wyłączyć oświetlenie przedziału maszynowego i 

kabiny maszynisty. 
1.59 ⊗  Odluzować hamulec dodatkowy, ruszyć lokomotywą z niewielką mocą, 

pozwolić, aby toczyła się bez mocy i wykonać hamowanie hamulcem 
dodatkowym. 
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2.   Techniczne czynności częściowe będące częścią 
eksploatacyjnych czynności przygotowawczych 

    
2.1 ⊗  Na wyświetlaczu podać numer maszynisty i pociągu (nie w IT). 
2.2 ⊗ ⊗ Przygotować dokumenty rozkładu jazdy konieczne do najbliższej jazdy 

i wywołać własny pociąg na EBuLa–BG. 
2.3 ⊗  Sprawdzić urządzenie Sifa. 
2.4 ⊗ ⊗ Sprawdzić punktowy układ przekazywania informacji do pociągu. 
    
   Uwagi: 
   Sprawdzić hamulec bezpośredni i  pośredni (bez zmiany systemu) 

oraz sprawdzić działanie systemu bezpieczeństwa pociągu w drugiej 
kabinie maszynisty przy pierwszej zmianie kabiny podczas 
eksploatacyjnych czynności przygotowawczych, obserwując 
ciśnieniomierze i wskaźniki. 

    
Podczas właściwych do tego postojów należy sprawdzić: 

    
   Działanie świateł sygnalizacyjnych i sygnalizatorów świetlnych.  
   W razie potrzeby przejrzeć teksty informacyjne na wyświetlaczu. 
   Zapas wody w instalacji mycia szyb. 
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14.2 Czynności końcowe (A) 
     
3. A1 A2 A3 Techniczne czynności częściowe 
     
    W kabinie maszynisty 1 
     
3.1 ⊗ ⊗  Załączyć pneumatyczny hamulec sprężynowy, uważając przy tym 

na zaświecenie sygnalizatora świetlnego „Pneumatyczny hamulec 
sprężynowy”. 

3.2 ⊗   Uruchomić piasecznicę w obydwu kierunkach.  
     
    Obchód lokomotywy 
     
3.3 ⊗   W razie potrzeby zabrać latarkę. 
3.4 ⊗   Zwrócić uwagę na widoczne uszkodzenia. 
3.5 ⊗   Sprawdzić zapas piasku i działanie piasecznicy.  
3.6 ⊗   Zwrócić uwagę na położenie i stan urządzeń bezpieczeństwa 

pociągu, elektromagnesów, czujników, styków uziemienia i kabli 
połączeniowych. 

     
    W kabinie maszynisty 1 
     
3.7 ⊗ ⊗  Wyłączyć wyłącznik główny. 
3.8 ⊗ ⊗  Opuścić pantograf. 
3.9 ⊗ ⊗  Przesunąć przełącznik kierunku do położenia „0”. 
3.10 ⊗ ⊗  Ustawić wszystkie przełączniki w położenie podstawowe. 
3.11 ⊗   Sprawdzić, czy dostępny jest zestaw ratunkowy Oxycrew, a plomby 

bezpieczeństwa nie są uszkodzone. 
     
    W kabinie maszynisty 2 
     
3.12 ⊗ ⊗  Zamknąć okna i drzwi. 
3.13 ⊗ ⊗  Ustawić wszystkie przełączniki w położenie podstawowe. 
3.14 ⊗   Sprawdzić, czy dostępny jest zestaw ratunkowy Oxycrew, a plomby 

bezpieczeństwa nie są uszkodzone. 
3.15 ⊗ ⊗  Wyłączyć oświetlenie kabiny maszynisty. 
     
    W przedziale maszynowym 
     
3.16 ⊗   Sprawdzić stan cieczy w zbiorniku kondensatu i w razie potrzeby 

opróżnić go.  
3.17 ⊗ ⊗  Sprawdzić dźwignię blokującą zaworu hamowania wymuszonego, 

który musi być otwarty. W razie potrzeby należy go otworzyć. 
(Zawór SOS) 

3.18 ⊗ ⊗  Wyłączyć akumulator. 
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    W kabinie maszynisty 1 
     
3.19 ⊗ ⊗  Wyłączyć oświetlenie przedziału maszynowego. 
3.20 ⊗ ⊗  Zapisać obserwacje, nietypowe oznaki oraz uszkodzenia w książce 

pojazdu. 
3.21 ⊗   Potwierdzić wykonanie czynności końcowych A1 nazwiskiem, datą i 

godziną w książce pojazdu. 
3.22 ⊗ ⊗  Zamknąć okna i drzwi. 
3.23 ⊗ ⊗  Wyłączyć oświetlenie kabiny maszynisty. 
     
4.    Na zewnątrz lokomotywy 
     
4.1 ⊗ ⊗  Zamknąć drzwi. 
4.2 ⊗ ⊗  Sprawdzić, czy sygnalizatory wzrokowe cylindrów hamulca są 

załączone (kolor czerwony). 
     
    Czynności częściowe trakcji (wykonywać tylko w razie potrzeby) 
     
4.3 ⊗ ⊗  Zlecić uzupełnienie zużytych lub brakujących narzędzi, części 

wyposażenia i zamiennych oraz blankietów rozkazów. 
4.4 ⊗ ⊗  W razie potrzeby zlecić uzupełnienie zapasów eksploatacyjnych, 

takich jak piasek, zapas wody w instalacji mycia szyb. 
4.5 ⊗ ⊗  Zlecić nieplanowane, ale konieczne czyszczenie. 
4.6 ⊗ ⊗  Wypełnić blankiet „Zlecenie robocze”, jeśli usunięcie szkód nie jest 

możliwe w najbliższym terminie. 
4.7 ⊗ ⊗  Przekazać wnioski o nietypowych sytuacjach do dyspozytorni. 
4.8 ⊗ ⊗  Oddać klucze i dokumenty według miejscowych przepisów. 
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15 TRYB JAZDY 

15.1 Jazda za pomocą nastawnika jazdy 
Prędkość maksymalna lokomotywy wynosi 140 km/h. Po przekroczeniu 143 km/h siła 
pociągowa zostaje zablokowana.  
Aby ponownie włączyć siłę pociągową, należy ustawić nastawnik jazdy w położeniu „0” 
(wymuszenie położenia zerowego), przy czym prędkość musi być niższa niż 140 km/h. 

Jeśli prędkość wzrośnie ponad 150 km/h (w trybie  (Włochy) 145 km/h), automatycznie 
aktywuje się szybkie hamowanie. Jeśli prędkość spadnie poniżej 140 km/h, ten rodzaj 
hamowania zostanie automatycznie odłączony. 

 
 

WSKAZÓWKA 

W trybie  (Włochy) do odłączenia szybkiego hamowania konieczna jest 
prędkość poniżej 140 km/h oraz ustawienie zaworu hamulca maszynisty, 
przynajmniej na krótko, w położenie hamowania (zatwierdzenie). 
 

Przebieg obsługi 
• Ustawić przełącznik kierunku w żądany kierunek jazdy „V” (do przodu) lub „R” (do tyłu). 
• Załączyć hamulec bezpośredni. 
• Wprowadzić dane pociągu na wyświetlaczu.  
• Ustawić zawór hamulca maszynisty w położenie jazdy. 
• Przyciskiem „Odluzowanie pneumatycznego hamulca sprężynowego” na tylnej ścianie 

kabiny maszynisty odluzować pneumatyczny hamulec sprężynowy (odluzowanie trwa ok. 
30 s). 

• Pneumatyczny hamulec sprężynowy jest całkowicie odluzowany, gdy sygnalizator świetlny 
na tylnej ścianie zgaśnie. 

• Ciśnienie w zbiorniku powietrza głównego musi wynosić co najmniej 6,0 bar. 
• Odluzować bezpośredni hamulec pneumatyczny lokomotywy dźwignią „Hamulec 

bezpośredni”. 
• Nastawnik jazdy na pulpicie przestawić z położenia „0” przez położenie zatrzaskowe „F” 

do przodu w strefę Z. 
• Optymalna regulacja końcowa siły zostaje osiągnięta przez żądanie maksymalnej siły 

pociągowej. W tej fazie przyspieszania zakłócenia rytmu jazdy i szarpanie lokomotywy nie 
stanowią powodu do zmniejszenia siły pociągowej. 

• Siłę pociągową należy zredukować, gdy przy wyłączonym AFB (sterowniku jazdy 
i hamowania) osiągnięta zostanie dopuszczalna prędkość lub wymagają tego 
ograniczenia eksploatacyjne (siła pociągowa w trakcji ukrotnionej, siła docisku przy 
popychaniu). 

• Na obrazie wyświetlacza „Siły pociągowe i hamowania” w formie wykresu słupkowego 
wyświetlone zostaną w trakcji pojedynczej wartość zadana i rzeczywista siły pociągowej 
oraz hamowania czterech silników trakcyjnych, a w trakcji ukrotnionej siły pociągowe 
i hamowania maks. czterech lokomotyw. 

• Obsługa SIFA  
• W razie potrzeby, przy złym stanie szyn (pozostałości smaru i oleju na szynach), należy 

użyć przycisku rozsypywania piasku. Rozsypywanie piasku trwa tak długo, jak długo 
wciśnięty jest przycisk. 
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• Podczas rozsypywania piasku regulacja końcowa siły nie pracuje optymalnie. 
 
 

15.2 Jazda za pomocą bocznego urządzenia odjazdu 
(pomocniczego nastawnika jazdy) 

Przebieg obsługi: 
• Ustawić przełącznik kierunku w żądany kierunek jazdy „V” (do przodu) lub „R” (do tyłu).  
• Załączyć hamulec bezpośredni. 
• Wprowadzić dane pociągu na wyświetlaczu.  
• Ustawić zawór hamulca maszynisty w położenie jazdy. 
• Przyciskiem „Odluzowanie pneumatycznego hamulca sprężynowego” na tylnej ścianie 

kabiny maszynisty odluzować pneumatyczny hamulec sprężynowy (odluzowanie trwa ok. 
30 s). 

• Pneumatyczny hamulec sprężynowy jest całkowicie odluzowany, gdy sygnalizator świetlny 
na tylnej ścianie zgaśnie. 

• Ciśnienie w zbiorniku powietrza głównego musi wynosić co najmniej 6,0 bar. 
• Przestawić nastawnik jazdy w położenie „F”. 
• Ustawić boczny nastawnik jazdy (pomocniczy nastawnik jazdy) w położeniu „0”. 
• Włączenie bocznego urządzenia odjazdu następuje po krótkim wciśnięciu przycisku 

„Udostępnienie” nad dźwignią obsługi. 
• Przełączyć dźwignię obsługi z położenia w dół („↓“) w położenie jazdy („F“) oraz z 

położenia jazdy w położenie w górę („↑“) i przytrzymać, aż do osiągnięcia żądanej siły 
pociągowej. 

• W przypadku pomocniczego nastawnika jazdy po zwiększeniu siły pociągowej 
automatycznie zostanie odluzowany hamulec bezpośredni. 

• Obsługa Sifa  
• W razie potrzeby, przy złym stanie szyn (pozostałości smaru i oleju na szynach), należy 

użyć przycisku rozsypywania piasku. Rozsypywanie piasku trwa tak długo, jak długo 
wciśnięty jest przycisk. 

• Podczas rozsypywania piasku regulacja końcowa siły nie pracuje optymalnie 
• Jeśli potrzebna jest mniejsza siła pociągowa, należy przełączyć pomocniczy nastawnik 

jazdy z położenia jazdy („F“) w położenie w dół(„↓“), aż nastąpi redukcja siły pociągowej 
do żądanej wartości. Następnie ponownie przełączyć w położenie jazdy („F”). 

• W położeniu w dół wartość zadana siły pociągowej zostaje w ciągu 4 s zredukowana ze 
100 % do 0 %. 

• Jeśli jazda ma być kontynuowana za pomocą nastawnika jazdy, jest to możliwe bez 
przerwania siły pociągowej. Kontynuowanie jazdy jest możliwe natychmiast za pomocą 
nastawnika jazdy na pulpicie. Należy przestawić go z położenia F w strefę Z. 

• Pomocniczy nastawnik jazdy nie działa po uruchomieniu  
zaworu hamulca maszynisty 
           lub po przestawieniu 
nastawnika jazdy. 
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15.3 Automatyczny sterownik jazdy i hamowania (AFB) 
Za pomocą nastawnika vzadana można ustawić żądaną prędkość. Niezależnie od przebiegu 
szlaku jest ona automatycznie utrzymywana na stałym poziomie. Aby nie nastąpiło 
niezamierzone zwiększenie prędkości zadanej, nastawnik vzadana jest zablokowany. Dopiero 
po przekręceniu gałki w lewo można go przestawić na wyższy zakres prędkości. Komunikat o 
ustawionej prędkości pokazywany jest na prędkościomierzu na DMI w postaci niewielkiej, 
zewnętrznej wskazówki ostrokątnej. Żądana maksymalna siła pociągowa aktywowana jest 
nastawnikiem jazdy.  

AFB (sterownik jazdy i hamowania) nie posiada funkcji jazdy luzem (toczenie się pociągu). 
Aby uniknąć niepotrzebnego załączenia siły pociągowej, należy wcześniej wyłączyć 
sterownik siły pociągowej. 

AFB (sterownik jazdy i hamowania) jest włączany i wyłączany na środkowej konsoli panelu 
maszynisty. 

AFB (automatyczny sterownik jazdy i hamowania) reguluje siłę pociągową i hamowania 
zgodnie z prędkością podaną przez nastawnik vzadana lub LZB (liniowy układ urządzeń 
przekazywania informacji do pociągu). 

Można go aktywować tylko, gdy m.in.: 
przełącznik kierunku znajduje się w położeniu „V” lub „R”, 
nastawnik jazdy siły pociągowej jest w położeniu „0”, 
obydwa ZSG (sterowniki centralne) pracują poprawnie i są  włączone, 
regulacja przewodu powietrza głównego „el”. 
 
Po włączeniu wykonany zostanie program testowy: Trzykrotnie powtórzony zostanie 
komunikat głosowy „AFB”, a wskaźnik vzadana na DMI (Driver-Machine-Interface) na krótko 
wzrośnie do 100 km/h. 
Jeśli nastawnik vzadana znajduje się w położeniu „0“,  hamulec zatrzymania automatycznego 
sterownika jazdy i hamowania będzie działał. 

Przed włączeniem podczas jazdy AFB (sterownik jazdy i hamowania), należy ustawić 
nastawnik vzadana na prędkość jazdy lub nastąpi hamowanie przy ustawionej wartości vzadana. 

AFB (automatyczny sterownik jazdy i hamowania) ogranicza maks. siłę pociągową według 
podanych krzywych przyspieszenia. Maksymalnie działająca siła pociągowa może zostać 
dodatkowo zredukowana przez maszynistę za pomocą nastawnika jazdy. 

Hamowanie AFB (sterownika jazdy i hamowania) następuje ze stałym opóźnieniem. Hamulec 
E ma w takiej sytuacji pierwszeństwo. Jeśli siła hamowania E nie wystarczy do tego stałego 
opóźnienia, ciśnienie w przewodzie powietrza głównego odpowiednio się zmniejszy.  

 
 

UWAGA 
W wariancie F (E 474) hamowanie AFB (sterownika jazdy i hamowania) 
wykonywane jest wyłącznie przez hamulec E. Jeśli jego siła hamowania E 
nie wystarczy do opóźnienia, ciśnienie HL (w przewodzie powietrza głównego) 
nie zostanie zmniejszone i konieczna jest ingerencja ręczna. 
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Droga hamowania zależy od redukcji prędkości. Im większa jest różnica prędkości, tym 
dłuższa jest droga hamowania. 
Ręczna obsługa hamulca za pomocą nastawnika hamulca (hamulec pośredni bądź hamulec 
E) ma pierwszeństwo przed hamowaniem AFB (sterownika jazdy i hamowania). W ten 
sposób przy silniejszym hamowaniu (większe opóźnienie) droga hamowania może być 
krótsza. 

Hamulec zatrzymania AFB (sterownika jazdy i hamowania) działa w czasie postoju. 
Następuje to przez hamulec bezpośredni. Hamulec zatrzymania AFB (sterownika jazdy i 
zatrzymania) automatycznie wyłącza się przy sile pociągowej większej niż 10 kN. 

Przy wyłączaniu AFB (sterownika jazdy i hamowania) nastawnik jazdy musi być w położeniu 
„0”. Jeśli tak nie jest, AFB (sterownik jazdy i hamowania) wyłączy się dopiero po 
przestawieniu nastawnika jazdy w położenie „0". Wydany zostanie przy tym komunikat 
głosowy „AFB” (3x).  

Jeśli prędkość zadana zostanie przekroczona o ponad 7 km/h, nastąpi komunikat 
ostrzeżenia. 

Przebieg obsługi 
• Ustawić przełącznik kierunku w żądany kierunek jazdy „V” (do przodu) lub „R” (do tyłu). 
• Załączyć hamulec bezpośredni. 
• Wprowadzić dane pociągu na wyświetlaczu.  
• Ustawić zawór hamulca maszynisty w położenie jazdy. 
• Poluzować pneumatyczny hamulec sprężynowy. 
• Ciśnienie w zbiorniku powietrza głównego musi wynosić co najmniej 6,0 bar. 
• Włączyć AFB (sterownik jazdy i hamowania), sprawdzić tryb testowy, hamulec 

zatrzymania AFB (sterownika jazdy i hamowania) będzie działać. 
• Odluzować bezpośredni hamulec pneumatyczny lokomotywy dźwignią „Hamulec 

bezpośredni”. 
• Ustawić nastawnik v-zadana na żądaną prędkość. 
• Nastawnik jazdy przestawić z położenia „0” przez położenie zatrzaskowe „F” do przodu 

w strefę Z i wybrać żądaną siłę pociągową. 
• Jeśli siła pociągowa wzrośnie ponad 10 kN, hamulec zatrzymania AFB (sterownika jazdy 

i hamowania) wyłączy się. 
• Pociąg ruszy, przyspieszy z siłą pociągową załączoną na nastawniku jazdy do prędkości 

podanej na nastawniku vzadana i będzie ją utrzymywał. 
• Aby zachować ustawioną prędkość również na spadku terenu, siła pociągowa zostaje 

odłączona i następuje płynne przełączenie do trybu hamowania. Jako pierwszy zostaje 
użyty hamulec E, a w razie potrzeby dodatkowo sterowany jest hamulec pneumatyczny 
pociągu (nie dotyczy wariantu F [E 474]). 

• Kontrola AFB (sterownika jazdy i hamowania) (akustycznie „AFB”) zadziała: 
• jeśli w spadku terenu siła hamowania AFB (sterownika jazdy i hamowania) nie będzie 

wystarczająca, aby utrzymać ustawioną prędkość bardzo ciężkiego pociągu. W takim 
przypadku trzeba silniej hamować ręcznie zaworem hamulca maszynisty, w przeciwnym 
razie nastąpi hamowanie wymuszone. 

• AFB (sterownik jazdy i hamowania) można wyłączyć dowolnie w czasie jazdy lub postoju. 
Wyłączenie AFB przy załączonej sile pociągowej nastąpi, gdy siła pociągowa jest 
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wyłączona, tzn. nastawnik jazdy znajduje się w położeniu „0”. Komunikat głosowy „AFB” 
(3x). 

 
 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) nie można stosować tej funkcji. 
 

15.4 Jazda z AFB (sterownikiem jazdy i hamowania) przy 
prowadzeniu LZB (liniowego układu urządzeń 
przekazywania informacji do pociągu) 

Przy wjeździe na odcinek LZB (liniowego układu urządzeń przekazywania informacji 
do pociągu) nastąpi automatyczne przejście na prowadzenie LZB. W momencie przejścia 
włączone zostaną parametry prowadzenia i sygnalizator świetlny „Ü” obok DMI.  

Jeśli AFB (sterownik jazdy i hamowania) jest aktywny, wartości zadane jazdy i hamowania 
zostaną podane przez urządzenie pojazdu AFB (sterownika jazdy i hamowania) i będą 
niezależnie od maszynisty regulować prędkość. 

Jeśli jazda ma być kontynuowana nie z ustawioną prędkością, lecz z prędkością 
udostępnioną przez LZB, należy przestawić nastawnik vzadana przez prędkość LZB do przodu. 
Wybierana jest zawsze najmniejsza z podanych prędkości między dopuszczalną prędkością 
LZB a nastawnikiem vzadana. 

Po wyjeździe z odcinka LZB, tzn. po zakończeniu LZB, należy wykonać zatwierdzenie 
nastawnikiem vzadana do położenia „0“ i ponownie na żądaną prędkość. W ten sposób 
maszynista potwierdza, że ponownie przejmuje prowadzenie pociągu i podaje prędkość. 
Poza tym konieczne jest zatwierdzenie nastawnika jazdy (zatwierdzenie położenia 
zerowego). 

Jeśli zatwierdzenie nastawnikiem vzadana nie nastąpi w ciągu 3 s, lokomotywa zacznie jechać 
luzem. 

 

15.5 Jazda manewrowa i przetaczanie 
Jazdę manewrową i przetaczanie należy wykonywać bez użycia hamulca elektrycznego, tzn. 
wyłącznie z użyciem pośredniego lub bezpośredniego hamulca pneumatycznego.  
 
 

 
 

UWAGA 
Ponieważ stopnie umieszczone z przodu lokomotywy przeznaczone są tylko 
do pomocy przy wysiadaniu, zabrania się dawania ręcznych sygnałów 
przetaczania oraz jazdy na tych stopniach. Personel zajmujący się 
przetaczaniem musi być o tym poinformowany. 
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16 ZAKŁÓCENIA W PRACY / SZCZEGÓLNE PRZYPADKI 
W PRACY 

16.1 Awaria silników trakcyjnych 
W przypadku awarii jednego z silników trakcyjnych hamowanie łączone odbywa się 
w następujący sposób: 

• Hamowanie robocze Hamowanie lokomotywy odbywa się tylko elektrycznie. 
• Szybkie hamowanie Hamowanie wózka skrętnego z uszkodzonym silnikiem 

    odbywa się tylko pneumatycznie, a drugiego wózka  
    skrętnego tylko elektrycznie. 

 
W przypadku awarii dwóch silników trakcyjnych hamowanie łączone odbywa się 
w następujący sposób: 

• Awaria obydwu silników trakcyjnych jednego wózka skrętnego Hamowanie wózka 
    skrętnego z uszkodzonymi silnikami odbywa się tylko 
    pneumatycznie, a drugiego wózka skrętnego tylko  
    elektrycznie. 
 

• Awaria jednego silnika trakcyjnego w każdym wózku skrętnym  Hamowanie 
    robocze: Hamowanie lokomotywy odbywa się tylko  
    elektrycznie.  
    Szybkie hamowanie: Hamowanie lokomotywy odbywa się 
    tylko pneumatycznie. 

 
W przypadku awarii więcej niż dwóch silników trakcyjnych w przypadku hamowania 
łączonego nastąpi tylko hamowanie pneumatyczne. 

Jeśli awaria silnika trakcyjnego nastąpi w czasie hamowania, hamowanie będzie 
kontynuowane wg opisanych wyżej kryteriów. 

Odkąd lokomotywy wyposażone są w hamulce tarczowe, nie ma niebezpieczeństwa 
przeciążenia termicznego obręczy koła. Dlatego nie jest wymagane wyłączenie hamulca 
pneumatycznego w wózku skrętnym z uszkodzonym silnikiem trakcyjnym. 

Należy pamiętać, że awaria jednego silnika trakcyjnego powoduje zmniejszenie obciążenia 
granicznego (GL) o 25 % w jednym wózku skrętnym i o 50 % w drugim. 

Wskazówka: Ponieważ hamulec bezpośredni i hamulec E można obsługiwać niezależnie, 
hamowanie łączone (hamulec E i hamulec bezpośredni) jest w każdej chwili możliwe. Aby 
zminimalizować ryzyko zbyt silnego hamowania, siła hamowania E jest w takim przypadku 
ograniczona do 100 kN. 
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16.2 Jazda za pomocą siły obcej 

16.2.1 Ciągnięcie lub odciąganie 
Jazda sprawnej lokomotywy za pomocą obcej siły pociągowej (ciągnięcie). 
Jazda niesprawnej lokomotywy przy pomocy siły obcej (odciąganie). 

 
 

UWAGA 
Podczas ciągnięcia lub odciągania lokomotywy (lokomotyw) należy przestrzegać 
obowiązujących norm (lub przepisów eksploatacyjnych). 
 

16.2.2 Informacje ogólne 
Po wyłączeniu kurka akumulatora lokomotywy serii BR 189 w wariantach A, B, C, D, E, F 
(E 474), J, K, L i R są przygotowane do ciągnięcia.  

 
 

WSKAZÓWKA 
Ze względu na właściwość odpowietrzania przewodu powietrza głównego 
przy odłączaniu napięcia zasilającego, w lokomotywach w wariantach H, I, M, O 
należy pneumatyczne zespoły polskiego systemu bezpieczeństwa pociągu 
i zatrzymania radiowego przy   

- przystosowaniu z sieci  (Polska) do innej sieci,  
- trakcji ukrotnionej lokomotyw prowadzonych i 
- odciąganiu na postój bądź odłączaniu lokomotywy od prądu 

 
zawsze odłączyć za pomocą odpowiednich dźwigni i przełączników blokujących 

„WSHP” i „WRS” (patrz rozdz. 12.3.3). W przypadku jazdy poza siecią kolei  
(Polska) muszą być one zawsze odłączone. 

 
Za pomocą kurka akumulatora jednocześnie można wykonywać następujące funkcje: 

• zablokowanie pojemników powietrza głównego 
• wykonanie hamowania wymuszonego 
• zablokowanie i luzowanie hamulca bezpośredniego 
• aktywowanie pneumatycznej kontroli awarii przewodu pneumatycznego hamulca 

sprężynowego, przełączenie na pneumatyczny hamulec sprężynowy sterowany 
przewodem powietrza głównego 

• przejście procesora antypoślizgu w tryb uśpienia po 20 min 
 
Podczas odciągania należy wykonać te same działania. 

 
 

Jeśli lokomotywa jest ciągnięta, w układzie zmiany położenia hamowania należy 
ją ustawić tak, aby rodzaj hamowania (G-P-R) pod żadnym pozorem nie działał 
szybciej niż większość wagonów składu pociągu. Ponadto należy przestrzegać 
przepisów eksploatacyjnych dotyczących ciągnięcia lokomotyw na liniach 
kolejowych z dużymi wzniesieniami. 

 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)   
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 3 z 35 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 16 

 

16.2.3 Sposób obsługi 
Zabezpieczenie lokomotywy: 

• załączyć pneumatyczny hamulec sprężynowy 
 
Odłączanie lokomotywy od prądu: 

• wyłączyć wyłącznik główny 
• opuścić pantografy 
• przestawić przełącznik kierunku w położenie „0” 
• w serii BR 189 w wariantach H, I, M, O odłączyć pneumatyczne zespoły polskiego 

systemu bezpieczeństwa pociągu SHP i zatrzymania radiowego za pomocą dźwigni 
i przełączników blokujących „WSHP” i „WRS” 

• zamknąć kurek akumulatora 
• ustawić wymagane położenie hamowania na zaworze sterującym (kurek regulacyjny 

G-P-R) 
• w razie potrzeby umieścić sygnał końca pociągu. 

 
Sprzęganie lokomotywy z lokomotywą pociągową: 

• zawiesić hak pociągu; 
• połączyć przewód powietrza głównego (HL) i, jeśli jest, przewód zbiornika powietrza 

głównego; 
• po napełnieniu przewodu powietrza głównego pneumatyczny hamulec sprężynowy 

zostanie automatycznie odluzowany;  
• jeśli nie ma przewodu zbiornika powietrza głównego (HBL), zbiorniki zapasu powietrza 

hamulca będą automatycznie zasilane sprężonym powietrzem z przewodu powietrza 
głównego (HL); 

• w razie potrzeby połączyć szynę zbiorczą pociągu z przewodem IS; 
 

 
 

UWAGA 
Przy sprzężonej szynie zbiorczej pociągu należy zwrócić uwagę, aby rozłącznik 
uziemienia DC ciągniętej lokomotywy nie znajdował się w położeniu 
„Uziemienie”. 

 
• na sygnalizatorach wzrokowych hamulca sprawdzić, czy wszystkie hamulce zostały 

odluzowane (wszystkie sygnalizatory wzrokowe hamowania są „zielone”); 
• wykonać próbę hamulca. 

 
Odstawianie lokomotywy po ciągnięciu/odciąganiu 

• Odsprzęgnąć. 
• Podczas odsprzęgania całkowicie odpowietrzyć przewód powietrza głównego. 
• W ten sposób pneumatyczny hamulec sprężynowy samoczynnie się załączy, a układ 

antypoślizgowy po 20 min przejdzie w tryb uśpienia. 
• Sprawdzić na zewnętrznych sygnalizatorach wzrokowych hamulca, czy pneumatyczny 

hamulec sprężynowy został załączony (sygnalizatory wzrokowe hamulca muszą 
zmieniać kolor czerwony/zielony - czerwony/czerwony). 

 
Jeśli przewód powietrza głównego nie zostanie całkowicie odpowietrzony, pneumatyczny 
hamulec sprężynowy (FspBR) nie przełączy się w położenie „Załączanie”, ani układ 
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antypoślizgowy w tryb uśpienia, co przy dłuższym postoju może spowodować rozładowanie 
akumulatora. 

Jazda manewrowa z dwoma sprzężonymi lokomotywami do maks. jednej godziny 
Jeśli w przypadku dwóch sprzęgniętych lokomotyw należy wykonać jazdę na przemian 
do przodu i do tyłu, ciągnięta lokomotywa nie może być ustawiona w trybie ciągnięcia. 
W ciągniętej lokomotywie należy wykonać następujące ustawienia: 

• wyłączyć wyłącznik główny; 
• opuścić pantografy; 
• odluzować hamulec bezpośredni; 
• W lokomotywach serii BR 189 VA – VC lub VD, VE, VF (E 474), VH, VK, VL, VM, VO, 

VR z wyłączoną funkcją hamulca opóźnionego (tylko w trybie  (Austria), patrz 
rozdz. 6.15): 
 - wykonać pełne hamowanie hamulcem pośrednim 
 - w wariantach D, E, F (E 474), H, K, L, M, O, R zablokować układ zaworów 
hamulców maszynisty 
 
W lokomotywach serii BR 189 VD, VE, VF (E 474), VH, VK, VL, VM, VO, VR z 
włączoną funkcją hamulca opóźnionego (tylko w trybie  (Austria) aktivierbar, 
patrz rozdz. 6.15): 
 - wykonać szybkie hamowanie hamulcem pośrednim, 
 - zablokować układ zaworów hamulców maszynisty; 

• ustawić przełącznik kierunku w położenie „0”; 
• zawór hamulca maszynisty ustawić w położenie jazdy; 
• akumulator pozostaje włączony. 

 
Następnie zmienić lokomotywę. 
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16.3 Ręczne odluzowanie pneumatycznego hamulca 
sprężynowego 

16.3.1 Odluzowanie pneumatycznego hamulca sprężynowego 
za pomocą elektromagnetycznego zaworu impulsowego 

Zabezpieczyć lokomotywę hamulcem bezpośrednim lub pośrednim. 

Jeśli mimo włączonego akumulatora nie można elektrycznie sterować elektromagnetycznym 
zaworem impulsowym „pneumatycznego hamulca sprężynowego”, można go obsługiwać 
również ręcznie. W tym celu należy na elektromagnetycznym zaworze impulsowym 
„Pneumatyczny hamulec sprężynowy" wcisnąć prawy czerwony guzik uruchomienia 
ręcznego „Odluzowanie pneumatycznego hamulca sprężynowego". 
Zbiornik zapasu powietrza 57 l wystarcza, aby jeszcze 4 razy załączyć i odluzować 
pneumatyczny hamulec sprężynowy również bez zasilania powietrza ze zbiornika powietrza 
głównego. 

16.3.2 Ręczne odluzowanie pneumatycznego hamulca sprężynowego 
(odluzowanie awaryjne) 

W przypadku zakłóceń działania pneumatycznego hamulca sprężynowego, np. z powodu 
pęknięcia węża, należy go zablokować i odluzować ręcznie. 

Należy zabezpieczyć lokomotywę przed niezamierzonym poruszeniem za pomocą 
hamowania pełnego (odluzowanie awaryjne jest możliwe również przy maksymalnym 
ciśnieniu cylindra hamulca). 

Sposób obsługi 
• Zamknąć dźwignię blokującą (AH) pneumatycznego hamulca sprężynowego. 

(Dźwignia blokująca znajduje się pod ramą pudła, za klapą, którą można otworzyć 
kluczem czworokątnym. Za pomocą tej klapy dźwignię blokującą można zabezpieczyć 
przed niezamierzonym przestawieniem w położeniu zablokowanym oraz otwartym. 

• Odluzować awaryjnie wszystkie cztery pneumatyczne hamulce sprężynowe cylindrów 
hamulca. W tym celu na urządzeniu luzowania awaryjnego należy obracać kluczem 
wkręt czworokątny tak długo, aż się zatrzaśnie, a pręt wskaże odluzowanie. 

• Położenie odluzowania każdego odluzowanego awaryjnie cylindra pneumatycznego 
hamulca sprężynowego można rozpoznać przez wystający pręt na urządzeniu 
odluzowania awaryjnego. 

• Zablokowanie tego hamulca jest pokazywane na sygnalizatorze wzrokowym 
„Pneumatyczny hamulec sprężynowy” jako czarny krzyżyk na białym tle. Stan 
pneumatycznego hamulca sprężynowego nie jest zdefiniowany. 

• Należy uważać, aby lokomotywa podczas odstawiania była zabezpieczona 
przed niezamierzonym ruszeniem. 

 
Ponowne przygotowanie pneumatycznego hamulca sprężynowego do działania: 
Akumulator jest włączony. 

• Otworzyć dźwignię blokującą pneumatycznego hamulca sprężynowego na zewnątrz 
lokomotywy. 
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• Na tylnej ścianie kabiny maszynisty wcisnąć przycisk „Odluzowanie pneumatycznego 
hamulca sprężynowego”, a następnie wcisnąć „Załączanie”.  

Sygnalizatory wzrokowe ponownie wskazują stan możliwości sterowania. 

 
 

UWAGA 
Po zablokowaniu pneumatycznego hamulca sprężynowego za pomocą dźwigni 
blokującej na dźwigarze wzdłużnym lokomotywy należy odluzować za pomocą 
urządzenia odluzowania awaryjnego wszystkie osie! 
W przypadku trakcji ukrotnionej pneumatyczne hamulce sprężynowe 
połączonych lokomotyw należy uruchamiać oddzielnie. Maszyny należy 
zabezpieczyć przed toczeniem, podejmując odpowiednie środki. 

 

16.4 Hamowanie wymuszone 
W przypadku hamowania wymuszonego przewód powietrza głównego zostanie 
odpowietrzony bez używania zaworu hamulca maszynisty.  

Hamowanie wymuszone może być wywołane przez: 
• czuwak bezpieczeństwa;  
• urządzenia bezpieczeństwa pociągu; 
• rozłączenie pociągu lub uszkodzony przewód powietrza głównego; 

• przekroczenie prędkości 150 km/h (w trybie  (Włochy) 145 km/h). 
 
Ponadto hamowanie wymuszone rozpoczyna się przy następujących zakłóceniach: 

Pneumatyczny hamulec sprężynowy załączony przy v > 5 km/h 
• jeśli z jakiegoś powodu pneumatyczny hamulec sprężynowy jest załączony przy 

prędkości powyżej 10 km/h, wywołane zostanie hamowanie wymuszone. Zostanie ono 
odluzowane samoczynnie, jeśli prędkość spadnie poniżej 10 km/h.  

 
Zablokowany hamulec bezpośredni 

• Jeśli przy zablokowanym „hamulcu bezpośrednim” dźwignia obsługi hamulca 
bezpośredniego zostanie przełączona w stan hamowania, nastąpi hamowanie 
wymuszone. 

 
Błędnie „ustalony” hamulec pośredni w lokomotywie prowadzonej 

• Jeśli w lokomotywie prowadzonej zostanie wykryty hamulec ustalony, nastąpi 
hamowanie wymuszone. 

• W lokomotywie prowadzonej hamulec ustalony prowadzi do zablokowania trakcji, 
które należy co 2 min zatwierdzać nastawnikiem jazdy.  

 
Awaria napięcia akumulatora (sieć pokładowa DC 110 V) 

• W przypadku awarii napięcia akumulatora zawór hamowania wymuszonego zostanie 
odłączony. Zawór ten odpowietrzy przewód powietrza głównego przez dużą szczelinę. 
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Hamulec pneumatyczny działa stale 
• Jeśli podczas jazdy pojawi się komunikat o zakłóceniu wskazujący ciągłe użycie 

hamulca pneumatycznego, należy ten hamulec w ciągu podanego czasu odluzować 
lub zatwierdzić, w przeciwnym razie nastąpi hamowanie wymuszone. 

• Nie ustawiać dźwigni obsługi hamulca bezpośredniego w położeniu „Luzowanie” po 4 
s przy v > 60 km/h. 

• „Ustalony hamulec pośredni” po 90 s. 

16.5 Uszkodzenia mechaniczne 

16.5.1 Uresorowanie wtórne 

 
Rys. 16-1: Uresorowanie wtórne na wózku skrętnym 

 
 
 
 

16.5.2 Uresorowanie pierwotne 

 
Rys. 16-2: Zestaw kołowy z uresorowaniem pierwotnym 

 

Jedna lub obydwie sprężyny flexicoil pęknięte: 
• vmaks. = 30 km/h 
• jazda tylko do najbliższego dworca. 

 
 
 
 
 

Jedna lub obydwie sprężyny śrubowe 
pęknięte: 

• vmaks. = 10 km/h 
• jazda tylko do najbliższego dworca. 
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16.5.3 Zawieszenie wahadłowe silnika trakcyjnego (wspornik momentów 
obrotowych) 

 
Rys. 16-3: Wahacz silnika trakcyjnego z zawieszeniem awaryjnym 

16.5.4 Prowadnik osi 

 
Rys. 16-4: Prowadnik osi (prowadnik krzyżowy) 

16.5.5 Amortyzator 
Uszkodzony amortyzator 
(Wyjątek stanowią zablokowane amortyzatory obrotowe: zakaz dalszej jazdy bez całkowitego 
demontażu uszkodzonego amortyzatora) 

• vmaks. = 100 km/h 
Naprawę należy wykonać natychmiast po zakończeniu jazdy. 

16.5.6 Łożysko zestawu kołowego 
Jeśli stwierdzone zostanie nagrzewanie łożyska, a lokomotywa może jeszcze jechać, 
obowiązują poniższe ograniczenia: 

• vmaks. = 30 km/h 
• tylko do najbliższego dworca 

Wahacz lub śruby mocujące pęknięte: 
• vmaks. = 30 km/h 
• Wyłączyć uszkodzony silnik trakcyjny 

przełącznikiem ochronnym silnika 
przynależnego wentylatora silnika 
trakcyjnego. 

• Zamknąć dźwignię blokującą hamulca 
pneumatycznego uszkodzonego wózka 
skrętnego. 

 

Pęknięty prowadnik osi lub śruby 
mocujące: 

• vmaks. = 10 km/h 
• Wyłączyć uszkodzony silnik trakcyjny 

przełącznikiem ochronnym silnika 
przynależnego wentylatora silnika 
trakcyjnego. 

• Zamknąć dźwignię blokującą hamulca 
pneumatycznego uszkodzonego wózka 
skrętnego.
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16.6 Uziemienie 
Lokomotywa wyposażona jest w układ blokujący, który przed rozpoczęciem prac przy 
urządzeniach wysokiego napięcia należy uziemić. Komponenty wysokiego napięcia, takie jak 
pantografy, wyłącznik główny, szyna zbiorcza pociągu i konstrukcja 3 kV muszą zostać 
zablokowane. 

Podczas wykonywania prac na dachu lub przed wymianą bezpieczników w zestawie 
urządzeń pomocniczych trzeba uziemić lokomotywę. 

• Zabezpieczyć lokomotywę przed niezamierzonym poruszeniem. 
• Odłączyć lokomotywę od prądu (wyłącznik główny wyłączony, pantografy 

opuszczone). 
• Spojrzeć, czy pantografy rzeczywiście są opuszczone. 
• Zamknąć dźwignię blokującą pantografu (przełącznik kluczykowy) i wyciągnąć klucz 

(niebieski). 
• Na konstrukcji 3 kV włożyć klucz w pusty cylinder zamykający rozłącznika uziemienia 

DC i odblokować (oznaczenie niebieskie). 
• Dźwignię obsługi ustawić w położeniu uziemionym, co spowoduje uziemienie szyny 

zbiorczej pociągu i zestawu 3 kV. Jednocześnie udostępnione zostaną dwa pozostałe 
klucze (żółte). 
 

 
 

UWAGA 
Ze względu na szczególne niebezpieczeństwo wynikające z możliwości 
eksploatacji w sieciach napięcia stałego niezwykle ważne jest, aby przed każdym 
sprzęganiem szyny zbiorczej pociągu (systemy AC i DC) została ona uziemiona 
rozłącznikiem DC. Zmiana narzuconej przez system zamknięcia kolejności 
działania oznacza niebezpieczeństwo obrażeń i utraty życia, a także świadczy 
o dużym niedbalstwie. 

 
• Wyciągnąć pierwszy z obydwu kluczy.  
• Włożyć klucz na rozłączniku uziemienia wyłącznika głównego AC i odblokować. 
• Przestawić dźwignię obsługi w położenie uziemione. 
• Przekręcić udostępniony klucz (czarny) i wyciągnąć. 
• Klucz przechowywać w bezpiecznym miejscu aż do zlikwidowania uziemienia. 

 
Jeśli przy konstrukcji 3 kV trzeba pracować z zakładu: 
 

• Klucz (czarny) z rozłącznika uziemienia AC na konstrukcji 3 kV włożyć do szeregu 
kluczy (oznaczony na czarno) w prawym górnym rogu. 

• Przekręcić i wyciągnąć obydwa dostępne klucze (zielone). Można nimi otworzyć drzwi 
konstrukcji 3 kV. 
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Rys. 16-5: Przedział maszynowy (konstrukcja 3 kV), rozłącznik uziemienia DC zamknięty 

 

  
Rys. 16-6: Dach (rozłącznik uziemienia AC  

otwarty) 
Rys. 16-7: Przełącznik rozłącznika 

uziemienia AC w przedziale 
maszynowym  (otwarty)  
(widok z dołu) 

 
 

  
Rys. 16-8: Dach (rozłącznik uziemienia AC 

zamknięty) 
Rys. 16-9: Przełącznik rozłącznika 

uziemienia AC w przedziale 
maszynowym (uziemiony)  
(widok z dołu) 

 
Likwidowanie uziemienia lokomotywy następuje w odwrotnej kolejności. 
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Schlüssel 1 Schlüssel 2a Schlüssel 3

Druckluftgerüst:
Absperren Stromabnehmer
Unterbrechung der Freigabeschleifen

Schlüssel 1 des Stromabnehmerabsperr-
hahns in Stellung "Stromabnehmer nieder"
drehen (pneumatische Verriegelung),
herausziehen und im 3 kV-Erdungstrenner
in leeren Schließzylinder einstecken.
Die Freigabeschleifen für Stromabnehmer,
beide Hauptschalter und die ZS-Schütze
sind damit unterbrochen.

Schlüssel 1 im 3 kV-
Erdungstrenner drehen und
Trenner mit Betätigungs-
hebel in Stellung "Erdung"
bringen.
Jetzt können die Schlüssel
2a und 2b gedreht und
abgezogen werden.

Schlüssel 2a im 25 kV-
Erdungstrenner drehen und
Trenner mit Betätigungs-
hebel in Stellung "Erdung"
bringen.
Jetzt kann Schlüssel 3
gedreht und abgezogen
werden.

Schlüssel 3 im Schlüsselver-
vielfacher drehen. Nun können
Schlüssel 4a und 4b gedreht
und abgezogen werden. Hier-
mit ist das Öffnen der Türen
des 3 kV-Gerüstes möglich.

Das Enterden der Lokomotive
erfolgt in der umgekehrten
Reihenfolge.

3 kV-Gerüst:
Schlüsselvervielfacher
Türschlösser

AC-Hauptschalter:
Erdungstrenner AC

Schlüssel 2b ist fest
mit dem Schlüssel
(nach UIC 552) für
die Zugheizdosen
verbunden.
Hiermit können nun
die Zugheizdosen
entriegelt werden.

3 kV-Gerüst:
Erdungsschalter DC

Schlüssel 2b

Zugheizdose:
Schloss nach
UIC 552

"und" "und"

Stromabnehmer
tief

DC 110 V

Schlüssel 4a Schlüssel 4b

 

Rys. 16-10: Układ blokujący 
Zestaw sterowania 
sprężonym powietrzem: 
zablokowanie pantografu 
odłączenie pętli 
udostępnienia 
 
DC 110 V 
 
Pantograf opuszczony 
 
Klucz 1 
 
Klucz 1 dźwigni 
blokującej pantografu 
przekręcić do położenia 
„Pantograf opuszczony” 
(blokada 
pneumatyczna), 
wyciągnąć i włożyć w 
rozłączniku 3 kV do 
pustego cylindra 
zamykającego. Pętla 
udostępnienia 
pantografu, obydwa 
wyłączniki główne i 
stycznik ZS zostają w 
ten sposób odłączone. 

Konstrukcja 3 kV: 
zrzełącznik uziemienia DC 
 
„i” 
 
Przekręcić klucz 1 w 
rozłączniku uziemienia i 
ustawić rozłącznik za 
pomocą dźwigni w 
położeniu „Uziemienie”.  
Teraz można przekręcić i 
wyciągnąć klucze 2a i 2b. 
 
 

Puszka zasilania pociągu: 
zamek wg UIC 552 
 
Klucz 2b 
 
Klucz 2a 
 
Klucz 2b jest na stałe 
połączony z kluczem 
(UIC 552) puszek 
zasilania pociągu. Przy 
jego pomocy można 
odblokować tylko puszki 
zasilania pociągu. 

Wyłącznik główny AC: 
rozłącznik uziemienia AC 
 
Klucz 3 
 
Przekręcić klucz 2a w 
rozłączniku uziemienia 
25kV i ustawić rozłącznik za 
pomocą dźwigni w 
położeniu „Uziemienie”. 
Można teraz przekręcić i 
wyciągnąć klucz 3. 
 

Konstrukcja 3 kV: 
szereg kluczy 
zamki drzwi  
 
Klucz 4a 
 
Klucz 4b 
 
Przekręcić klucz 3 w 
szeregu kluczy. Teraz 
można przekręcić i 
wyciągnąć klucz 4a i 4b. W 
ten sposób możliwe jest 
otwarcie drzwi konstrukcji 
3kV.  
Likwidowanie uziemienia 
lokomotywy następuje w 
odwrotnej kolejności. 
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16.7 Zachowanie w razie pożaru 
 
 

UWAGA 
We (Włoszech) nie obowiązuje poniższy sposób postępowania. Należy 
przestrzegać przepisów krajowych. 

 
Po zauważeniu pożaru należy podjąć następujące kroki: 

• Zachować spokój i jasność myślenia. 
• Ratowanie ludzi jest ważniejsze niż wszystkie inne czynności. 
• Powiadomić kierownictwo. Jednocześnie zatrzymać się w odpowiednio dostępnym 

miejscu.  
• Zabezpieczyć pociąg. 
• Poinformować drużynę konduktorską pociągu. 
• Wyłączyć szynę zbiorczą pociągu. 
• Wyłączyć wyłącznik główny. 
• Opuścić pantografy 
• Wyłączyć akumulator. 
• W miarę możliwości nie otwierać drzwi i okien. 
• Zachować ostrożność przy otwieraniu drzwi: mogą wystrzelić płomienie! 
• Przestrzegać minimalnych odległości do części przewodzących napięcie (również po 

wyłączeniu wyłącznika głównego). 
• Spróbować ugasić pożar znajdującymi się w kabinie maszynisty gaśnicami ręcznymi 

(w razie potrzeby użyć masek oddechowych z tylnej ściany kabiny). 
• Kontrolować ugaszone źródło pożaru. 
• Po ugaszeniu ognia dokładnie przewietrzyć miejsce pożaru, aby nie ulatniały się 

powstałe gazy. 
• Nie wieszać użytych gaśnic ręcznych na uchwytach. Należy je zastąpić nowymi. 

 
 
 

WSKAZÓWKA dla straży pożarnej 
Jako środek gaśniczy używać tylko dwutlenku węgla lub piany. 
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16.8 Pomoc w przypadku ewentualnych błędów 
W lokomotywie znajduje się system diagnostyczny. Występujące błędy są sygnalizowane 
na wyświetlaczu na stanowisku maszynisty. Jako pomoc dla maszynisty na wyświetlaczu 
podawane są informacje o środku zaradczym dla stwierdzonych błędów. 
 
Ogólnie obowiązuje zasada, że w przypadku braku pewności co do sprawności lokomotywy 
należy powiadomić kierownictwo. 
 
Poniżej opisano kilka typowych błędów z odpowiednimi środkami zaradczymi. 
 
 

16.8.1 Układ hamulcowy 

16.8.1.1  Nie można odblokować układu zaworów hamulców maszynisty 
Przyczyna 
Sterowanie przez elektromagnetyczny zawór impulsowy jest uszkodzone. 
 
Środek zaradczy / naprawa 

• Ręczne uruchomienie elektromagnetycznego zaworu impulsowego (patrz rozdz. 
16.3.1). 

 
 
 

OSTROŻNIE 
Układ zaworów hamulców maszynisty będzie stale odblokowany. 

 

16.8.1.2 Automatyczne przełączenie z elektrycznego sterowania hamulców na 
pneumatyczne  sterowanie hamulców 

Przyczyna 
Awaria elektronicznego sterowania hamulców. 
 
Środek zaradczy / naprawa 

• Jazda będzie automatycznie kontynuowana z hamowaniem pneumatycznym. 
• Powiadomić kierownictwo. 

 

16.8.1.3 Pneumatyczne sterowanie hamulców nie działa lub jest uszkodzone 
Środek zaradczy / naprawa 

• Załączyć szybkie hamowanie przez zawór hamulca maszynisty lub odpowietrzyć 
przewód powietrza głównego (HL) za pomocą zaworów hamowania awaryjnego 
znajdujących się w kabinie maszynisty. 

• W razie potrzeby powiadomić kierownictwo i przestrzegać przepisów oraz norm 
eksploatacyjnych. 
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16.8.1.4 Nie można uruchomić pneumatycznego hamulca sprężynowego 
Przyczyna 

• Zakłócenie lub awaria zasilania. 
• Uszkodzenie elektromagnetycznego zaworu impulsowego sterującego 

pneumatycznym hamulcem sprężynowym. 
 
Środek zaradczy / naprawa 

• Ręczne uruchomienie elektromagnetycznego zaworu impulsowego (patrz rozdz. 
16.3.1). 
 

 
 

OSTROŻNIE 
Układ zaworów hamulców maszynisty będzie stale odblokowany. 

 

16.8.1.5 Pneumatyczny hamulec sprężynowy jest zablokowany 
Przyczyna 

• Pęknięcie węża. 
• Problemy w układzie mechanicznym. 

 
Środek zaradczy / naprawa 

• Wyłączyć pneumatyczny hamulec sprężynowy przez „Odluzowanie awaryjne“ (patrz 
rozdz. 16.3.2). 
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•  

16.8.2 Układ elektryczny 

16.8.2.1 Uszkodzone odbiorniki elektryczne 
Przyczyna 

• Zadziałał przełącznik ochronny przewodu. 
 
Środek zaradczy / naprawa 

• Zatrzymać się przy nadarzającej się okazji. 
• Po upewnieniu się, że nie widać bezpośrednich uszkodzeń, założyć przełącznik 

ochronny przewodu. 
• Jeśli przełącznik ochronny przewody zadziała jeszcze raz, należy powiadomić 

kierownictwo. 
 

16.8.2.2 Uszkodzone światła sygnalizacyjne / reflektory 
Przyczyna 

• Działanie każdego światła sygnalizacyjnego i reflektora jest kontrolowane. 
Uszkodzenie zostanie natychmiast zasygnalizowane jako komunikat o zakłóceniu 
(„Awaria świateł sygnalizacyjnych“). 

• Uszkodzeniu może ulec pojedynczy łańcuch diod LED, ale też jeden lub więcej 
reflektorów. 

 
Środek zaradczy / naprawa 

• Zwracać uwagę na komunikaty na wyświetlaczu. 
 
Miejsce wystąpienia błędu Środek zaradczy / naprawa 
„Światła długie” Przełączyć na „Reflektory przyciemnione“ lub „Światła 

sygnalizacyjne“. 
„Reflektory przyciemnione” Przełączyć na „Światła sygnalizacyjne”. 
„Światła sygnalizacyjne” Przełączyć na „Reflektory przyciemnione”. 

 
WSKAZÓWKA 
Przełączać między „Reflektory przyciemnione” i 
„Światła sygnalizacyjne”, aby pokazany został 
przepisowy sygnał przedni. 

„Światła sygnalizacyjne” i 
„Reflektory przyciemnione” lub 
„Koniec pociągu” 

Dalsza jazda nie jest możliwa! 
Powiadomić kierownictwo. 

 

16.8.2.3 Uszkodzony automatyczny sterownik napędu (ASG) lub przekształtnik prądu 
Środek zaradczy / naprawa 

• Na centralnym pulpicie nastawczym w przedziale maszynowym za pomocą 
„Wyłącznika awaryjnego DG (wózka skrętnego)” odłączyć uszkodzony ASG (sterownik 
napędu) lub przekształtnik prądu. 
Przynależne silniki trakcyjne są później również rozgrupowane. 
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16.8.3 Zablokowana moc trakcyjna 

16.8.3.1 Zadziałała kontrola temperatury 
Przyczyna 

• Temperatura chłodziwa, uzwojeń silników trakcyjnych i łożysk oraz obydwu szaf 
przekształtników prądu kontrolowana jest za pomocą komunikatów ostrzegawczych i 
informacji o zakłóceniach. Po osiągnięciu progu zakłócenia moc trakcyjna zostanie 
zablokowana. 

 
Środek zaradczy / naprawa 

• Sprawdzić wentylator 1 lub 2 chłodzenia oleju i wody. 
• Sprawdzić działanie wentylatorów silników trakcyjnych. 
• Zwracać uwagę na komunikaty o błędach na wyświetlaczu. 

 

16.8.3.2 Wyłącznik główny wyłączony 
Środek zaradczy / naprawa 

• Włączyć wyłącznik główny. 
 

16.8.3.3 Nieokreślony kierunek jazdy 
Środek zaradczy / naprawa 

• Wybrać żądany kierunek jazdy. 
• Jednoznacznie określić kierunek jazdy. 

 

16.8.3.4 Uszkodzenia łożyska silnika trakcyjnego 
Przyczyna 

• W przypadku uszkodzeń silników trakcyjnych (kontrola temperatury) przy 
przekroczeniu prędkości 40 km/h trakcja zostaje zablokowana. 

 
Środek zaradczy / naprawa 

• Zmniejszyć prędkość poniżej 40 km/h. 
• W razie potrzeby powiadomić kierownictwo i przestrzegać przepisów oraz norm 

eksploatacyjnych. 
 

16.8.3.5 Zablokowana dźwignia blokująca hamowania wymuszonego 
Przyczyna 

• Dźwignia blokująca hamowania wymuszonego jest zablokowana, a przełącznik 
„Wyłącznik awaryjny Sifa” i „Wyłącznik awaryjny hamowania wymuszonego” nie 
zostały uruchomione. 

 
Środek zaradczy / naprawa 
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• Uruchomić „Wyłącznik awaryjny Sifa” i „Wyłącznik awaryjny hamowania 
wymuszonego”. 

16.8.3.6 Ciśnienie w zbiorniku powietrza głównego spada poniżej 6,0 bar 
Przyczyna 

• Aktywny procesor hamulca zgłasza, że mimo pracującej sprężarki ciśnienie w HB 
(zbiorniku powietrza głównego) nie rośnie. 

• Prawdopodobnie zbiornik powietrza głównego jest nieprawidłowo zablokowany. 
 
Środek zaradczy / naprawa 

• Sprawdzić, czy zasilania zbiornika powietrza głównego jest wystarczające. 
• Sprawdzić zbiornik powietrza głównego. 

 

16.8.3.7 Pneumatyczny hamulec sprężynowy nie został odluzowany 
Środek zaradczy / naprawa 

• Odluzować pneumatyczny hamulec sprężynowy. 
 

16.8.3.8 Oczekujące ręczne żądanie hamulca E 
Przyczyna 

• Nie uruchomiono przełącznika „Luzowanie hamulca”. 
 
Środek zaradczy / naprawa 

• Uruchomić „Luzowanie hamulca”. 
 

16.8.4 Zmniejszona moc trakcyjna 
Przyczyna 

• Przekroczony próg ostrzegawczy kontroli temperatury: 
Temperatura chłodziw, uzwojeń silników trakcyjnych i łożysk oraz obydwu 
przekształtników prądu, jest kontrolowana za pomocą komunikatów ostrzegawczych i 
informacji o zakłóceniach. Po osiągnięciu progu ostrzegawczego w transformatorze 
głównym, przekształniku prądu trakcyjnego lub silniku trakcyjnym udostępniona moc 
zostanie zredukowana. 

 
Środek zaradczy / naprawa 

• Sprawdzić wentylator chłodzenia oleju i wody. 
• Sprawdzić wentylator silnika trakcyjnego. 
• Za pomocą przełącznika „Wentylator” na pulpicie maszynisty (patrz rys. 12-2) ręcznie 

przełączyć na silną wentylację. 
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16.9 Tryb awaryjny pantografu we Włoszech i Słowenii 
Lokomotywy serii 189 wyposażone są w cztery pantografy.  
W wariantach D, E i L są one rozmieszczone następująco: 
na pozycji 1 znajduje się „Pantograf SBB“ (CH, LU, FR, ślizgacz 1 450 mm, węgiel); 
na pozycji 2 znajduje się „Pantograf FS“ (IT, SI, HR, ślizgacz 1 450 mm, miedź). 

Pantografy na pozycjach  3 i 4 w wariantach D, E i L podczas użycia w sieciach kolei  

(Włochy) i  (Słowenia) zostają odłączone i uziemione. 
 
W przypadku uszkodzenia pantografu przeznaczonego do sieci włoskiej istnieje możliwość 
przejechania odcinka z „Pantografem SBB” “ (CH, FR (AC), LU (AC), szerokość 
kompensatora1 450 mm). W tym celu niezbędny jest tryb „Tryb awaryjny pantografu”. 
 
Uwaga! 
Ponieważ jest to wyłącznie tryb awaryjny, obowiązują poniższe ograniczenia: 
• Prędkość maksymalna wynosi vmaks = 30 km/h i nie wolno jej przekraczać. W przypadku 

prędkości v > 30 km/h zostanie aktywowana blokada trakcyjna. Blokada trakcyjna 
zostanie zlikwidowana przy 28 km/h, jeśli nastawnik siły pociągowej zostanie wcześniej 
ustawiony w położeniu zerowym (zatwierdzenie położenia zerowego). 

• Ponadto przy aktywowanym „Trybie awaryjnym pantografu“ i wyborze sieci kolei  lub 

 przy v > 40 km/h zostanie wywołane hamowanie wymuszone. Hamowanie 
wymuszone zostanie zlikwidowane, gdy przy v < 30 km/h nastawnik hamulca 
przynajmniej na krótko zostanie ustawiony w położeniu hamowania (zatwierdzenie). 

• Przy aktywowanym „Trybie awaryjnym pantografu“ i wyborze sieci kolei  lub  
trzeba ograniczyć stacjonarnie prąd trakcyjny do  600 A. Spowoduje to zmniejszenie siły 
pociągowej (patrz rysunek). 
 

Rys. 16-11: Charakterystyka siły pociągowej w trybie awaryjnym pantografu 
NIEMIECKI POLSKI 
Zugkraft [kN] Siła pociągowa [kN} 
Notbetrieb  
Netzstrom 

Tryb awaryjny 
Prąd sieciowy 

 
 
Przy aktywowanym „Trybie awaryjnym pantografu” w przypadku żądania „Podniesienie 
pantografu”, pantograf typu „SBB” na pozycji 1 zostanie podniesiony.
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16.9.1 Włączenie trybu awaryjnego pantografu 
Włączenie trybu awaryjnego pantografu dla Włoch następuje na wyświetlaczu 
diagnostycznym. 
 
Za pomocą klawisza softkey „Konfig.” / „Config.” można aktywować na wyświetlaczu obraz 
charakterystyczny dla kraju, w którym znajdują się funkcje zasadniczo niedostępne, ale 
zależne od wyboru systemu. W lokomotywach serii BR 189 w wariantach D, E i L ten klawisz 

softkey jest aktywowany w trybie  (Włochy) lub  (Słowenia). 
 

 
Rys. 16-12: Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego z klawiszem softkey „Konfig.“ 

 
Po włączeniu klawisza softkey „Konfig.“/„Config.“ pojawi się obraz „Konfiguracja lokomotywy“. 
 

 
Rys. 16-13: Klawisz softkey „Tryb awaryjny pantografu wł“ 
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Po wciśnięciu klawisza softkey „Tryb awaryjny pantografu wł“/„Emerg. Pant. On“, na 
wyświetlaczu pojawi się żądanie zatwierdzenia. 
 
Dopiero po potwierdzeniu przyciskiem „E” żądania trybu awaryjnego pantografu, wyświetlacz 
przekaże je do ZSG (sterownika centralnego), który faktycznie aktywuje tryb awaryjny 
pantografu. 
 
Jeśli w ciągu 10 sekund od wyświetlenia napisu dla przycisku „E” maszynista nie potwierdzi 
go, żądanie potwierdzenia zostanie automatycznie wygaszone i pokaże się klawisz softkey 
„Tryb awaryjny pantografu wł“/„Emerg. Pant. On“. 
 

 
Rys. 16-14: Zatwierdzenie „Żądanie trybu awaryjnego pantografu“ 

 
Sterownik centralny przekazuje informację o aktywowaniu trybu awaryjnego pantografu 
do wyświetlacza i maszynista widzi odpowiedni komunikat. 
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16.9.2 Wyłączenie trybu awaryjnego pantografu 
Do zakończenia trybu awaryjnego pantografu służy klawisz softkey „Tryb awaryjny 
pantografu wył“/„Emerg. Pant. Off“ na obrazie „Konfiguracja lokomotywy“. 
 

 
Rys. 16-15: Klawisz softkey „Tryb awaryjny pantografu wył“ 

 
Po wciśnięciu przez maszynistę klawisza softkey „Tryb awaryjny pantografu wył“/„Emerg. 
Pant. Off“, na wyświetlaczu pojawi się żądanie zatwierdzenia. 
 

 
Rys. 16-16: Zatwierdzenie „Zakończenie trybu awaryjnego pantografu“ 

Dopiero po wciśnięciu przycisku „E” żądanie zakończenia trybu awaryjnego pantografu 
zostanie zatwierdzone. Wyświetlacz prześle to żądanie do ZSG (sterownika centralnego), 
który faktycznie zakończy tryb awaryjny pantografu. 
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Jeśli w ciągu 10 sekund od wyświetlenia napisu dla przycisku „E” maszynista nie potwierdzi 
go, żądanie potwierdzenia zostanie automatycznie wygaszone i pokaże się klawisz softkey 
„Tryb awaryjny pantografu wył“/„Emerg. Pant. Off“. 
 
Wskazówka: 
Tryb awaryjny pantografu jest odwoływany przy każdej zmianie sterownika centralnego 
Master i przy każdym wyłączeniu akumulatora. 
 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)   
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 23 z 35 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 16 

 

16.9.3 Wskazanie włączenia trybu awaryjnego pantografu 
na wyświetlaczu DMI 

ZSG (sterownik centralny) przekazuje informację o aktywowaniu trybu awaryjnego 
pantografu do wyświetlacza DMI i maszynista widzi odpowiedni komunikat na sygnalizatorze 
świetlnym z lewej strony wyświetlacza. 
 

 
Rys. 16-17: Ilustracja „Tryb awaryjny pantografu włączony“ w „Trybie zwykłym“ 

 

 
Rys. 16-18: Ilustracja „Tryb awaryjny pantografu włączony“ w „Trybie jednego wyświetlacza“ 

 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)   
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 24 z 35 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 16 

16.10 Tryb awaryjny pantografu w Niemczech 
Lokomotywy serii 189 wyposażone są w maksymalnie cztery pantografy.  
W wariantach D, E, L i O są one rozmieszczone następująco: 
na pozycji 1 znajduje się „Pantograf SBB“ (CH, LU, FR, ślizgacz 1 450 mm, węgiel); 
na pozycji 4 znajduje się „Pantograf SBB“ (DE, AT, DK, CZ, HR, HU, RO; ślizgacz 1 950 mm, 
węgiel). 

W niektórych przypadkach w niemieckiej sieci kolei (wybór sieci  (Niemcy)) istnieje 
możliwość wykonywania jazdy manewrowej z „Pantografem SBB“ (CH, LU (AC), FR (AC), 
szerokość kompensatora 1 450 mm). W tym celu niezbędny jest tryb „Tryb awaryjny 
pantografu”. 
 
Ponieważ jest to wyłącznie tryb awaryjny, obowiązują poniższe ograniczenia: 
 
• W tym trybie można przejechać tylko krótkie odcinki przejściowe, maksymalnie do 50 m. 
• Prędkość maksymalna wynosi vmaks = 10 km/h i nie wolno jej przekraczać. W przypadku 

prędkości v > 10 km/h zostanie aktywowana blokada trakcyjna. Blokada trakcyjna 
zostanie zlikwidowana przy v < 8 km/h, jeśli nastawnik siły pociągowej zostanie wcześniej 
ustawiony w położeniu zerowym (zatwierdzenie położenia zerowego). 

• Ponadto przy aktywowanym „Trybie awaryjnym pantografu“ i wyborze sieci kolei  
(Niemcy) przy v > 15 km/h zostanie wywołane hamowanie wymuszone. Hamowanie 
wymuszone zostanie zlikwidowane, gdy przy v < 10 km/h nastawnik hamulca 
przynajmniej na krótko zostanie ustawiony w położeniu hamowania (zatwierdzenie). 

• Przy aktywowanym „Trybie awaryjnym pantografu“ i wyborze sieci  (Niemcy) 
zasilanie szyny zbiorczej pociągu jest odłączone. 
 

Przy aktywowanym „Trybie awaryjnym pantografu” w przypadku żądania „Podniesienie 
pantografu”, pantograf typu „SBB” na pozycji 1 zostanie podniesiony. 
 
 

 
 

UWAGA 
„Tryb awaryjny pantografu” służy wyłącznie do wykonywania krótkich jazd 
manewrowych (maks. 50 m; np. w terminalach kontenerów).  
Przed aktywowaniem tego trybu maszynista musi się upewnić, że przewód 
jezdny na odcinku jazdy nie jest znacznie odchylony na boki od środka toru. 
Aktywowanie jest zabronione na wąskich łukach.  
 
Nieprzestrzeganie tych wskazówek powoduje zagrożenie przesunięcia się 
używanego węższego pantografu SBB obok przewodu jezdnego, co spowoduje 
znaczne uszkodzenia przewodu jezdnego i lokomotywy. 

 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)   
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 25 z 35 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 16 

 

16.10.1 Włączenie trybu awaryjnego pantografu 
Włączenie trybu awaryjnego pantografu dla Niemiec następuje na wyświetlaczu 
diagnostycznym. 
 
Za pomocą klawisza softkey „Konfig.” można aktywować na wyświetlaczu obraz 
charakterystyczny dla kraju, w którym znajdują się funkcje zasadniczo niedostępne, 
ale zależne od wyboru systemu. W lokomotywach serii BR 189 w wariantach D, E, F, H, I, K, 

L, M, O i R ten klawisz softkey jest aktywowany w trybie  (Włochy),  (Słowenia), 

 (Szwajcaria) i  (Niemcy). 
 

 
Rys. 16-19: Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego z klawiszem softkey „Konfig.“ 

Po włączeniu klawisza softkey „Konfig.“/„Config.“ pojawi się obraz „Konfiguracja lokomotywy“. 
 

 
Rys. 16-20: Klawisz softkey „Tryb awaryjny pantografu wł“ 
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Po wciśnięciu klawisza softkey „Tryb awaryjny pantografu wł“, na wyświetlaczu pojawi się 
żądanie zatwierdzenia. 
 
Dopiero po potwierdzeniu przyciskiem „E” żądania trybu awaryjnego pantografu, wyświetlacz 
przekaże je do ZSG (sterownika centralnego), który faktycznie aktywuje tryb awaryjny 
pantografu. 
 
Jeśli w ciągu 10 sekund od wyświetlenia napisu dla przycisku „E” maszynista nie potwierdzi 
go, żądanie potwierdzenia zostanie automatycznie wygaszone i pokaże się klawisz softkey 
„Tryb awaryjny pantografu wł“. 
 

 
Rys. 16-21: Zatwierdzenie „Żądanie trybu awaryjnego pantografu“ 

 
Sterownik centralny przekazuje informację o aktywowaniu trybu awaryjnego pantografu 
do wyświetlacza i maszynista widzi odpowiedni komunikat. 
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16.10.2 Wyłączenie trybu awaryjnego pantografu 
Do zakończenia trybu awaryjnego pantografu służy klawisz softkey „Tryb awaryjny 
pantografu wył“ na obrazie „Konfiguracja lokomotywy“. 
 

 
Rys. 16-22: Klawisz softkey „Tryb awaryjny pantografu wył“ 

 
Po wciśnięciu przez maszynistę klawisza softkey „Tryb awaryjny pantografu wył“, 
na wyświetlaczu pojawi się żądanie zatwierdzenia. 
 

 
Rys. 16-23: Zatwierdzenie „Zakończenie trybu awaryjnego pantografu“ 
 
Dopiero po wciśnięciu przycisku „E” żądanie zakończenia trybu awaryjnego pantografu 
zostanie zatwierdzone. Wyświetlacz prześle to żądanie do ZSG (sterownika centralnego), 
który faktycznie zakończy tryb awaryjny pantografu. 
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Jeśli w ciągu 10 sekund od wyświetlenia napisu dla przycisku „E” maszynista nie potwierdzi 
go, żądanie potwierdzenia zostanie automatycznie wygaszone i pokaże się klawisz softkey 
„Tryb awaryjny pantografu wył“. 
 
Wskazówka: 
Tryb awaryjny pantografu jest odwoływany przy każdej zmianie sterownika centralnego 
Master i przy każdym wyłączeniu akumulatora. 
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16.10.3 Wskazanie włączenia trybu awaryjnego pantografu 
na wyświetlaczu DMI 

ZSG (sterownik centralny) przekazuje informację o aktywowaniu trybu awaryjnego 
pantografu do wyświetlacza DMI i maszynista widzi odpowiedni komunikat na sygnalizatorze 
świetlnym z lewej strony wyświetlacza. 
 

 
Rys. 16-24: Ilustracja „Tryb awaryjny pantografu włączony“ w „Trybie zwykłym“ 

 

 
Rys. 16-25: Ilustracja „Tryb awaryjny pantografu włączony“ w „Trybie jednego wyświetlacza“ 
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16.11 Praca manewrowa na dworcu w Venlo (NL) 
 
Aby umożliwić ruch międzynarodowy na odcinku Kaldenkirchen (DE) – Venlo (NL), 
lokomotywy serii BR 189 w wariantach B, C i M można przełączyć w tryb 

 
  (Holandia). 

Ponieważ lokomotywy nie posiadają holenderskiego systemu bezpieczeństwa pociągu, 
prędkość maksymalna zostaje automatycznie ograniczona ze względów bezpieczeństwa 
do 40 km/h. 
 

 
 

UWAGA 
Maszynista ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową aktywację i odłączenie 
trybu jazdy manewrowej. Ponadto jest odpowiedzialny za kontrolowanie 
prędkości maksymalnej lokomotywy i zapewnienie jej utrzymania – niezależnie 
od tego, czy tryb jazdy manewrowej jest aktywny czy nie. Ograniczenie prędkości 
do 40 km/h po stronie ZSG (sterownika centralnego) służy jedynie jako wsparcie 
dla maszynisty. 

 
Jeśli aktywny jest tryb „Jazda manewrowa”, maksymalna prędkość lokomotywy zostaje 
ograniczona do 40 km/h. Po przekroczeniu tej prędkości załączona zostanie blokada 
trakcyjna, którą można zlikwidować zatwierdzeniem nastawnika jazdy, gdy tylko prędkość 
ponownie spadnie poniżej 40 km/h. Dodatkowy komunikat na wyświetlaczu o przyczynie 
blokady trakcji nie pojawi się. 
 
Jeśli prędkość pojazdu przekroczy 45 km/h, automatycznie wywołane zostanie hamowanie 
wymuszone przez otwarcie zaworu hamowania wymuszonego (szybkie hamowanie). 
Zostanie ono automatycznie odłączone po zatrzymaniu pojazdu (gdy prędkość spadnie 
poniżej 0,5 km/h). Po zakończeniu hamowania trzeba – tak jak po każdym hamowaniu 
pneumatycznym – wykonać zatwierdzenie nastawnikiem jazdy, aby zlikwidować blokadę 
trakcji wywołaną przez spadek ciśnienia w przewodzie powietrza głównego. 
 

 
 

UWAGA 
Urządzenie pokładowe LZB/PZB (liniowego i punktowego układu urządzeń 
przekazywania informacji do pociągu) w trybie „Jazda manewrowa” pozostaje 
aktywne, tzn. wprowadzone dane pociągu są nadal obowiązujące. 

 
 

 
 

UWAGA 
W trybie „Jazdy manewrowej” hamulec elektryczny jest odłączony. 
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16.11.1 Włączenie trybu roboczego „jazda manewrowa“ 
Tryb „Jazda manewrowa” jest włączany po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 

• prędkość pojazdu ≤ 40 km/h 
• jedno stanowisko maszynisty jest zajęte 

• nastawnik jazdy znajduje się w położeniu zerowym 

• ZSG (sterownik centralny) rozpoznał jako układ napięcia 1,5 kV DC 

• na wyświetlaczu wybrano sieć kolei 
 
  (Holandia) 

• zawór hamowania wymuszonego nie został zablokowany pneumatycznie. 
 
Włączenie tego trybu roboczego sygnalizowane jest na wyświetlaczu komunikatem 
o zakłóceniu. Tekst komunikatu: 
 

»Aktywowano jazdę manewrową „Dworzec Venlo“:  
W przypadku jazdy w sieci 1,5 kV kolei NS bez systemu bezpieczeństwa 
pociągu ATB, od 40 km/h zadziała blokada trakcji, a od 45 km/h nastąpi 
hamowanie wymuszone.« 

Komunikat będzie wyświetlany dopóki aktywny jest tryb jazdy manewrowej. 
 
 

 
 

Wskazówka 
Kryterium „Stanowisko maszynisty zajęte” upewnia, że tryb manewrowy 
nie został aktywowany w lokomotywie prowadzonej (ograniczenie do 40 km/h 
następuje w lokomotywie prowadzącej). Poza tym, aby zminimalizować ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowej obsługi, w zajętej lokomotywie pojawia się 
niezatwierdzalna blokada trakcji, gdy jako system rzeczywisty funkcjonuje 
ustawienie „NS“, ale tryb jazdy manewrowej nie został aktywowany. 
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Podczas przejścia z sieci   (Niemcy) do 
 
  (Holandia, kierunek Venlo) należy 

wykonać poniższe działania: 
 

1. Zmniejszyć prędkość pojazdu do ≤ 40 km/h. 
2. Wyłączyć wyłącznik główny i opuścić pantograf. 
3. Klawiszem softkey „Sieć“ (przycisk „0“) na wyświetlaczu wywołać obraz „Przełączenie 

systemu“. 

4. Na obrazie „Przełączenie systemu“ wybrać system 
 
  (Holandia).  

5. Przyciskiem „Zatwierdzenie“ (przycisk Enter, „E“) zażądać zmiany systemu (obraz 
wyświetlacza zmieni się na podstawowy). 

6. Odczekać, aż lokomotywa wykona przełączanie i piktogram 
 
  przestanie migać.  

7. Podnieść pantograf i włączyć wyłącznik główny. 
8. Jechać do dworca Venlo, przestrzegając ograniczenia „vmaks = 40 km/h“. 

 
 

 
 

UWAGA 
Niezależnie od trybu „Jazda manewrowa” wybór systemu „NS” zawsze oznacza 
zmniejszenie prędkości minimalnej SIFA do 2 km/h. Oznacza to, że przy 
aktywnym trybie jazdy manewrowej maszynista musi obsługiwać SIFA, gdy 
prędkość pojazdu wynosi 2 km/h lub więcej. 
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16.11.2 Wyłączenie trybu roboczego „jazda manewrowa“ 

Podczas przejścia z sieci 
 
  (Holandia) do sieci  (Niemcy) należy wykonać poniższe 

działania: 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny i opuścić pantograf. 
2. Wywołać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

3. Na obrazie „Przełączenie systemu“ wybrać system  (Niemcy). 
4. Przyciskiem „Zatwierdzenie“ (przycisk Enter, „E“) zażądać zmiany systemu (obraz 

wyświetlacza zmieni się na podstawowy). 

5. Odczekać, aż lokomotywa wykona przełączanie i piktogram  przestanie migać. 
6. Podnieść pantograf i włączyć wyłącznik główny. 
7. Jechać. 

 
Urządzenie pokładowe LZB/PZB (liniowego i punktowego układu urządzeń przekazywania 
informacji do pociągu) jest ciągle aktywne, a ograniczenie vmaks = 40 km/h zostało zniesione, 
tzn. ponownie obowiązuje prędkość maksymalna podana przez urządzenie pokładowe 
LZB/PZB. 
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16.12 Wyłączenie systemu INTEGRA w przypadku awarii 
(poza Szwajcarią) 

Lokomotywy serii BR 189 w wariantach E i L są wyposażone w odłączany elektromagnes 
przesyłowy szwajcarskiego systemu bezpieczeństwa pociągu INTEGRA. Ten elektromagnes 
zapewnia, że podczas eksploatacji poza Szwajcarią do urządzeń torowych nie będą 
wysyłane żadne informacje zakłócające . 

Sterownik elektromagnesu kontroluje bezpieczne odłączenie we wszystkich sieciach ≠  
(Szwajcaria), a w razie zadziałania kontroli wywołuje komunikat błędu i hamowanie 
wymuszone lokomotywy. 

 
Komunikat błędu o numerze 910 brzmi następująco: 

Podczas kontroli statecznika systemu INTEGRA wystąpił 
błąd: 
- statecznik systemu INTEGRA „nie został wyłączony” 
- komunikat zwrotny ze statecznika nie jest jednoznaczny 
 
Prawidłowe działanie statecznika systemu INTEGRA 
nie jest zapewnione. 
 
Wskazówka: 
ZSG (sterownik centralny) wywołuje hamowanie wymuszone. 

 

Zalecane są następujące środki zaradcze: 

v > 0: 
 
- pozwolić, aby hamowanie wymuszone 
  działało aż do zatrzymania. 
- Zatrzymać się w odpowiednim miejscu. 

v = 0: 
 
JEŚLI NIE JEST MOŻLIWA DALSZA JAZDA BEZZAKŁÓCENIOWA: 
- Całkowicie odłączyć lokomotywę od prądu, a następnie podłączyć. 

JEŚLI DALSZA JAZDA WCIĄŻ NIE JEST MOŻLIWA: 
- Wyłączyć system INTEGRA wyłącznikiem awaryjnym. 
- Przestrzegać przepisów eksploatacyjnych. 
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16.13 Awaria trybu redundancji wyświetlacza 
Lokomotywy serii BR 189 (platforma ES64F4) są wyposażone we wszystkich wariantach 
w cztery wyświetlacze. W każdej kabinie maszynisty zamontowano dwa wyświetlacze. 
W przypadku awarii jednego, drugi z nich automatycznie przejmuje funkcję wyświetlania 
tachografu w tzw. trybie jednego wyświetlacza, nazywanym również trybem redundancji. 
Uszkodzony wyświetlacz jest ciemny lub pokazuje komunikat „Brak komunikacji z ZSG 
(sterownikiem centralnym).” 
 

 
Rys. 16-26: Wyświetlacz w trybie 

jednego wyświetlacza 
Rys. 16-27: Wyświetlacz uszkodzony  

 
Jeśli awaria wyświetlacza zostanie naprawiona, obydwa automatycznie zostaną przełączone 
do zwykłego stanu. Lewy wyświetlacz wskazuje informacje diagnostyczne, a środkowy 
prędkość. 
 

 
 

UWAGA 

W sieci kolei  (Włochy) wyświetlacze nie przełączają się automatycznie 
do stanu zwykłego, jeśli obydwa ponownie są sprawne po awarii. Aby aktywować 
uszkodzony wyświetlacz, maszynista za pomocą komunikatu zostanie wezwany 
do wciśnięcia klawisza „Test sygnalizatora świetlnego” (test lampek 
sygnalizacyjnych).  

 

 
Rys. 16-28: Żądanie zatwierdzenia w trybie RFI przy dostępnych obydwu wyświetlaczach 
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17 TRAKCJA UKROTNIONA 
W trakcji ukrotnionej możliwa jest jazda do czterech lokomotyw.  

 
 

WSKAZÓWKA 

W trybie  (Włochy) i 
 
  (Holandia) dozwolona jest maksymalnie trakcja 

podwójna. 
 

Prace konieczne do wykonania w celu zestawienia i przygotowania do jazdy lokomotyw serii 
189 we wszystkich wariantach w trakcji ukrotnionej opisano poniżej: 
 
lokomotywa prowadząca nazywana jest Master lub lokomotywa 1, a lokomotywy prowadzone 
Slave lub lokomotywa 2 do 4. 
 
Lokomotywy należy zestawić w jeździe manewrowej i na wszystkich wykonać następujące 
czynności:  

• załączyć pneumatyczny hamulec sprężynowy, 
• wyłączyć wyłącznik główny, 
• opuścić pantografy, 
• odciągnąć uchwyt przełącznika kierunku, 
• uchwyt przełącznika kierunku ustawić w położeniu do końca kabiny maszynisty, 
• przewody łączeniowe IS i w razie potrzeby ZS lokomotyw prowadzonych przygotować 

do sprzęgnięcia, 
• sprzęgnąć lokomotywy. 
 

 
 

UWAGA 
Ze względu na szczególne niebezpieczeństwo wynikające z możliwości 
eksploatacji w sieciach napięcia stałego niezwykle ważne jest, aby przed każdym 
sprzęganiem szyny zbiorczej pociągu (systemy AC i DC) została ona uziemiona 
rozłącznikiem DC. Zmiana narzuconej przez system zamknięcia kolejności 
działania oznacza niebezpieczeństwo obrażeń i utraty życia, a także świadczy o 
dużym niedbalstwie. 

 
 
W lokomotywie prowadzonej lub lokomotywach prowadzonych 3 lub 4  
 
- w przedziale maszynowym: 

• w trybie  (Polska) trzeba najpierw zablokować lub odłączyć dźwignie i przełączniki 
blokujące „WSHP“ i „WRS“ na jednostce pneumatycznej SHP; 

• przełącznik ZDS/ZWS/ZMS ustawić w położeniu „ZMS“; 
• przełącznik wyboru pantografu ustawić w położeniu „Auto”, jeśli nie przewidziano żadnego 

specjalnego wyboru pantografów; 
• na zaworze sterującym ustawić G P R we właściwym położeniu dla jazdy. 
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W lokomotywie prowadzącej 
 
- w przedziale maszynowym: 
• przełącznik ZDS/ZWS/ZMS ustawić w położeniu „ZMS“; 
• przełącznik wyboru pantografu ustawić w położeniu „Auto”, jeśli nie przewidziano żadnego 

specjalnego wyboru pantografów; 
• na zaworze sterującym ustawić G P R we właściwym położeniu dla jazdy; 
 
 
- w końcu kabiny maszynisty: 
• sprawdzić wybór sieci i w razie potrzeby poprawić (patrz rozdz. 20); 
• ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”; 
• podnieść pantograf; 
• sprawdzić na wyświetlaczu, czy wyświetla się napięcie przewodu jezdnego dla wszystkich 

lokomotyw; 
• włączyć wyłącznik główny. 
 
 

 
 

UWAGA 
W lokomotywach prowadzonych w wariantach A, B, C i J trzeba oddzielnie 
luzować pneumatyczne hamulce sprężynowe. 
W lokomotywach w wariantach D, E, F (E 474), H, I, K, L, M, O, P lub R 
pneumatyczne hamulce sprężynowe prowadzonych lokomotyw w trybie trakcji 
ukrotnionej (ZMS) można załączyć lub odluzować przez wciśnięcie przycisku 
świecącego „Załączenie“ bądź przycisku „Luzowanie“ na tablicy sterowania 
znajdującej się na tylnej ścianie kabiny maszynisty (patrz rozdz. 6.10.2.1).  
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17.1 Przerwa w komunikacji przy trakcji ukrotnionej 
Jeśli w czasie jazdy w trakcji ukrotnionej wykryta zostanie przerwa w komunikacji sterowania 
zdalnego jednej z prowadzonych lokomotyw, to w uszkodzonej(ych) lokomotywie(ach) 
zostanie(ną) otwarty(e) wyłącznik(i) główny(e) i opuszczony(e) pantograf(y). 

Warunkami są (sieć kolei ≠ ): 
• przerwa w komunikacji > 15 s 
• v > 5 km/h 
 

W trybie  (Włochy) obowiązuje tylko warunek: 
• przerwa w komunikacji > 3 s 
Wyłączenie wyłącznika(ów) głównego(ych) i opuszczenie pantografu(ów) następuje 
w tej sieci w momencie awarii komunikacji zarówno w czasie postoju, jak i w czasie jazdy. 
 
Awarię maszynista może zaobserwować dzięki komunikatowi o zakłóceniu na wyświetlaczu 
i braku danych uszkodzonej lokomotywy na wyświetlaczu diagnostycznym. 
 

 
Rys. 17-1: Obraz podstawowy trakcji ukrotnionej 
Zug  pociąg 
Gesamtstrom prąd łączny 
HS ein  wyłącznik główny wł 
HS aus  wyłącznik główny wył 
W W 
Zug-Besy  przejście do zewnętrznych systemów bezpieczeństwa pociągu 
Ein-Display  jeden wyświetlacz 
Z/Br  siła pociągowa i hamowania 
Lok  lokomotywa 

Ponowne zestawienie pociągu następuje natychmiast po ponownym ustanowieniu 
komunikacji, gdy jedna z prowadzonych lokomotyw uległa awarii po wcześniejszym 
pomyślnym zestawianiu pociągu. 
Zestawianie pociągu zostanie pokazane na wyświetlaczu za pomocą komunikatu stanu. 
Poza tym dane uszkodzonej lokomotywy pokazywane są na obrazie podstawowym trakcji 
ukrotnionej w lokomotywie prowadzącej. 
Przez naciśnięcie przycisku „Podniesienie pantografu” na pulpicie maszynisty w lokomotywie 
prowadzącej można podnieść pantograf w lokomotywie, z którą komunikacja została 
wcześniej przerwana. Później można również ponownie załączyć wyłącznik główny 
przyciskiem „Wyłącznik główny włączony”. 
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17.2 Siły hamowania E przy trakcji ukrotnionej 
Podczas jazdy w trakcji ukrotnionej (lokomotywa prowadząca E 474 = BR 189 VF, 
lokomotywa(y) prowadzona(e) BR 189 VA ... VR) w ustawieniu podstawowym między 
lokomotywy zostają rozdzielone te same siły hamowania E jak w przypadku trakcji 
pojedynczej.  
 
Łączna siła hamowania E składu lokomotyw (lokomotywa prowadząca Re 474 = BR 189 VF, 
lokomotywa(y) prowadzona(e) BR 189 VA ... VR) w ustawieniu podstawowym wynosi: 
 

• W położeniu hamowania G i P maksymalnie 125 kN (tryb  (Szwajcaria) = tryb  
(Włochy)). 

• W położeniu hamowania R w trybie  (Szwajcaria) maks. 150 kN. 

• W położeniu hamowania R w trybie  (Włochy) maks. 130 kN (niestosowane). 
 
 
Podczas jazdy w trakcji ukrotnionej i przy jednej lokomotywie prowadzącej BR 189 
w wariantach A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, O, P lub R należy pamiętać, że siły hamowania E 

poszczególnych lokomotyw sumują się (sieć kolei ≠  (Włochy)). 

W trybie  (Włochy) przy jednej lokomotywie prowadzącej BR 189 w wariantach A, B, C, 
D, E, H, I, J, K, L, M, O, P lub R łączna siła hamowania E składu lokomotyw jest 
automatycznie ograniczona do 150 kN. Dotyczy to wszystkich położeń hamowania (G-P-R). 
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18 TRYB JAZDY W OBYDWU KIERUNKACH 
Tryb jazdy w obydwu kierunkach lokomotywą BR 189 (platforma ES64F4) i wagonem 
sterowniczym. 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) nie można stosować tej funkcji. 
 
Warunki: 
Lokomotywa została prawidłowo sprzęgnięta z pociągiem.  
Przełącznik wybory pantografu znajduje się w położeniu „Auto”, o ile nie przewidziano 
specjalnego wyboru pantografu. 

Czynności w lokomotywie: 
- w przedziale maszynowym 

• przełącznik obrotowy ZDS/ZWS/ZMS ustawić w położeniu „ZWS“ 
- w końcu kabiny maszynisty 

• wykonać wymaganą próbkę hamulca 
• włączyć sygnał końca 
• w razie potrzeby włączyć światła pociągu 
• zaworem hamulca maszynisty wykonać pełne hamowanie 
• hamulec bezpośredni ustawić w położeniu odluzowania 
• przełącznik kierunku ustawić w położeniu „0” 
• ustawić zawór hamulca maszynisty w położeniu jazdy 
• odluzować pneumatyczny hamulec sprężynowy 
• wyłączyć radio pociągu 
• zamknąć wszystkie okna i drzwi zewnętrzne 
• sprawdzić sygnał końca lokomotywy 

 
Przejście z lokomotywy do wagonu sterowniczego  
Upewnić się, że połączenia przewodów IS i ewentualnie szyny zbiorczej pociągu są 
wykonane prawidłowo. 
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19 OPIS WYŚWIETLACZA 
W każdej kabinie maszynisty w lewej i środkowej części pulpitu znajdują się kolorowe 
wyświetlacze. Wszystkie wyświetlacze są identyczne i samowystarczalne w obsłudze. 

Wyświetlacz diagnostyczny z lewej strony dostarcza maszyniście informacje dotyczące: 

stanu hamulców 
diagnostyki 
zakłóceń i 
funkcji specjalnych 
 
lokomotywy lub całego składu pociągu. Ponadto maszynista może na wyświetlaczu 
wprowadzać alfanumeryczne dane oraz przełączać urządzenia, a informacje te są 
przekazywane przez magistralę MV do ZSG (sterownika centralnego) i tam przetwarzane. 

Na środku pulpitu maszynisty zamiast konwencjonalnego MFA (wyświetlacza 
wielofunkcyjnego) zastosowano wyświetlacz graficzny (DMI = Driver Machine Interface). 

19.1 Elementy obsługi 
Wyświetlacz obsługiwany jest za pomocą przycisków wbudowanych w płytę czołową. Są one 
podświetlone, aby lepiej je było rozpoznać. Przyciski w górnym rzędzie mają zawsze takie 
same działanie. Są to tak zwane przyciski funkcyjne, określane również jako klawisze 
hardkey. Działanie przycisków z prawej strony, a przede wszystkim w dolnym rzędzie 
z cyframi od 1 do 9 lub 0 zmienia się w zależności od wywołanego obrazu. Aktualne działanie 
przycisku przedstawione jest na wyświetlaczu nad lub z lewej strony przycisku. 
Jeśli np. trzeba wpisać cyfry, na wyświetlaczu pojawią się ponownie cyfry poszczególnych 
przycisków. W pozostałych przypadkach można wywołać inne obrazy lub okienka 
wprowadzania, a także przełączać urządzenia. Przyciski, do których przez sterownik 
programowy wyświetlacza przyporządkowano różne funkcje, nazywane są klawiszami 
softkey. 
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Rys. 19-1: Płyta przednia 
 

19.1.1 Funkcja przycisków obsługi na płycie przedniej 
 
Wygląd Działanie 

 

Przyciemnienie wyświetlacza 
Tym przyciskiem można wyłączyć lub włączyć oświetlenie w tle wyświetlacza. 
Można je włączyć również po wciśnięciu innego dowolnego przycisku. Jeśli pojawi 
się komunikat o zakłóceniu, włączy się samoczynnie. 
Komunikat głosowy jest aktywny również w przypadku wyłączenia. 
 

 

Wybór języka (opcjonalnie). 

 

Tym przyciskiem wywoływane są dodatkowe informacje. 
Na „Obrazie podstawowym” i na obrazie „Siła pociągowa i hamowania”: 

przegląd tekstów informacyjnych. 
Podczas nastawiania danych pociągu: 

tabele do parametrów BRA, BRH (procentowy współczynnik masy hamowania) 
i VMZ (prędkość maksymalna pociągu). 

W tabeli zakłóceń:  
informacja o wybranym błędzie. 

W przypadku środka zaradczego „v = 0“ lub „v > 0“: 
informacja o pokazanym błędzie. 

W innym wypadku: 
informacja o najbardziej aktualnym niezatwierdzonym błędzie. 

 
 
 
 

 
Wyświetlenie tabeli zakłóceń 
Tym nieco szerszym przyciskiem wywołuje się listę zakłóceń pojawiających się 
podczas eksploatacji. Kolejność zakłóceń na tej liście odpowiada kolejności 
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Wygląd Działanie 
pojawiania się komunikatów o zakłóceniu. Ostatnie jest zawsze przedstawiane na 
górze listy. Zawsze zaznaczone jest najwyższe, a więc najaktualniejsze 
zakłócenie. 
  

 

Po wciśnięciu tego przycisku pojawiają się środki zaradcze, które powinny zostać 
wykonane w przypadku zaznaczonego zakłócenia już podczas jazdy. W czasie 
jazdy tekst pojawia się większą czcionką niż podczas postoju. 

 

Po wciśnięciu tego przycisku pojawiają się środki zaradcze, które w czasie postoju 
należy wykonać dla wybranego zakłócenia. Obrazy z tekstami o środkach 
zaradczych wyświetlane są do czasu zażądania nowego obrazu innym 
przyciskiem funkcyjnym, nawet gdy pomyślnie usunięto zakłócenie. 

 

Ustawianie jasności  
Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się podziałka do ustawienia jasności obrazu. 
Ustawienia na niej można wykonywać klawiszami softkey „+“ i „-“. Również 
w przypadku wyłączenia lub włączenia automatycznej regulacji jasności. 

 

Przełączenie na wyświetlanie dzień/noc 
Tym przyciskiem można zmieniać rodzaj wyświetlania między trybem dziennym 
i nocnym. Paleta kolorów zostanie przełączona z trybu dziennego na nocny 
(inwersja). 

 

Funkcja przełączania 

Po naciśnięciu tego przycisku i od razu  w pamięci diagnostycznej 
włączy się lub wyłączy oznaczenie czynności serwisowych na lokomotywie. 
Na wyświetlaczu pod zegarem pojawi się lub zgaśnie pole komunikatu 
„Serwisowanie“. 
Jeśli przycisk zostanie wciśnięty dwukrotnie, obraz przejdzie do trybu MFA (DMI). 
Powtórzenie kombinacji przycisków spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu 
obrazu podstawowego. 

Warunkiem tej funkcji jest, aby obydwa wyświetlacze na stanowisku 
maszynisty były dostępne, a lokomotywa została zatrzymana. Jeśli tak się 
nie stanie, ta kombinacja przycisków nie spowoduje zmiany obrazu. 

W trybie  (Włochy) ten przycisk zasadniczo nie posiada żadnej funkcji! 
 

 

Tym przyciskiem można zawsze cofnąć się o jeden obraz w hierarchii obrazów 
wyświetlacza; o ile nie jest on zdefiniowany jako klawisz softkey. 
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Wygląd Działanie 

 

Tym przyciskiem, nazywanym „przyciskiem przewijania”, „strzałką” lub 
przyciskiem kursora”, można zmieniać parametry, oznaczenia w tabelach 
zakłóceń, a także przewijać tabele. Jednak tylko wtedy, gdy nie jest zdefiniowany 
jako klawisz softkey. Wierzchołek trójkąta oznacza kierunek działania. 

Na liście do góry (przycisk przewijania) 
lub rozjaśnienie przy regulacji jasności  
lub pogłośnienie przy regulacji głośności 
lub wybór języka na obrazie „Ustawienia języka”  
 

 

Tym przyciskiem, nazywanym „przyciskiem przewijania”, „strzałką” lub 
przyciskiem kursora”, można zmieniać parametry, oznaczenia w tabelach 
zakłóceń, a także przewijać tabele. Jednak tylko wtedy, gdy nie jest zdefiniowany 
jako klawisz softkey. Wierzchołek trójkąta oznacza kierunek działania. 

Na liście do dołu (przycisk przewijania) 
lub przyciemnienie przy regulacji jasności  
lub ściszenie przy regulacji głośności 
lub wybór języka na obrazie „Ustawienia języka”  
 

 

Zatwierdzenie 
Tym przyciskiem przede wszystkim zatwierdza się wpisy lub działania. 
 

 

Przycisk łączony, w kombinacji z: 

jednocześnie  : 
zatwierdzone wpisy z tabeli zakłóceń (są tam oznaczone gwiazdką (*)) 
ponownie ustawić jako niezatwierdzone. 
Zatwierdzone zostają wszystkie zakłócenia, do których wyświetlono środki 
zaradcze.  

jednocześnie z  lub  : 
„przewijanie o stronę“ w tabeli zakłóceń 

 

 ... 
... 

  

 
Przyciski numeryczne: aktualnie działająca funkcja jako klawisz softkey jest 
wyświetlona na wyświetlaczu nad daną cyfrą.  
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Rys. 19-2: Przykład przyporządkowania klawisza softkey 
Softkeys Klawisze softkey 
W W 
Zug Besy Zug Besy (zewn. system bezp.) 
Ein Display Jeden wyświetlacz 
Z/Br Siła poc./ham. 
 
 
 

19.2 Wskaźnik stanu i sygnalizator zakłóceń 
Nad paskiem klawiszy softkey znajdują się dwa pola komunikatu, które w razie potrzeby 
można wyświetlić. Dostarczają one informacji o określonym stanie pojazdu, za pomocą 
kolorów oraz tekstu. „Sygnalizator zakłóceń” może również migać. 

 

 
Rys. 19-3: Obraz podstawowy wskaźnika stanu i sygnalizatora zakłóceń 
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19.2.1 Wskaźnik stanu 1 
W tym polu pojawiają się ważne komunikaty i stan załączenia trybów i urządzeń lokomotywy 
(np. blokada trakcji, itd.). Możliwe jest pokazanie maksymalnie 64 komunikatów stanu 
o maksymalnie dwóch wierszach długości. 

W trybie  (Włochy) komunikaty stanu przy prędkości v>0 są ukrywane. 

Dostępne tekstu stanu i kombinacje kolorów pokazane są w poniższej tabeli. Jeśli nie 
oczekują żadne komunikaty, pola komunikatów nie widać. Jeśli oczekuje wiele komunikatów, 
wyświetlony zostaje ten z najwyższym priorytetem. 

Odblokować pantograf 
Sprężarka powietrza pomocniczego pracuje 

Podnieść pantograf 
Pantograf jest już podniesiony 

Zbyt niskie ciśnienie sprężonego powietrza w wyłączniku głównym
Zająć kabinę maszynisty 

Ogrzewanie sprężarki aktywne 
Ustawić nastawnik jazdy w poz. 0 

ASG (automatyczny sterownik napędu) został przegrupowany  
Blokada wyłącznika głównego 

Włączyć wyłącznik główny 
Włączyć sprężarkę 

Wybrać kierunek jazdy 
Odluzować pneumatyczny hamulec sprężynowy 

Falownik urządzeń pomocniczych zostanie przegrupowany 
Blokada trakcji (pantograf) 

AFB (sterownik jazdy i hamowania) : podać dane pociągu 
AFB (sterownik jazdy i hamowania): zatw. nastawnik jazdy 

Blokada włączenia wyłącznika głównego (20 s) 
Test udostępnienia wyłącznika głównego (10 s) 

Test stycznika HBU (falownika urządzeń pomocniczych) (20 s) 
Test stycznika ZS (falownika urządzeń pomocniczych) (10 s) 

Trwa zestawianie pociągu 
Blokada trakcji 

ham. bezpośr. w kabinie 1 nie został odluzowany 
ham. bezpośr. w kabinie 2 nie został odluzowany 
Odczytać DSK (moduł przechowywania danych) 

Trwa autotest 
Trwa test przekształtnika prądu 
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19.2.2 Sygnalizator zakłóceń  
W tym polu pojawiają się nowe lub oczekujące zakłócenia, ewentualnie ze wskazaniem 
uszkodzonego urządzenia lub funkcji.  
Po wystąpieniu zakłócenia jednocześnie następuje komunikat głosowy „Zakłócenie” (3 razy 

natychmiast, a później raz co 30 sekund; w trybie  (Włochy) brzęczyk). 

Dopóki pojawiają się zakłócenia zawsze wyświetla się krótki tekst ostatniego, jeszcze 
niezatwierdzonego zakłócenia. Zatwierdzenie oznacza, że przyjęto do wiadomości środek 
zaradczy lub informację na temat tego zakłócenia, które po zatwierdzeniu zostanie 
oznaczone na wykazie zakłóceń gwiazdką. W przypadku zakłóceń niezatwierdzonych tło 
pola na obrazie podstawowym miga barwą między jasno żółtą a szarą z częstotliwością 1 Hz.  
Napis pozostaje czarny. 

Jeśli zatwierdzono wszystkie zakłócenia, ale wszystkich nie naprawiono, to tło pola będzie 
żółte, a na obrazie podstawowym pojawi się czarny napis „St.”. 
Jeśli nie ma więcej zakłóceń, tzn. wszystkie zostały naprawione, sygnalizator zakłóceń 
całkowicie zniknie. 

Każdy komunikat o zakłóceniu protokołowany jest w jednym wierszu tabeli zakłóceń. Można 

ją wywołać przyciskiem .  
 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) tabelę zakłóceń można wybrać tylko w czasie postoju. 
 
Wystąpienie jednego zakłócenia może spowodować kolejne zakłócenia. Na wyświetlaczu są 
one zasadniczo ukrywane. Mimo to wiele zakłóceń może wystąpić od razu po sobie. Ostatnio 
zaprotokołowane zakłócenie znajduje się w tabeli zakłóceń zawsze na najwyższym miejscu. 
Już istniejące zakłócenia zostają w związku z tym przesunięte w dół.  

Dla każdego aktualnego zakłócenia pokazywany jest jeden wiersz z 

datą zakłócenia 
godziną zakłócenia 
statusem zatwierdzenia (z gwiazdką = zatwierdzony, bez gwiazdki = niezatwierdzony) 
numerem zakłócenia  
tekstem zakłócenia 
 
Tabela zakłóceń jest pokazywana statycznie, tzn. gdy jest wyświetlana nie następuje jej 
aktualizacja.  

Każdy komunikat o zakłóceniu oznaczany jest gwiazdką, gdy tylko zostanie do niego 
wywołany tekst o środku zaradczym. Jeśli wszystkie komunikaty o zakłóceniu zostaną 

oznaczone gwiazdką, na wyświetlaczu pojawi się skrót „St“, a komunikat głosowy ( : 
brzęczyk) ucichnie. 
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Rys. 19-4: Tabela zakłóceń 
Dlatego koniecznie należy najpierw wywołać tabelę zakłóceń przyciskiem funkcyjnym 

. Następnie należy ustawić słupek oznaczenia na przyczynie zakłócenia za pomocą 
klawiszy przewijania. Później wywołać tekst o środku zaradczym v>0 lub v=0 (przyciskiem 

 lub ). 

19.2.2.1 Informacja o zakłóceniu 

Po wciśnięciu przycisku  przy zaznaczonym zakłóceniu dodatkowo pojawi się strona 
informacyjna. Na niej podawane się dalsze, szczegółowe wskazówki na temat przyczyny i 
skutków zakłóceń. Pozwala ona na lepszy ogląd rozmiaru zakłócenia, zwłaszcza wtedy, gdy 
nie można go usunąć. 

 
Rys. 19-5: Tekst informacyjny do wybranego zakłócenia 
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19.2.2.2 Środki zaradcze podczas jazdy 
Jeśli zakłócenie pojawi się podczas jazdy, należy je oznaczyć w tabeli zakłóceń słupkiem.  

 
 

UWAGA 

Ta funkcja w trybie  (Włochy) jest zablokowana. 
 

Po wciśnięciu przycisku  pokazane zostają środki zaradcze, które należy wykonać 
podczas jazdy. W celu łatwiejszego odczytania komunikat podawany jest powiększoną 
czcionką.  
 

 
Rys. 19-6: Środki zaradcze przy v>0 
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19.2.2.3 Środki zaradcze podczas postoju 

Przyciskiem  wywoływane są środki zaradcze, które należy wykonać w czasie postoju. 
Również środki zaradcze są pokazywane statycznie, tzn. gdy są wyświetlane nie następuje 
ich aktualizacja, nawet gdy naprawiono zakłócenie. Na wyświetlaczu ciągle wyświetlany jest 
obraz ze środkami zaradczymi. Dopiero po zmianie obrazu, np. ponownym wywołaniu tabeli 
zakłóceń, następuje aktualizacja listy zakłóceń. Naprawione zakłócenie jest automatycznie 
usuwane z listy zakłóceń.  

W zależności od zakłócenia może pojawić się kilka tekstów o środkach zaradczych. Jeśli 
pierwszy środek zaradczy nie przyniesie efektu, pojawią się kolejne instrukcje z napisem: 

„JEŚLI BRAK EFEKTU“:  

i następnie  

„JEŚLI DALEJ BRAK EFEKTU“. 

Jednak ze względu na statyczne wyświetlanie informacji bezwzględnie konieczne jest 
aktualizowanie listy zakłóceń po każdej wykonanej próbie naprawy. Jeśli zakłócenie nadal 
nie zostało usunięte, następną czynność naprawczą wykonać dopiero teraz.  

 
Rys. 19-7: Środki zaradcze przy v=0 
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19.2.2.4 Zatwierdzenie komunikatów o zakłóceniu 
Zatwierdzenie oznacza, że przyjęto do wiadomości środek zaradczy lub informację na temat 
tego zakłócenia, które po zatwierdzeniu zostanie oznaczone na wykazie zakłóceń gwiazdką. 
Niezatwierdzone zakłócenia powodują miganie tła pola na obrazie podstawowym w barwach 

od jasnożółtej (w trybie  zgodnie z kategorią na czerwono, żółto lub niebiesko) do 
szarej z częstotliwością 1 Hz. Napis pozostaje czarny. 

Jeśli zatwierdzono wszystkie zakłócenia, ale nie wszystkie zostały naprawione, to tło pola 
będzie żółte, a na obrazie podstawowym pojawi się czarny napis „St.”. 
Jeśli nie ma więcej zakłóceń, tzn. wszystkie zostały naprawione, sygnalizator zakłóceń 
całkowicie zniknie. 

Listę zakłóceń wywołuje się przyciskiem .  

Przyciskami  
 

 (tekst o środku zaradczym dla v=0 zostanie podświetlony),  

 (tekst o środku zaradczym dla v>0 zostanie podświetlony) i  

 (informacja zostanie podświetlona)  
 
zatwierdza się komunikat, który akurat miga na sygnalizatorze zakłóceń. 

Przyciski (z wyjątkiem ) są w trybie  (Włochy) dostępne tylko podczas 
postoju. 
 
Po wybraniu obrazu „Tabela zakłóceń” zatwierdzony zostaje wybrany komunikat. 
 
Zatwierdzony komunikat oznaczony jest na obrazie „Tabela zakłóceń” gwiazdką „*“.  
 
19.2.2.5 Zatwierdzenie brzęczyka we Włoszech 

W trybie  (Włochy) podczas jazdy (v>0) nie można zatwierdzać komunikatów 
o zakłóceniu, ponieważ w takim przypadku wywołanie tabeli zakłóceń jest zablokowane. 
Sam brzęczyk można jednak zatwierdzić również przy v>0, po wciśnięciu przycisku 

funkcyjnego  na wyświetlaczu diagnostycznym.  
W trybie zwykłym zatwierdzenie na wyświetlaczu DMI nie jest możliwe. 
W trybie redundancji zatwierdzenie brzęczyka może nastąpić na każdym pozostałym 
wyświetlaczu (diagnostyczny lub DMI) w wykorzystywanej kabinie maszynisty. 

W trybie jednego wyświetlacza, v>0 w trybie  (Włochy) można zatwierdzić brzęczyk, 

po dwukrotnym wciśnięciu przycisku funkcyjnego  na wyświetlaczu diagnostycznym 
(1 raz „wzbudzenie“ wyświetlacza, 2 raz zatwierdzenie brzęczyka). 
W czasie postoju brzęczyk włączy się ponownie i będzie można zatwierdzić komunikat 
o błędzie. 
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19.2.2.6 Kategoryzacja błędów w sieci kolei RFI 

W trybie  (Włochy) komunikaty o zakłóceniach wydawane są wyłącznie według 
kategorii (priorytet). Aby uniknąć sytuacji, że błąd z wyższym priorytetem zostanie nadpisany 
przez błąd z niższym priorytetem, są one pokazywane na wyświetlaczu obok siebie, 
podzielone na kategorie. W zależności od kategorii ustawiany jest kolor tła: 
 
Kate
goria 

Reakcja/znaczenie Kolor 
czcionki 

Kolor tła Przykład 

A Natychmiast się 
zatrzymać; w miarę 
możliwości nie w 
tunelu i nie w terenie 
niebezpiecznym 

Czarny 
(7) 

Czerwony 
(14) 

 
Krótki tekst: 
Zakłócenie kom. procesora 
hamulca 1 i 2 
Guasto comunicazione DCF 1 
e 2 

B Zatrzymać się w 
odpowiednim miejscu 

Czarny 
(7) 

Żółty (6) 

 
Krótki tekst: 
LSS (przełącznik ochronny 
przewodów) „Falownik napięcia 
trakcyjnego" wył 
LSS (przełącznik ochronny 
przewodów) „Falownik napięcia 
trakcyjnego" disattivo 

C Jazda tylko do 
najbliższego 
planowego 
zatrzymania 

Biały (10) Błękitny (5) 

 
Krótki tekst: 
LSS (przełącznik ochronny 
przewodów) „Silnik sprężarki 
powietrza pomocniczego" wył 
LSS (przełącznik ochronny 
przewodów) „Silnik sprężarki 
powietrza pomocniczego" 
disattivo  

 
Dopóki oczekują niezatwierdzone komunikaty kategorii A, najbardziej aktualny 
niezatwierdzony komunikat kategorii A będzie migał na sygnalizatorze zakłóceń. 
 
Jeśli zostanie zatwierdzony, następny niezatwierdzony komunikat kategorii A będzie migał. 
 
Jeśli wszystkie komunikaty kategorii A zostaną zatwierdzone, najbardziej aktualny 
niezatwierdzony komunikat kategorii B będzie migał (jeśli są komunikatu kategorii B). 
 
Jeśli wszystkie komunikaty kategorii BA zostaną zatwierdzone, najbardziej aktualny 
niezatwierdzony komunikat kategorii C będzie migał (jeśli są komunikaty kategorii C). 
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Kombinacje kolorów w czasie migania (1 Hz): 
 
Kate
goria 

Kolor 
czcionki 

Kolor tła 1 Kolor tła 2 

A Czarny 
(7) 

Czerwony (14) Szary (12) 

B Czarny 
(7) 

Żółty (6) Szary (12) 

C Biały 
(10) 

Błękitny (5) Szary (12) 

 
 
Jeśli wszystkie komunikaty zostały zatwierdzone, tekst „St” wyświetli się w poniższej 
kombinacji kolorów, ale nie będzie migał: 
 
Kate
goria 

Kolor 
czcionki 

Kolor tła Znaczenie 

A Czarny 
(7) 

Czerwony (14) Są zatwierdzone komunikaty kategorii A 

B Czarny 
(7) 

Żółty (6) Brak komunikatów kategorii A 
Są zatwierdzone komunikaty kategorii B 

C Biały 
(10) 

Błękitny (5) Brak komunikatów kategorii A 
Brak komunikatów kategorii B 
Są zatwierdzone komunikaty kategorii C 

 
 
Jeśli nie ma więcej komunikatów, sygnalizator zakłóceń stanie się niewidoczny. 
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Rys. 19-8: Obraz podstawowy trakcji pojedynczej przy v=0 
 
 

 
 
Rys. 19-9: Obraz podstawowy trakcji ukrotnionej przy v=0 
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Rys. 19-10: Tryb „jednego wyświetlacza“ przy trakcji pojedynczej przy v=0 
 
 

 
 
Rys. 19-11: Tryb „jednego wyświetlacza“ przy trakcji ukrotnionej przy v=0 
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Przedstawienie kategorii w tabeli zakłóceń 

Na obrazie „Tabela zakłóceń” (można wybrać w czasie postoju przyciskiem ) 
przedstawione są w kolorach kategorie A, B, C zgodnie z kombinacją kolorów sygnalizatora 
zakłóceń. 

Za pomocą przycisków  lub  można na liście wybrać komunikat i ewentualnie 
wywołać środek zaradczy. Wybrany komunikat zostanie pokazany kolorowo w inwersji 
(zamienione kolory czcionki i tła). 
 
Komunikaty o zakłóceniu są posortowane według czasu. Najnowszy komunikat znajduje się 
na pierwszym miejscu listy.  
 
Obraz tabeli zakłóceń można wybrać tylko w czasie postoju. 
 
 

 
 
Rys. 19-12: Przegląd zakłóceń podczas postoju 
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19.3 Przegląd tekstów informacyjnych 
Aktualne informacje dotyczące lokomotywy lub całej rodziny lokomotyw można wgrać do 
procesora wyświetlacza. 
Funkcja ta jest rodzajem kartki z notatnika lub tablicy, za pomocą których przekazywane są 
informacje z zakładu do maszynisty. 

Przegląd tekstów informacyjnych można wywołać z „Obrazu podstawowego” lub z obrazu 
„Siła pociągowa i hamowania” przyciskiem . Przegląd zawiera datę utworzenia i tytuł w 
formie listy do każdego tekstu informacyjnego. 

Za pomocą przycisków strzałek można wybrać żądany tekst informacyjny, a po wciśnięciu 
klawisza softkey 1 („Szczegół”) pojawi się jego treść. 

 
Rys. 19-13: Przegląd tekstów informacyjnych 
 

19.3.1 Wskaźnik szczegółowy 
Za pomocą klawisza softkey „Szczegół" można wyświetlić cały tekst i dodatkowo datę 
i godzinę. 

Jeśli tekst nie mieści się na jednej stronie, z prawej strony pojawi się pasek przewijania, 
za pomocą którego można przesuwać tekst wierszami. 

Ze wskaźnika szczegółów można klawiszem softkey 1 („Lista”) przejść do listy przeglądowej 
lub klawiszem softkey 0 („G”) do obrazu podstawowego. 
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Rys. 19-14: Tekst informacyjny 
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19.4 Obrazy wyświetlacza 

19.4.1 Obraz podstawowy wyświetlacza diagnostycznego 
Po włączeniu zasilania i ustawieniu przełącznika kierunku załączony zostanie wyświetlacz 
ZSG (sterownika centralnego) i pojawi się obraz podstawowy. 

Z obrazu podstawowego rozchodzą się różne okienka ekranu umieszczone w hierarchii 
okienek. Dlatego do obrazu podstawowego można przejść z każdego poziomu hierarchii 

okienek tylko jednym przyciskiem softkey „G” - z reguły w pozycji . 

Ponadto na obrazie podstawowym w prawym górnym rogu pokazuje się zegar analogowy 
z dniem tygodnia i datą, a pod zegarem aktualny numer pociągu. Godzina zasadniczo 
wyświetlana jest przez zegar systemowy. Nie ma możliwości zmiany godziny bezpośrednio 
na wyświetlaczach. 
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19.4.1.1 Obraz podstawowy dla trakcji pojedynczej 
Na obrazie podstawowym w trakcji pojedynczej napięcie przewodu jezdnego i prąd trakcyjny 
przedstawiane są w formie dwóch słupków. Skala zależy od układu napięcia i kraju, jaki 
został ustawiony na obrazie „Wybór sieci”. Napięcie przewodu jezdnego pokazywane jest na 
wypełnionym słupku. 

Pod słupkiem napięcia w polu „HS” pokazywany jest stan wyłącznika głównego. 

Pole: 
Czarne HS wył  wyłącznik główny wyłączony, wydano zezwolenie na  włączenie 
Żółte       HS wył wyłącznik główny wyłączony, brak zezwolenia na włączenie 
Niebieskie     HS wł      wyłącznik główny włączony 
 
Również prąd trakcyjny przedstawiany jest na wykresie słupkowym. Wypełnienie słupka 
pokazuje w trybie jazdy pobrany prąd, a w trybie hamowania oddany prąd.  

 
Rys. 19-15: Obraz podstawowy przy trakcji pojedynczej  
 
Wciskając klawisze softkey pokazane na obrazie podstawowym, można wywołać na 
wyświetlaczu następujące okienka: 

„W“    różne obrazy informacyjne dotyczące zakładów 
„Zug-Besy“   przejście do zewnętrznych systemów bezpieczeństwa pociągu 
„Jeden wyświetlacz” przełączenie do trybu jednego wyświetlacza 
„Z/Br“   wskaźnik siły pociągowej i hamowania 
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19.4.1.2 Obraz podstawowy dla trakcji ukrotnionej 

 
Rys. 19-16: Obraz podstawowy trakcji ukrotnionej 
 
W trakcji ukrotnionej pokazywany jest zgodnie z lokomotywami pracującymi w pociągu 
oddzielny wykres słupkowy, oznaczający napięcie przewodu jezdnego dla każdej z nich. 
Również na wykresie słupkowym pokazywany jest pobrany łączny prąd składu pociągu.  
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19.4.2 Obraz podstawowy dla wyświetlacza DMI 
 

 
Rys. 19-17: Obraz podstawowy wyświetlacza DMI 
 
Na środku pulpitu maszynisty zamiast konwencjonalnego MFA (wyświetlacza 
wielofunkcyjnego) zastosowano wyświetlacz graficzny (DMI = Driver-Machine-Interface). 

Wyświetlacz DMI podzielony jest na dwie części: 

Z lewej strony znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa pociągu i wskaźnik 
prędkości, przy czym prędkość przedstawiana jest zarówno jako wartość cyfrowa na środku 
tachografu oraz analogowo za pomocą wskazówki. Pod tachografem na siedmiu 
podświetlanych powierzchniach pokazywane są różne komunikaty systemów 
bezpieczeństwa pociągu. Sygnalizatory świetlne (LM) zapalają się od lewej do prawej. 
W zależności od trybu pracy tylko sygnalizator świetlny „B” (pierwszy z lewej, pozycja 1) 
i sygnalizator świetlny „PZB/LZB“ (punktowy i liniowy układ urządzeń przekazywania 
informacji do pociągu) (pozycja 6) zachowują swoje miejsca. 

Z prawej strony znajdują się wyłącznie informacje dotyczące techniki maszynowej. 

Na wskaźniku okrągłym zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara pokazana jest siła 
pociągowa w kN na silnik trakcyjny, a w kierunku przeciwnym siła hamowania całej 
lokomotywy w kN. Siła pociągowa przedstawiona jest kolorem niebieskim, a siła hamowania 
ciemno żółtym. Odpowiednia wartość zadana pokazana jest na zewnętrznej krawędzi jako 
trójkąt. 

Poniżej na siedmiu powierzchniach podświetlanych pojawiają się komunikaty techniki 
maszynowej, które po zaświeceniu zawsze zachowują swoją pozycję.  

szyna 
zbiorcza 
pociągu 

wyłącznik 
główny 

wyłączenie 
awaryjne 

hamulec 
bezpieczeństwa

hamulec 
el. 

mostkowanie 
hamulca 

bezpieczeństwa ep 

Sifa wył. 
lub 
Sifa 
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Trzy wiersze tekstu uzupełniają powierzchnie podświetlane i umożliwiają wsparcie tekstowe 
podczas obsługi lokomotywy. 

Następujące teksty mogą pojawić się z przedstawionym tu priorytetem: 

Awaria hamulców 
Dym w przedziale maszynowym 

Guzik wyłączenia awaryjnego pulpit 
maszynisty  1/2 

Wyłączenie awaryjne, pomocniczy nastawnik
jazdy na pulpicie maszynisty 1/2 

Wyłączenie awaryjne, opuszczenie 
pantografu/rozsypanie piasku na pulpicie 

maszynisty 1 
Wyłączenie awaryjne, opuszczenie 

pantografu/rozsypanie piasku na pulpicie 
maszynisty 2 

Hamowanie wymuszone LZB/PZB 
Hamulec bezpieczeństwa pasażera 

Hamowanie wymuszone Sifa 
Hamowanie wymuszone 

Zablokowany FbrV (zawór hamulca 
maszynisty) 

 Zablokowany ZbrV 
Zablokowany FspBr (pneumatyczny hamulec 

sprężynowy) 
Hamulec lokomotywy prowadzonej 
Zablokowany hamulec bezpośredni 

Wyłączony hamulec wózka skrętnego 1 i 2 
Zablokowany hamulec wózka skrętnego 1 
Zablokowany hamulec wózka skrętnego 2 

Zablokowany hamulec pośredni 
Hamulec w trybie pneumatycznym 

ASG1 (automatyczny sterownik napędu 1) 
wyłączony 

ASG2 (automatyczny sterownik napędu 2) 
wyłączony 

Dźwignia hamulca bezpośredniego w kabinie
1 nieodluzowana 

Dźwignia hamulca bezpośredniego w kabinie
2 nieodluzowana 

Procesor hamulca 1 wyłączony 
Procesor hamulca 2 wyłączony 

ASG1 (automatyczny sterownik napędu 1) 
rozgrupowany 

ASG2 (automatyczny sterownik napędu 2) 
rozgrupowany 
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Pod wyświetlanymi tekstami pojawia się kolor: 

Komunikaty neutralne (np.: komunikaty stanu)   błękitny 
Odpowiednie wezwanie do działania    błękitny miga 
Komunikaty o charakterze ostrzegawczym 

(np. komunikaty o zakłóceniu)     żółty 
Odpowiednie wezwanie do działania    żółty miga 
Niebezpieczeństwo (np. zatrzymanie awaryjne)  czerwony 
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19.5 Ustawianie jasności 

Okno dialogowe zmiany jasności obrazu wywoływane jest przyciskiem . W tym oknie 
dialogowym oprócz aktualnego poziomu jasności pokazywany jest również stan przełącznika 
przyciemniania. 

Przy wyłączonym przełączniku przyciemniania poziomy jasności ustawiane są przyciskami 
„8” i „9” lub za pomocą obydwu przycisków strzałek.  

Przy włączonym przełączniku przyciemniania (przełączanie klawiszem softkey „Wózek 
skrętny wł” lub „Wózek skrętny wył”) jasność wyświetlacza jest regulowana automatycznie. 
W ten sposób następuje dopasowanie wyświetlenia w zależności od aktualnej jasności 
otoczenia. Regulowanie odbywa się w sposób lekko tonowany, aby np. w czasie krótkiego 
przejazdu przez tunel uniknąć błysków jasności. 

Zmiany widoczne są najpierw tylko lokalnie na obsługiwanym wyświetlaczu. 

Jeśli po 5 sekundach nie zostanie wciśnięty żaden przycisk obsługujący okno dialogowe 
jasności, nastąpi automatyczne wyjście z niego. 

Dopiero po wyjściu z okna dialogowego jasności ustawiony poziom jasności i aktualny stan 
czujnika przyciemnienia zostaną przesłane przez ZSG (sterownik centralny) do drugiego 
wyświetlacza na danym stanowisku maszynisty, który zmieni odpowiednio swoje ustawienia. 

 
Rys. 19-18: Ustawianie jasności 
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19.6 Wskaźnik siły pociągowej i hamowania 
Na obrazie podstawowym wyświetlacza diagnostycznego po naciśnięciu klawisza softkey 
„Z/Br“ (siła pociągowa i hamowania) można wyświetlić siły pociągowe i hamowania 
poszczególnych osi (trakcja pojedyncza) lub poszczególnych lokomotyw (trakcja ukrotniona). 
 

19.6.1 Wskaźnik siły pociągowej i hamowania przy trakcji pojedynczej 
Na wskaźniku siły pociągowej i hamowania pokazywana jest siła pociągowa lub hamowania 
E dla każdego silnika trakcyjnego za pomocą wykresu słupkowego. Przedstawione zostaną 
wartości zadane (jako trójkąty na prawej krawędzi zewnętrznej) i wartości rzeczywiste (jako 
wypełnienie słupka). Siła pociągowa pokazywana jest w kolorze błękitnym, a siła hamowania 
w żółtym. 

W prawym dolnym rogu podawana jest suma wartości rzeczywistych siły pociągowej 
i hamowania w formie cyfrowej.  

Stan silników trakcyjnych pokazany jest pod wskaźnikiem słupkowym. 

 
Rys. 19-19: Wskaźnik siły pociągowej i hamowania przy trakcji pojedynczej 
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19.6.2 Wskaźnik siły pociągowej i hamowania przy trakcji ukrotnionej 
W trakcji ukrotnionej pokazywany jest zgodnie z lokomotywami – maksymalnie czterema – 
pracującymi w pociągu oddzielny wykres słupkowy, oznaczający siły pociągowe i hamowania 
lokomotywy. Przedstawione tu zostaną wartości zadane (jako trójkąty na prawej krawędzi 
zewnętrznej) i wartości rzeczywiste (jako wypełnienie słupka).  
W prawym dolnym rogu podawana jest suma wartości rzeczywistych siły pociągowej 
i hamowania w formie cyfrowej.  

Również na wykresie słupkowym pokazywany jest pobrany łączny prąd składu pociągu. 
Podziałka prądu łącznego zależy od układu napięcia i kraju, w którym znajdują się 
lokomotywy w danej chwili. 

 
Rys. 19-20: Wskaźnik siły pociągowej i hamowania przy trakcji ukrotnionej 
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19.7 Włączanie trybu „Serwisowanie“ 
Aby wszystkie zakłócenia symulowane mogły zostać prawidłowo rozpoznane, w czasie 
poszukiwania błędów, ćwiczeń praktycznych na lokomotywie lub podczas pobytu w 
zakładzie, należy przełączyć lokomotywę w tryb „Serwisowanie”. 

Naciśnięcie przycisku  na obrazie podstawowym wyświetlacza diagnostycznego powoduje 

wyświetlenie świecącego pola „Serwisowanie“. Następnie naciśnięcie przycisku  
aktywuje ten tryb. 

 
Rys. 19-21: Tryb „Serwisowanie“ włączony 
 

W taki sam sposób odłącza się ten tryb. Po naciśnięciu przycisku  pole świecące 

„Serwisowanie” zostaje przekreślone, a po naciśnięciu przycisku  gaśnie. 

 
Rys. 19-22: Wyłączenie trybu „Serwisowanie“ 
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19.8 Przełączanie procesora hamulców i wskaźników 
parametrów procesowych 

Po wciśnięciu przycisku softkey „W” na obrazie podstawowym następuje przejście do obrazu 
wyświetlacza „Dane główne”. Na obrazie „Dane główne” pojawiają się informacje 
o lokomotywie i jej agregatach.  

 
Rys. 19-23: Dane główne 
 
Na obrazie „Dane główne” można wyświetlone klawisze softkey przełączać w różnych 
okienkach wyświetlania i na różnych poziomach. 

„Proces”   wskaźnik temperatury podzespołów 
„WD“    diagnostyka w zakładzie 
„Głośność”   ustawienie głośności komunikatów głosowych 
„Wartości zadane” wartości zadane różnych nastawników i pozycja FbrV  
    (zaworu hamulca maszynisty) 
„Prąd główny”  stan załączenia komponentów w głównym obwodzie prądu 
„UIC Brpr“   sprawdzenie hamulców UIC (UIC Brpr) 
„Sprawdzenie“  przełączenie procesorów hamulców 
„G“    obraz podstawowy 
 
Naciśnięcie klawisza softkey „Sprawdzenie” powoduje przejście do okienka wprowadzania 
o takiej nazwie, w której można wykonać przełączenie procesorów hamulców. 
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Rys. 19-24: „Sprawdzenie“ 
 
Lokomotywy serii BR 189 mają redundantne sterowanie hamulców z dwoma procesorami. 
Zawsze aktywny jest tylko jeden procesor, a drugi pozostaje pasywny, tzn. pracuje w trybie 
Stand-by. W polu wyświetlania „aktualny procesor hamulca” pojawi się aktualnie aktywny 
procesor. Pasywny procesor wyświetlony jest jako klawisz softkey, gdy możliwa jest zmiana. 
(Klawisze softkey 5 lub softkey 6 widoczne i udostępnione do obsługi). Po naciśnięciu do 
ZSG (sterownika centralnego) przekazywane jest żądanie zmiany na inny procesor hamulca. 

W przypadku zakłóceń sterowania hamulców następuje automatyczne przełączenie, 
a uszkodzony procesor zostaje zablokowany.  

 
 

UWAGA 
Przy procesorze 1 możliwe jest tylko elektryczne sterowanie hamulców 
(sterowanie przez przewód powietrza głównego), a przy procesorze 2 tylko 
pneumatyczne sterowanie przez przewód powietrza głównego. Wszystkie 
pozostałe funkcje obydwu procesorów hamulców są takie same. 

 
Procesora hamulców nie można zmieniać przy pracującej sprężarce. Ponadto w czasie 
przełączania obydwa procesory hamulców są zablokowane na 10 s. 
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Naciśnięcie przycisku softkey „Prąd główny” powoduje przełączenie do obrazu o tej nazwie. 
Pokazany jest tutaj stan komponentów w głównym obwodzie prądu. 

 
Rys. 19-25: Prąd główny 
 
Naciśnięcie przycisku softkey „Proces” powoduje przełączenie na pierwszy poziom 
parametrów procesu. W tym okienku pokazane są temperatury z całej lokomotywy.  

 
Rys. 19-26: Temperatury 
 
Klawiszami softkey można przechodzić do kolejnego poziomu we wskaźnikach parametrów 
procesowych. 
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19.9 Wskaźnik jednego wyświetlacza (koncepcja redundancji) 
Obydwa wyświetlacze - diagnostyczny i DMI - połączone są z przewodem danych. 
W przypadku awarii jednego wyświetlacza drugi sprawny przełącza się w tryb „jednego 
wyświetlacza”. W tym trybie redundancji w przejrzysty sposób pokazane są wszystkie ważne 
informacje z obydwu wyświetlaczy na jednym obrazie pod warunkami eksploatacji. Podczas 
wyświetlania następuje zróżnicowanie między jazdą a postojem lokomotywy. 
Ponadto ten tryb można ręcznie wybrać klawiszem softkey „Jeden wyświetlacz” z obrazu 
podstawowego (wyświetlacz DMI lub diagnostyczny). 

 
 

UWAGA 

W trybie  (Włochy) po ręcznym żądaniu (v=0 i v>0) trybu „jednego 
wyświetlacza“ następuje wpis do modułu przechowywania danych. 
Drugi wyświetlacz w tej samej kabinie maszynisty stanie się ciemny. 

 
W trybie redundancji podczas jazdy na lewej połowie wyświetlacza pokazany jest aktywny 
system bezpieczeństwa pociągu z prędkościomierzem, a na prawej połowie siły pociągowe 
i hamowania oraz napięcie przewodu jezdnego i prąd trakcyjny. Wyświetlone są również 
wskaźnik stanu i sygnalizator zakłóceń. 

 
Rys. 19-27: Tryb „jednego wyświetlacza“ podczas jazdy (obraz podstawowy) 
 
Pokazane tutaj wiersze zakłóceń i stanu nie odpowiadają rzeczywistości. Ma to być tylko 
ilustracja różnorodności możliwych komunikatów. 

Zarządzanie zakłóceniami może odbywać się prawie w takich samych warunkach, 
jak w trybie bezzakłóceniowym.  

Jeśli w lokomotywie pojawi się zakłócenie, zostanie zasygnalizowane komunikatem 

głosowym (w trybie  (Włochy) brzęczykiem), a sygnalizator zakłóceń będzie migał. 



  Industry 
 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990 Strona 33 z 36 
Stan na dzień: 15.06.2008 Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 19 

Przyciskiem  można teraz wywołać listę zakłóceń (w trybie  (Włochy) tylko 
przy v=0).  
Ponieważ dostępna jest tylko lewa strona wyświetlacza, teksty są odpowiednio zmniejszone 
i pokazane tylko w formie skróconej. Kolejne informacje pokazywane są w dolnym wierszu 
tylko dla poszczególnych wybranych błędów. 

 
Rys. 19-28: Tabela zakłóceń w trybie „jednego wyświetlacza“ podczas jazdy 
 
Pokazane tutaj wiersze zakłóceń i stanu nie odpowiadają rzeczywistości. Ma to być tylko 
ilustracja różnorodności możliwych komunikatów. 
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Przyciskiem kursora można wybrać zakłócenie oraz wywołać odpowiedni tekst środka 

zaradczego przyciskiem  (przy v>0) lub  (przy v>0) (w trybie  (Włochy) możliwe 
tylko przy  v=0!). Również ten tekst zostanie pokazany w pomniejszony sposób. 

 
Rys. 19-29: Pomoc przy zakłóceniach dla v>0 w trybie „jednego wyświetlacza“ podczas jazdy 
 
Pokazane tutaj wiersze zakłóceń i stanu nie odpowiadają rzeczywistości. Ma to być tylko 
ilustracja różnorodności możliwych komunikatów. 

Tekst o środku zaradczym przy v=0 pokazywany jest tylko podczas postoju lokomotywy. 
Podczas jazdy pokazywany jest tylko komunikat, że aktualnie teksty nie są dostępne. 
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W czasie postoju tryb „jednego wyświetlacza” jest identyczny jak w czasie jazdy, z tą tylko 
różnicą, że w zależności od trybu pracy pojawiają się dodatkowe funkcje, tak jak na obrazie 
podstawowym przy trakcji pojedynczej i ukrotnionej. 

Wyświetlane są przede wszystkim klawisze softkey, których wciśnięcie przełącza na 
odpowiednie obrazy w widoku pełnego obrazu.  

W widoku pełnego obrazu po wciśnięciu odpowiednich klawiszy hardkey dostępna jest tabela 
zakłóceń, tekstu środków zaradczych i teksty informacyjne. 

 
Rys. 19-30: Tryb „jednego wyświetlacza“ podczas postoju (obraz podstawowy) 
 
Pokazane tutaj wiersze zakłóceń i stanu nie odpowiadają rzeczywistości. Ma to być tylko 
ilustracja różnorodności możliwych komunikatów. 
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19.10 Wybór sieci 
Po wciśnięciu klawisza softkey „Netz” na obrazie podstawowym wyświetlacza DMI pojawia 
się okienko „Wybór sieci”. 

Na liście widać wszystkie sieci, w których może jeździć lokomotywa, zgodnie z aktualnym 
wyposażeniem. 

Jako klawisze softkey pokazane są sieci, do których można przejść z aktualnie ustawionej - 
zgodnie z wyposażeniem lokomotywy - oraz geograficznie. 

Aktualnie ustawiona sieć po wywołaniu obrazu oznaczona jest na liście niebieskim paskiem, 
a także z lewej strony obok przycisku „Zatwierdzenie” pod napisem  „Wybór:” widać jej 
symbol. Pasek wyboru można przesuwać przyciskami kursora.  

Symbol sieci wybranej za pomocą paska zostanie również pokazany pod napisem „Wybór”. 

Są dwie możliwości ustawienia sieci: 

• Żądana sieć zostaje wybrana bezpośrednio klawiszami softkey, niebieski pasek pojawia 
się w tabeli na wybranej sieci, a jej symbol wyświetla się pod napisem „Wybór”. 
Po zatwierdzeniu przyciskiem „E” sieć zostaje ustawiona w lokomotywie i następuje 
przejście do obrazu podstawowego. 

• Klawiszami kursora należy zaznaczyć sieć, a następnie zatwierdzić, naciskając przycisk 
„E”. Sieć w lokomotywie zostanie ustawiona automatycznie oraz nastąpi przejście 
do obrazu podstawowego. Również tutaj symbol sieci znajdującej się na niebieskim 
pasku pojawi się pod napisem „Wybór”. 

 

 
Rys. 19-31: Wybór sieci 
 
 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 1 z 48 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 20 

20 PRZYSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH SIECI 
Lokomotywy serii 189 (platforma ES64F4) są standardowo lub wstępnie wyposażone 
w urządzenia do eksploatacji w całej europejskiej sieci kolei normalnotorowych. 

20.1 Dodatkowe wyposażenie w poszczególnych krajach 
Oprócz wariantów F, I i P lokomotywy posiadają urządzenia do eksploatacji w Niemczech. 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 950 mm (materiał: C) 
System bezpieczeństwa pociągu PZB90/LZB80 

Wyposażenie lokomotyw można uzupełnić dodatkowymi urządzeniami niezbędnymi 
do dopuszczenia w poszczególnych krajach. 

20.1.1 Dodatkowe wyposażenie w Szwajcarii 
Dodatkowe wyposażenie wariantów E, F i L do jazdy w sieci kolei szwajcarskich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 450 mm (materiał: C) 
System bezpieczeństwa pociągu INTEGRA 
System bezpieczeństwa pociągu ZUB262ct 
System bezpieczeństwa pociągu ETCS 

20.1.2 Dodatkowe wyposażenie we Włoszech 
Dodatkowe wyposażenie wariantów D, E, F, I i L do jazdy w sieci kolei włoskich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 450 mm (materiał: CuCrZr) 
System bezpieczeństwa pociągu SCMT 
Instalacja gaśnicza z dodatkowymi czujnikami temperatury 
Rozszerzenie sterowania świateł sygnalizacyjnych 
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20.1.3 Dodatkowe wyposażenie w Austrii 
Dodatkowe wyposażenie wariantów D, E, H, K, L, M, O, R do jazdy w sieci kolei austriackich 
obejmuje m.in. następujące komponenty:  

Instalacja widoczności z tyłu w postaci kamer zewnętrznych 
Funkcja hamulców dodatkowych 

Do eksploatacji w sieci kolei austriackich nie potrzebne jest dodatkowe wyposażenie 
systemów bezpieczeństwa pociągu. Stosowane są takie same systemy bezpieczeństwa 
pociągu (PZB90/LZB80) i taki sam pantograf, jak w sieci kolei niemieckich. 
 

20.1.4 Dodatkowe wyposażenie w Słowenii 
Dodatkowe wyposażenie wariantów D, E, L i M do jazdy w sieci kolei słoweńskich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 450 mm (materiał: CuCrZr) 

Do eksploatacji w sieci kolei słoweńskich nie potrzebne jest dodatkowe wyposażenie 
systemów bezpieczeństwa pociągu. Stosowane są takie same systemy bezpieczeństwa 
pociągu (PZB90/LZB80), jak w sieci kolei niemieckich i austriackich. W sieci DC 3 kV 
stosowany jest taki sam pantograf jak w eksploatacji we Włoszech. 

20.1.5 Dodatkowe wyposażenie w Polsce 
Dodatkowe wyposażenie wariantów H, I, M, O i P do jazdy w sieci kolei polskich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 950 mm (materiał: Cu) 
System bezpieczeństwa pociągu SHP 
Funkcja zatrzymania radiowego 

20.1.6 Dodatkowe wyposażenie w Chorwacji 
Dodatkowe wyposażenie wariantów D, E, L i M do jazdy w sieci kolei chorwackich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 450 mm (materiał: CuCrZr) 

Do eksploatacji w sieci kolei chorwackich nie potrzebne jest dodatkowe wyposażenie 
systemów bezpieczeństwa pociągu. Stosowane są takie same systemy bezpieczeństwa 
pociągu (PZB90/LZB80), jak w sieci kolei niemieckich i austriackich. W sieci DC 3 kV 
stosowany jest taki sam pantograf jak w eksploatacji we Włoszech. W sieci AC 25 kV 
stosowany jest taki sam pantograf, jak w sieci kolei niemieckich. 
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20.1.7 Dodatkowe wyposażenie w Czechach 
Dodatkowe wyposażenie wariantu M do jazdy w sieci kolei czeskich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 950 mm (materiał C metalizowany) do sieci DC 3 kV 
System bezpieczeństwa pociągu Mirel 
 
W sieci DC 3 kV stosowany jest identyczny pantograf jak w eksploatacji w Holandii. W sieci 
AC 25 kV stosowany jest taki sam pantograf, jak w sieci kolei niemieckich. 

20.1.8 Dodatkowe wyposażenie w Słowacji 
Dodatkowe wyposażenie wariantu M do jazdy w sieci kolei słowackich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 950 mm (materiał C metalizowany) 
System bezpieczeństwa pociągu Mirel 
 
W sieci DC 3 kV stosowany jest identyczny pantograf jak w eksploatacji w Holandii. 
 

20.1.9 Dodatkowe wyposażenie w Holandii 
Dodatkowe wyposażenie wariantów E, J, K, L, O do jazdy w sieci kolei holenderskich 
obejmuje m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 950 mm (materiał C metalizowany) do sieci DC 1.5 kV 
System bezpieczeństwa pociągu ETCS 
System bezpieczeństwa pociągu ATB 
 
Używany system bezpieczeństwa pociągu zmienia się między ATB a ETCS w zależności 
od szlaku. W sieci AC 25 kV stosowany jest taki sam pantograf, jak w sieci kolei niemieckich. 
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20.1.10 Dodatkowe wyposażenie w Belgii 
Dodatkowe wyposażenie wariantu L do jazdy w sieci kolei belgijskich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 950 mm (materiał C metalizowany) do sieci DC 3 kV) 
Pantograf ze ślizgaczem o długości 1 450 mm (materiał C) do sieci AC 25 kV 
System bezpieczeństwa pociągu TBL1+/MEMOR 

 
W zależności od szlaku stosowany jest pantograf AC 25 kV 50 Hz (tak jak w Szwajcarii) 
lub DC 3 kV (tak jak w Holandii). 

20.1.11 Dodatkowe wyposażenie na Węgrzech 
Dodatkowe wyposażenie wariantu M do jazdy w sieci kolei węgierskich obejmuje 
m.in. następujące komponenty: 

System bezpieczeństwa pociągu Mirel 

 
W sieci AC 25 kV stosowany jest taki sam pantograf, jak w sieci kolei niemieckich. Używany 
system bezpieczeństwa pociągu zmienia się między Mirel a PZB90/LZB80 w zależności 
od szlaku. 

20.1.12 Dodatkowe wyposażenie w Rumunii 
Dodatkowe wyposażenie wariantów D, E, H, K, L, M, O, R do jazdy w sieci kolei rumuńskich 
obejmuje m.in. następujące komponenty:  

Instalacja widoczności z tyłu w postaci kamer zewnętrznych 

W sieci AC 25 kV stosowany jest taki sam pantograf, jak w sieci kolei niemieckich. 
Stosowany jest również system bezpieczeństwa pociągu PZB90/LZB80. 
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20.2 Wykonanie przystosowania 

20.2.1 Podstawy 
Przebieg przystosowania odbywa się ogólnie według następujących zasad: 

1.  

 
 

UWAGA 
Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przystosowania ponosi 
maszynista. 

 

2. Przystosowanie ze zmianą systemu bezpieczeństwa pociągu w większości 
przypadków można wykonać tylko w czasie postoju lokomotywy. Stanowisko 
maszynisty musi być zajęte, ponieważ tylko na wyświetlaczu można wprowadzać 
dane przełączenia systemu, pokazywane są wskazówki obsługi, a także pojawiają 
się komunikaty zwrotne. 

3. Przystosowanie podczas jazdy ze zmianą systemu bezpieczeństwa pociągu stosuje 
się tylko wtedy, gdy możliwe jest wsparcie ETCS. Oznacza to, że EVC otrzymuje 
informacje z balis o aktualnie używanym systemie i automatycznie wykonuje 
odpowiednie przełączenie. Dzieje się tak np. w Szwajcarii. 

4. W celu uniknięcia dodatkowych, nieplanowych postojów, zmiana systemu 
bezpieczeństwa pociągu następuje w miarę możliwości razem z przełączeniem 
urządzeń wysokiego napięcia lokomotywy na ostatnim dworcu przed 
przekroczeniem granicy lub na pierwszym dworcu po przekroczeniu granicy. 

5. Przełączenie krajów bądź wybór systemu odbywa się na obrazie wyświetlacza 
„Przełączenie systemu”. Przy zmianie z jednej sieci na inną następuje: 

przełączenie systemów bezpieczeństwa pociągu (jeśli potrzeba); 
przełączenie urządzeń wysokiego napięcia (jeśli potrzeba) − oznacza to 
zablokowanie/udostępnienie pantografów, konfigurację rozłączników sieci AC 
i DC, zablokowanie/udostępnienie wyłącznika głównego AC lub DC; 
przełączenie likwidowania i kontroli prądu zakłóceniowego według danych 
z użytkowanej sieci (jeśli trzeba). 
 

6. Podczas odłączania lokomotywy od prądu („Akumulator wyłączony”) i ponownego 
podłączania ostatnio obowiązujący system zostaje zachowany (łącznie z wyborem 
pantografów). Maszynista odpowiada za sprawdzenie i w razie potrzeby 
skorygowanie aktualnie działającego systemu przed podniesieniem pantografu 
i włączeniem wyłącznika głównego. 
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UWAGA 
Również w sieciach, w których systemy napięcia, bezpieczeństwa pociągu 
i pantografów są zgodne (np. Niemcy i Austria), bezwzględnie zabrania się 
konfigurowania lokomotywy do trybu niedozwolonego w użytkowanej sieci 

(np. jazda w Niemczech w trybie  i odwrotnie).  
Ze względu na przełączenie kontroli i likwidowania prądu zakłóceniowego 
w poszczególnych krajach jest to bardzo duże niedbalstwo mogące spowodować 
sytuacje zagrażające prawidłowej eksploatacji. 
 
Należy również pamiętać, aby lokomotywa prowadzona (np. w trakcji ukrotnionej) 
posiadała zezwolenie na eksploatację w nowej sieci.  

 
Przystosowanie ze zmianą systemu bezpieczeństwa pociągu następuje najczęściej w czasie 
postoju. Oprócz przełączenia systemu napięcia koniecznego w zależności od przystosowania 
(np. AC 15 kV 16,7 Hz na DC 3 kV i odwrotnie) następuje również przełączenie systemu 
bezpieczeństwa pociągu (jeśli trzeba). 
Kryterium „Postój” nie obowiązuje jednak dla przystosowania bez zmiany systemu 
bezpieczeństwa pociągu (np. DE B AT i AT B DE, patrz rozdział 20.2.7) lub przystosowania 
wspomaganego przez ETCS. 
 
Przełączenie systemów bezpieczeństwa pociągu następuje w ten sposób, że w użytkowanej 
sieci zostaje wyłączony nieużywany system bezpieczeństwa pociągu (odłączenie 
od zasilania), a następnie włączony zostaje system bezpieczeństwa pociągu potrzebny 
w użytkowanej sieci (połączony również z siecią pokładową DC 110 V). 

Odłączenie niepotrzebnego systemu bezpieczeństwa pociągu od zasilania zapewnia, 
że nie będzie on w żaden sposób wpływał na działanie lokomotywy.  

Wybór zasilania pokładowych urządzeń bezpieczeństwa pociągu następuje za pomocą 
bistabilnego przekaźnika oraz kolejnego przekaźnika wielokrotnego kontaktu na każdy 
system bezpieczeństwa pociągu. Sterowanie przekaźnikami jest zablokowane. 

 
 

UWAGA 
Podczas każdego przystosowania należy przestrzegać właściwych przepisów 
eksploatacyjnych. 
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20.2.2 Wybór systemu 
Po podłączeniu lokomotywy do prądu (włączenie akumulatora) automatycznie włączony 
zostaje system bezpieczeństwa pociągu (tzn. włączone zostaje zasilanie), który jako był 
aktywny jako ostatni przed odłączeniem lokomotywy od prądu. W odniesieniu do obsługi 
dalszego stosowania włączonego systemu bezpieczeństwa pociągu obowiązują odpowiednie 
przepisy dotyczące poszczególnych systemów bezpieczeństwa pociągu. 

Konieczna zmiana systemu bezpieczeństwa pociągu następuje jako część przełączenia 
systemu. Konieczne do tego działania (z reguły wymagane podczas przystosowania z sieci 
jednego operatora do drugiego) wykonywane są przez maszynistę na wyświetlaczu w 
następujący sposób: 

Począwszy od obrazu podstawowego (ilustracja w wariancie trybu „jednego wyświetlacza”)  
maszynista w czasie postoju wybiera klawiszem softkey „Sieć” (przycisk „0”) obraz wyboru 
sieci (patrz rys. 20-1). 

 
Rys. 20-1: Obraz podstawowy trybu „jednego wyświetlacza“ 
ein wł 
Traktionssperre blokada trakcji 
St.  zakłócenie 
Bremse pneumatischer Betrieb  Hamulec w trybie pneumatycznym 
FspBr abgesperrt  Pneumatyczny hamulec sprężynowy zablokowany 
Zug-Besy  przejście do zewnętrznych systemów bezpieczeństwa 

pociągu 
Normal-Anzeige  zwykłe wyświetlanie 
Z/Br  siła pociągowa i hamowania 
Netz  sieć 

 
Kolejny obraz (rys. 20-2) służy na przykład do przedstawienia różnych piktogramów 
i zasadniczego sposobu działania podczas wyboru sieci. Lokomotywy oferują maszyniście 
wybór wyłącznie sieci faktycznie przewidzianych dla poszczególnych wariantów. 
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Maszynista wybiera żądaną sieć z listy bezpośrednio przyciskami „0“ do „9“ lub przyciskami 
„ “ i „ “. Przyciskiem Enter („E”) wpis zostaje zatwierdzony i przejęty przez sterownik 
lokomotywy. 

 
Rys. 20-2: Wybór sieci 
Netzauswahl  Wybór sieci 
Grundblid  Obraz podstawowy 
Vorwahl Wybór 
Bestätigen  Zatwierdzenie 

 
 
 
Dodatkowe działania w krajach z siecią 15 kV (DE, AT, CH; tylko w wariantach E i L): 
 
Obraz wyświetlacza zmienia się na tryb potwierdzenia systemu bezpieczeństwa pociągu. 
Przyciskami „ “ i „ “ maszynista wybiera z listy system bezpieczeństwa pociągu 
przeznaczony do zatwierdzenia. Przyciskiem Enter („E”) wpis zostaje zatwierdzony, 
a wybrany system bezpieczeństwa pociągu przesłany do sterownika lokomotywy. Wybrany 
układ napięcia jest porównywany z wybranym systemem bezpieczeństwa pociągu. 
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Rys. 20-3: Obraz przełącznika systemu bezpieczeństwa pociągu 
Netzauswahl  Wybór sieci 
Zugsicherungssystem auswählen und bestätigen  Wybierz i zatwierdź system bezpieczeństwa pociągu 
Grundbild  Obraz podstawowy 
selektiertes Netz  wybrana sieć 
selektiert  wybrano 

 

 
Rys. 20-4: Obraz przełącznika systemu bezpieczeństwa pociągu 
Netzauswahl  Wybór sieci 
Zugsicherungssystem auswählen und bestätigen  Wybierz i zatwierdź system bezpieczeństwa pociągu 
Grundbild  Obraz podstawowy 
selektiertes Netz  wybrana sieć 
selektiert  wybrano 
Bestätigen  Zatwierdzenie 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 10 z 48 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 20 

Dalsze czynności dla wszystkich krajów i wariantów: 
 
Obraz wyświetlacza zmienia się na obraz podstawowy (rys. 20-1), a piktogram wybranej sieci 
miga, aż do całkowitego zakończenia zmiany systemu. 

 
Aby zakończyć zmianę systemu od strony systemów bezpieczeństwa pociągu, należy 
przestawić przełącznik wyboru na ok. 10 sekund w położenie „0”. W tym czasie sterownik 
lokomotywy wysteruje właściwy przekaźnik bistabilny do przełączenia na żądany system 
bezpieczeństwa pociągu. Po pomyślnym przełączeniu piktogram właśnie ustawionej sieci 
będzie świecił światłem ciągłym. Jeśli nie można było wykonać zmiany systemu bezbłędnie, 
piktogram będzie migał oraz zostanie pokazany odpowiedni komunikat o zakłóceniu.  

Po ponownym wyborze kierunku jazdy, podłączeniu lokomotywy do prądu (podniesienie 
pantografu, włączenie wyłącznika głównego) oraz przepisowych działaniach dla aktywnego 
systemu bezpieczeństwa pociągu, lokomotywa jest zasadniczo gotowa do jazdy. 

Poniżej przedstawiono przegląd możliwych do wybrania sieci i wykorzystywanych w nich 
zewnętrznych systemów bezpieczeństwa pociągu. 
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Układ napięcia 
Kraj 

Operator 
sieci / 
symbol 
sieci 

K
od

 U
IC

 
Zewnętrzny system 
bezpieczeństwa pociągu 
 

1 DB AC 15 kV 
Niemcy 

 
80 LZB80 / PZB90 

2 ÖBB AC 15 kV 
Austria 

 
81 LZB80 / PZB90 

3 SBB AC 15 kV 
Szwajcaria 

 
85 ZUB/INTEGRA 

ETCS 
4 NS DC 1,5 kV 

Holandia 
 

84 ATB 
ETCS 

5 DSB AC 25 kV 
Dania 

 
86 ZUB 123 

6 SNCB DC 3 kV 
Belgia 

 
88 MEMOR / TBL1+ 

7 SJ AC 15 kV 
Szwecja 

 
74 L10000 

8 NSB AC 15 kV 
Norwegia 

 
76 L10000 

9 CFL AC 25 kV 
Luksemburg 

 
82 KVB 
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Zewnętrzny system 
bezpieczeństwa pociągu 
 

10 CFL DC 3 kV 
Luksemburg 

 
82 KVB 

11 SNCF AC 25 kV 
Francja 

 
87 KVB 

12 SNCF DC 1,5kV 
Francja 

 
87 KVB 

13 CD AC 25 kV 
Czechy 

 
54 Mirel 

14 CD DC 3 kV 
Czechy 

 
54 Mirel 

15 ZSR AC 25 kV 
Słowacja 

 
56 Mirel 

16 ZSR DC 3 kV 
Słowacja 

 
56 Mirel 

17 MAV AC 25 kV 
Węgry 

 
55 Mirel 

18 PKP DC 3 kV 
Polska 

 
51 SHP 

19 FS DC 3 kV 
Włochy 

 
83 SCMT 

20 NS AC 25 kV 
Holandia 

 
84 ETCS 

21 FS AC 25 kV 
Włochy 

 
83 SCMT 

22 GySeV AC 25 kV 
Węgry 

 
55 LZB80 / PZB90 

23 SZ DC 3 kV 
Słowenia 

 
79 LZB80 / PZB90 

24 Hz DC 3 kV 
Chorwacja 

 
78 LZB80 / PZB90 

25 Hz AC 25 kV 
Chorwacja 

 
78 LZB80 / PZB90 

26 SNCB AC 25 kV 
Belgia 

 
88 MEMOR / TBL1+ 
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symbol 
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Zewnętrzny system 
bezpieczeństwa pociągu 
 

27 CFR AC 25 kV 
Rumunia 

 
53 LZB80 / PZB90 

28 BDZ AC 25 kV 
Bułgaria 

 
52 LZB80 / PZB90 

29 DB AC 25 kV 
Niemcy 

 
80 LZB80 / PZB90 

30  AC 25 kV 
Szwajcaria 

 
83 ZUB/INTEGRA 

ETCS 
31  AC 25 kV 

Austria 
(dworce 
graniczne) 

 
81 LZB80 / PZB90 

32  AC 25 kV 
Serbia i 
Czarnogóra  

 LZB80 / PZB90 

 
Rys. 20-5: Przegląd symboli sieci i właściwych dla nich zewnętrznych systemów bezpieczeństwa 
pociągu 

 
 
 
 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 13 z 48 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 20 

 

20.2.3 Przystosowanie DE  CH i CH  DE 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować do zatrzymania, unieruchomić lokomotywę. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

3. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

4. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

5. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

6. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 
W wariantach E i L: Pamiętać o dodatkowym działaniu dla krajów z siecią 15 kV 
(Wybór systemu bezpieczeństwa pociągu; rozdz. 20.2.2). 

7. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

Przejście DE  CH: 
- LZB/PZB zostaje wyłączony (ok. 2 s po ustawieniu przełącznika kierunku 

w poz. „0“) 
- Tylko w wariancie D: odłączenie LZB i PZB wyłącznikiem awaryjnym w przedziale 

maszynowym 
- Włączyć ETCS przełącznikiem Inhibit na pulpicie maszynisty 
- INTEGRA zostaje włączony, a ZUB262 aktywowany (tylko VE, VF (E 474), VL) 
- Pantograf CH zostaje udostępniony 
- Pantograf DE zostaje zablokowany 

 
Przejście CH  DE: 

- INTEGRA zostaje wyłączony, a ZUB262 odłączony (ok. 1 s po ustawieniu 
przełącznika kierunku w poz. „0”, tylko VE, VF (E 474), VL) 

- Tylko w wariancie D: aktywowanie LZB i PZB wyłącznikiem awaryjnym 
w przedziale maszynowym 

- Wyłączyć ETCS przełącznikiem Inhibit na pulpicie maszynisty 
- LZB/PZB zostaje włączony 
- Pantograf CH zostaje zablokowany  

- Pantograf DE zostaje udostępniony 
 

 
 

UWAGA 
Po odłączeniu systemu ETCS przełącznikiem Inhibit antena eurobalis jest 
w dalszym ciągu aktywna.  
Podczas przejeżdżania przez balisę zmiany systemu ETCS wywoła hamowanie 
wymuszone. 
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8. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu „System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu 
przełączania miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. W przypadku, 
gdy konfiguracja prądu głównego i systemu bezpieczeństwa pociągu 
w lokomotywie nie pasują do siebie, po wciśnięciu przycisku „Podniesienie 
pantografu” nie zostanie on podniesiony. Komunikat na wyświetlaczu „Zmiana 
systemu nie została zakończona poprawnie” zostanie w takim przypadku usunięty. 

9. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”, „M” lub „R”. 

10. Podnieść pantograf. 

11. Włączyć wyłącznik główny. 

12. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB (D) lub ZUB262 (CH). 

Po włączeniu/aktywowaniu systemu bezpieczeństwa pociągu maszynista musi wykonać 
określone przepisami dla tego systemu działania kontrolne.  
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20.2.4 Przystosowanie CH  IT i IT  CH 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Dopasować prędkość zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy 

4. Przetoczyć lokomotywę do innej sieci. 

5. Hamować do zatrzymania, unieruchomić lokomotywę. 

6. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

7. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

8. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 
W wariantach E i L: Pamiętać o dodatkowym działaniu dla krajów z siecią 15 kV 
(Wybór systemu bezpieczeństwa pociągu; rozdz. 20.2.2). 

9. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

 
 

UWAGA 
Obsługa STB została opisana w podręczniku firmy Alstom. 

 

Przejście CH  IT: 
- INTEGRA zostaje wyłączony, a ZUB262 odłączony (ok. 1 s po 

ustawieniu przełącznika kierunku w poz. „0”, tylko VE, VF (E 474), VL) 
- SCMT jest aktywowany przez IVC (tylko podczas przejazdu przez balisy 

przystosowania na torach, poza tym ręcznie) 
- ETCS przełącza się w tryb STM 
- Pantograf CH zostaje zablokowany  
- Pantograf IT zostaje udostępniony 

 
Przejście IT  CH: 

- SCMT jest odłączany przez IVC (tylko podczas przejazdu przez balisy 
przystosowania na torach, poza tym ręcznie) 

- INTEGRA zostaje włączony, a ZUB262 aktywowany (tylko VE, VF (E 474), 
VL) 

- ETCS przełącza się w tryb poziom 0 
- Pantograf CH zostaje udostępniony 
- Pantograf IT zostaje zablokowany 
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10. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 

„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. W przypadku, gdy konfiguracja 
prądu głównego i systemu bezpieczeństwa pociągu w lokomotywie nie pasują do 
siebie, po wciśnięciu przycisku „Podniesienie pantografu” nie zostanie on 
podniesiony. Komunikat na wyświetlaczu „Zmiana systemu nie została zakończona 
poprawnie” zostanie w takim przypadku usunięty.  

11. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”, „M” lub „R”. 

12. Podnieść pantograf 

13. Włączyć wyłącznik główny 

14. Wprowadzić dane pociągu dla ZUB/INTEGRA przy wjeździe do Szwajcarii (tylko VE, 
VF (E 474), VL) lub SCMT przy wjeździe do Włoch. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemu bezpieczeństwa pociągu maszynista musi wykonać 
określone przepisami dla tego systemu działania kontrolne.  
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20.2.5 Przystosowanie AT  CH i CH  AT 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować do zatrzymania, unieruchomić lokomotywę. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

3. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

4. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

5. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

6. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 
W wariantach E i L: Pamiętać o dodatkowym działaniu dla krajów z siecią 15 kV 
(Wybór systemu bezpieczeństwa pociągu; rozdz. 20.2.2). 

7. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

Przejście AT  CH: 
- LZB/PZB zostaje wyłączony (ok. 2 s po ustawieniu przełącznika kierunku w 

poz.  „0“) 
- INTEGRA zostaje włączony, a ZUB262 aktywowany (tylko VE, VF (E 474), 

VL) 
- Włączyć ETCS przełącznikiem Inhibit na pulpicie maszynisty 
- Pantograf CH zostaje udostępniony 
- Pantograf AT zostaje zablokowany 

 
Przejście CH  AT: 

- INTEGRA zostaje wyłączony, a ZUB262 odłączony (ok. 1 s po ustawieniu 
przełącznika kierunku w poz. „0”, tylko VE, VF (E 474), VL) 

- LZB/PZB zostaje włączony 
- Wyłączyć ETCS przełącznikiem Inhibit na pulpicie maszynisty 
- Pantograf CH zostaje zablokowany  
- Pantograf AT zostaje udostępniony 

 
8. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 

„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. W przypadku, gdy konfiguracja 
prądu głównego i systemu bezpieczeństwa pociągu w lokomotywie nie pasują do 
siebie, po wciśnięciu przycisku „Podniesienie pantografu” nie zostanie on 
podniesiony. Komunikat na wyświetlaczu „Zmiana systemu nie została zakończona 
poprawnie” zostanie w takim przypadku usunięty. 

9. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”, „M” lub „R”. 
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10. Podnieść pantograf. 

11. Włączyć wyłącznik główny. 

12. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB lub ZUB262. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemu bezpieczeństwa pociągu maszynista musi wykonać 
określone przepisami dla tego systemu działania kontrolne.  



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 19 z 48 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 20 

 

20.2.6 Przystosowanie AT  IT i IT  AT 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Dopasować prędkość zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy 

4. Przetoczyć lokomotywę do innej sieci. 

5. Hamować do zatrzymania, unieruchomić lokomotywę.. 

6. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

7. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

8. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 
W wariantach E i L: Podczas przystosowania IT  AT należy pamiętać 
o dodatkowym działaniu dla krajów z siecią 15 kV (Wybór systemu bezpieczeństwa 
pociągu; rozdz. 20.2.2). 

9. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

 
 

UWAGA 
Obsługa STB została opisana w podręczniku firmy Alstom. 

 
Przejście AT  IT: 

- LZB/PZB zostaje wyłączony (ok. 2 s po ustawieniu przełącznika kierunku w poz.  
„0“) 

- Włączyć ETCS przełącznikiem Inhibit na pulpicie maszynisty 
- SCMT jest aktywowany przez IVC (tylko podczas przejazdu przez balisy 

przystosowania na torach, poza tym ręcznie) 
- ETCS przełącza się w tryb STM 
- Pantograf IT zostaje udostępniony 
- Pantograf AT zostaje zablokowany 

 
Przejście IT  AT: 

- SCMT jest odłączany przez IVC (tylko podczas przejazdu przez balisy 
przystosowania na torach, poza tym ręcznie) 

- Wyłączyć ETCS przełącznikiem Inhibit na pulpicie maszynisty 
- LZB/PZB zostaje włączony 
- Pantograf IT zostaje zablokowany  
- Pantograf AT zostaje udostępniony 
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10. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 

„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. W przypadku, gdy konfiguracja 
prądu głównego i systemu bezpieczeństwa pociągu w lokomotywie nie pasują do 
siebie, po wciśnięciu przycisku „Podniesienie pantografu” nie zostanie on 
podniesiony. Komunikat na wyświetlaczu „Zmiana systemu nie została zakończona 
poprawnie” zostanie w takim przypadku usunięty. 

11. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”, „M” lub „R”. 

12. Podnieść pantograf 

13. Włączyć wyłącznik główny 

14. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB przy wjeździe do Austrii lub SCMT przy 
wjeździe do Włoch. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemu bezpieczeństwa pociągu maszynista musi wykonać 
określone przepisami dla tego systemu działania kontrolne.  
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20.2.7 Przystosowanie DE  AT i AT  DE 
Podczas wjazdu z Niemiec do Austrii lub odwrotnie niepotrzebna jest zmiana pantografu, ani 
przełączenie układu zasilania bądź systemu bezpieczeństwa pociągu. Dlatego po wybraniu 
systemu nie trzeba ustawiać przełącznika kierunku na ok. 10 s w położeniu „0”. Mimo to 
należy przeprowadzić przełączenie systemu. Powodem jest różne parametryzowanie techniki 
przewodzenia w sieci DB AG i ÖBB w odniesieniu do kontroli i likwidowania prądu 
zakłóceniowego. 

 
 
 

UWAGA 
Również w sieciach, w których systemy napięcia, bezpieczeństwa pociągu 
i pantografów są zgodne (np. Niemcy i Austria), bezwzględnie zabrania się 
konfigurowania lokomotywy do trybu niedozwolonego w użytkowanej sieci 

(np. jazda w Niemczech w trybie  i odwrotnie).  
Ze względu na przełączenie kontroli i likwidowania prądu zakłóceniowego 
w poszczególnych krajach jest to bardzo duże niedbalstwo mogące spowodować 
sytuacje zagrażające prawidłowej eksploatacji. 

 
Podczas przystosowania DE  AT i AT  DE nie jest wymagane zatrzymanie/postój. 
W obydwu sieciach znajduje się ten sam system bezpieczeństwa pociągu, więc jego 
przełączenie na pokładzie lokomotywy nie jest konieczne. Dlatego podczas zmiany systemu 
należy wykonać następujące czynności: 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 



  Industry 

Instrukcja obsługi lokomotywy czterosystemowej serii BR 189 (warianty D, E, H, I, J, K, L, M, O, P, R)  
Nr dok.: (4)E44010-B0552-U990  Strona 22 z 48 
Stan na dzień: 15.06.2008  Wersja 2.0 
Copyright © Siemens AG 2008. All Rights Reserved.  Rozdział 20 

 

20.2.8 Przystosowanie AT  SI i SI  AT 
Podczas przejeżdżania z Austrii do Słowenii lub odwrotnie przełączenie systemu 
bezpieczeństwa pociągu nie jest konieczne, ponieważ w obydwu sieciach znajduje się ten 
sam system bezpieczeństwa pociągu. Dlatego po wybraniu systemu nie trzeba ustawiać 
przełącznika kierunku na ok. 10 s w położeniu „0”.  
Ze względu na różne układy napięcia konieczne jest przełączenie systemu i zmiana 
pantografu.  

Podczas zmiany systemu należy wykonać następujące czynności: 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 
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20.2.9 Przystosowanie DE  PL i PL  DE 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Dopasować prędkość zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Przetoczyć lokomotywę do innej sieci. 

5. Hamować do zatrzymania, unieruchomić lokomotywę. 

Przejście DE  PL: 
- Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu” 
- Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych 
- Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych” 
- Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne 

przełączenie systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych 
warunków ramowych) 

- LZB/PZB zostaje wyłączony (ok. 2 s po ustawieniu przełącznika kierunku w poz.  
„0“) 

- SHP zostaje włączony 
- Pantograf PL zostaje udostępniony 
- Pantograf DE zostaje zablokowany 
- Odblokować lub włączyć dźwignie i przełączniki blokujące „WSHP“ i „WRS“ na 

zespole pneumatycznym SHP w przedziale maszynowym 
 

Przejście PL  DE: 
- Zablokować lub wyłączyć dźwignie i przełączniki blokujące „WSHP“ i „WRS“ na 

zespole pneumatycznym SHP w przedziale maszynowym 
- Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”  
- Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych 
- Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych” 
- Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne 

przełączenie systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych 
warunków ramowych) 

- SHP zostaje wyłączony 
- LZB/PZB zostaje włączony 
- Pantograf PL zostaje zablokowany  
- Pantograf DB zostaje udostępniony 

 
6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 

„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. W przypadku, gdy konfiguracja 
prądu głównego i systemu bezpieczeństwa pociągu w lokomotywie nie pasują do 
siebie, po wciśnięciu przycisku „Podniesienie pantografu” nie zostanie on 
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podniesiony. Komunikat na wyświetlaczu „Zmiana systemu nie została zakończona 
poprawnie” zostanie w takim przypadku usunięty. 

7. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”, „M” lub „R”. 

8. Podnieść pantograf. 

9. Włączyć wyłącznik główny. 

10. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB przy wjeździe do Niemiec. Tej czynności nie 
wykonuje się podczas wjazdu do Polski, ponieważ system SHP nie ma możliwości 
wprowadzania danych. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemu bezpieczeństwa pociągu maszynista musi wykonać 
określone przepisami dla tego systemu działania kontrolne.  

 
 
 

UWAGA 

W sieci kolei  (Polska) należy pamiętać, że radio pociągu zostanie 
przełączone do w pełni działającego trybu PKP dopiero po zakończonym 
przystosowaniu. Zapewnia to, że funkcja zatrzymania radiowego jest aktywna 
tylko w Polsce. 
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20.2.10 Przystosowanie DE → NL 1,5 kV i NL 1,5 kV → DE 
Podczas przystosowania DE → NL 1,5 kV i NL 1,5 kV → DE nie jest wymagane 
zatrzymanie/postój. Podczas przystosowywania następuje zmiana kontrolującego systemu 
bezpieczeństwa pociągu z ATB na PZB lub z PZB na ATB. Ponieważ obydwa systemy 
pozostają aktywne, nie następuje odłączenie jednego z nich. Uwzględniając pozostałe 
warunki opisane w rozdziale 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać następujące 
czynności: 
 
Przystosowanie DE → NL 1,5 Kv 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

 
 

UWAGA 
Ze względu na niskie napięcie trakcyjne DC 1,5 kV i wynikające z tego wysokie 
prądy trakcyjne, podczas postoju może dojść do niedopuszczalnego ogrzewania 
punktowego, a w następstwie do uszkodzenia przewodu jezdnego. 
Dlatego obowiązują poniższe ograniczenia: 
• Podczas postoju prąd trakcyjny jest kontrolowany w połączeniu z modelem 

temperatury. Jeśli wysoki prąd trakcyjny będzie trwała przez dłuższy czas 
(np. duże obciążenie szyny zbiorczej pociągu), szyna zbiorcza pociągu 
zostanie automatycznie wyłączona  (VE, VJ, VK, VL, VO). 
Po ponownym wjeździe należy pamiętać, aby włączyć ją ręcznie. 

• W lokomotywach wariantu J można dołączać maksymalnie trzy wagony 
pasażerskie zasilane szyną zbiorczą pociągu (wyjątek: 189 090 – 099 
z MRCE/Dispolok). 

Ponadto obowiązują zasady: 
• W trakcji ukrotnionej i przy krótkiej odległości pantografu prędkość 

maksymalna wynosi 110 km/h. 
• Jeśli podczas jazdy w trakcji pojedynczej podniesione są dwa pantografy, 

to przy prędkości większej niż 40 km/h drugi pantograf musi być opuszczony. 
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Przystosowanie NL 1,5 kV → DE 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

20.2.11 Przystosowanie NL 1,5 kV → NL 25 kV i NL 25 kV → NL 1,5 kV 
Podczas przystosowania NL 1,5 kV → NL 25 kV und NL 25 kV → NL 1,5 kV nie jest 
wymagane zatrzymanie/postój.  
 
Zmiana kontrolującego systemu bezpieczeństwa pociągu z ATB na ETCS i odwrotnie 
następuje automatycznie i jest sterowana przez ETCS. 
 
Uwzględniając pozostałe warunki opisane w rozdziale 20.2.2, podczas zmiany systemu 
należy wykonać następujące czynności: 
 
Przystosowanie NL 1,5 kV → NL 25 kV 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 
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UWAGA 
Podczas jazdy w sieci AC 25 kV 50 Hz obowiązują poniższe zasady specjalne: 
• Maszynista musi zadbać, aby odległość między podniesionymi pantografami 

odpowiadała normie EN 50367. 
• Jazda z pantografami typu DB/ÖBB jest możliwa tylko na oznaczonych 

szlakach z przewodem trakcyjnym bez przerw w zasilaniu (Betuweroute). 
• Maszynista jest odpowiedzialny, aby lokomotywa w sieci AC 25 kV 50 Hz 

nie poruszała się z dwoma podniesionymi pantografami. 
 
Przystosowanie NL 25 kV → NL 1,5 kV 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

 
 

UWAGA 
Ze względu na niskie napięcie trakcyjne DC 1,5 kV i wynikające z tego wysokie 
prądy trakcyjne, podczas postoju może dojść do niedopuszczalnego ogrzewania 
punktowego, a w następstwie do uszkodzenia przewodu jezdnego. 
Dlatego obowiązują poniższe ograniczenia: 
• Podczas postoju prąd trakcyjny jest kontrolowany w połączeniu z modelem 

temperatury. Jeśli wysoki prąd trakcyjny będzie trwała przez dłuższy czas 
(np. duże obciążenie szyny zbiorczej pociągu), szyna zbiorcza pociągu 
zostanie automatycznie wyłączona  (VE, VJ, VK, VL, VO). 
Po ponownym wjeździe należy pamiętać, aby włączyć ją ręcznie. 

• W lokomotywach wariantu J można dołączać maksymalnie trzy wagony 
pasażerskie zasilane szyną zbiorczą pociągu (wyjątek: 189 090 – 099 
z MRCE/Dispolok). 

Ponadto obowiązują zasady: 
• W trakcji ukrotnionej i przy krótkiej odległości pantografu prędkość 

maksymalna wynosi 110 km/h. 
• Jeśli podczas jazdy w trakcji pojedynczej podniesione są dwa pantografy, 

to przy prędkości większej niż 40 km/h drugi pantograf musi być opuszczony. 
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20.2.12 Przystosowanie DE  BE i BE  DE 
Podczas przystosowania DE → BE i BE → DE nie jest wymagane zatrzymanie/postój. 
Podczas przystosowywania następuje zmiana kontrolującego systemu bezpieczeństwa 
pociągu z MEMOR/TBL1+ na PZB lub PZB na MEMOR/TBL1+. Ponieważ obydwa systemy 
pozostają aktywne, nie następuje odłączenie jednego z nich. Uwzględniając pozostałe 
warunki opisane w rozdziale 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać następujące 
czynności: 

Przystosowanie DE → BE 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

Przystosowanie BE → DE 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 
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20.2.13 Przystosowanie NL 1,5 kV  BE i BE  NL 1,5 kV 
Podczas przystosowania NL 1,5 kV → BE i BE → NL 1,5 kV nie jest wymagane 
zatrzymanie/postój. Podczas przystosowywania następuje zmiana kontrolującego systemu 
bezpieczeństwa pociągu z ATB na MEMOR/TBL1+ lub MEMOR/TBL1+ na ATB. Ponieważ 
obydwa systemy pozostają aktywne, nie następuje odłączenie jednego z nich. Uwzględniając 
pozostałe warunki opisane w rozdziale 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 
 
Przystosowanie NL 1,5 kV → BE 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

 
Przystosowanie BE → NL 1,5 kV  
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 
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UWAGA 
Ze względu na niskie napięcie trakcyjne DC 1,5 kV i wynikające z tego wysokie 
prądy trakcyjne, podczas postoju może dojść do niedopuszczalnego ogrzewania 
punktowego, a w następstwie do uszkodzenia przewodu jezdnego. 
Dlatego obowiązują poniższe ograniczenia: 
• Podczas postoju prąd trakcyjny jest kontrolowany w połączeniu z modelem 

temperatury. Jeśli wysoki prąd trakcyjny będzie trwała przez dłuższy czas 
(np. duże obciążenie szyny zbiorczej pociągu), szyna zbiorcza pociągu 
zostanie automatycznie wyłączona  (VE, VJ, VK, VL, VO). 
Po ponownym wjeździe należy pamiętać, aby włączyć ją ręcznie. 

• W lokomotywach wariantu J można dołączać maksymalnie trzy wagony 
pasażerskie zasilane szyną zbiorczą pociągu (wyjątek: 189 090 – 099 
z MRCE/Dispolok). 

Ponadto obowiązują zasady: 
• W trakcji ukrotnionej i przy krótkiej odległości pantografu prędkość 

maksymalna wynosi 110 km/h. 
• Jeśli podczas jazdy w trakcji pojedynczej podniesione są dwa pantografy, 

to przy prędkości większej niż 40 km/h drugi pantograf musi być opuszczony. 
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20.2.14 Przystosowanie DE  CZ i CZ  DE 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować lokomotywę do zatrzymania. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przełączenia przez wybranie właściwych ustawień 
zadanych. 

5. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”, nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

 
Przejście DE → CZ: 

- LZB/PZB zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje aktywowany 
- Pantograf CZ zostaje udostępniony 

 
Przejście CZ → DE: 

- Mirel zostaje odłączony 
- LZB/PZB zostaje aktywowany 
- Pantograf DE zostaje udostępniony 

 
1. Po kontroli stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu wyboru sieci na obrazie podstawowym można podłączyć lokomotywę do 
prądu. 

2. Podnieść pantograf. 

3. Włączyć wyłącznik główny. 

4. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB. 

 
Po włączeniu/aktywowaniu systemów należy wykonać przepisowe działania kontrolne. 
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20.2.15 Przystosowanie CZ  SK i SK  CZ 
Podczas przejeżdżania z Czech do Słowacji lub odwrotnie przełączenie systemu 
bezpieczeństwa pociągu nie jest konieczne, ponieważ w obydwu sieciach znajduje się 
ten sam system bezpieczeństwa pociągu. Dlatego po wybraniu systemu nie trzeba ustawiać 
przełącznika kierunku na ok. 10 s w położeniu „0”. Niekonieczne jest również 
zatrzymanie/postój.  

Podczas zmiany systemu należy wykonać następujące czynności: 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 
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20.2.16 Przystosowanie HU (MAV) → SK i SK → HU (MAV 
Podczas przejeżdżania z Węgier (MAV) do Słowacji lub odwrotnie przełączenie systemu 
bezpieczeństwa pociągu nie jest konieczne, ponieważ w obydwu sieciach znajduje się 
system bezpieczeństwa pociągu Mirel. Mimo to należy przełączyć system (bez przestawiania 
przełącznika kierunku na ok. 10 s w położenie „0”), ponieważ przełączenie układu napięcia 
i zmiana pantografu nie są konieczne. Niekonieczne jest zatrzymanie/postój. 
 
Podczas zmiany systemu należy wykonać następujące czynności: 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 
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20.2.17 Przystosowanie SI → IT i IT → SI 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. W obecnym systemie przyspieszyć lokomotywę do dopuszczalnej prędkości. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Przetoczyć lokomotywę do innej sieci (jeśli trzeba). 

5. Hamować do zatrzymania, unieruchomić lokomotywę. 

6. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”.  

7. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

8. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

9. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

 
 

UWAGA 
Obsługa STB została opisana w podręczniku firmy Alstom. 

 

Przejście SI → IT: 
- LZB/PZB zostaje wyłączony (ok. 2 s po ustawieniu przełącznika kierunku w poz.  

„0“) 
- Włączyć ETCS przełącznikiem Inhibit na pulpicie maszynisty 
- SCMT jest aktywowany przez IVC (tylko podczas przejazdu przez balisy 

przystosowania na torach, poza tym ręcznie) 
- ETCS przełącza się w tryb STM 
- Pantograf IT/SI zostaje udostępniony 

 
Przejście IT → SI: 

- SCMT jest odłączany przez IVC (tylko podczas przejazdu przez balisy 
przystosowania na torach, poza tym ręcznie) 

- LZB/PZB zostaje włączony 
- Wyłączyć ETCS przełącznikiem Inhibit na pulpicie maszynisty 
- Pantograf IT/SI zostaje udostępniony 
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10. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 

„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. W przypadku, gdy konfiguracja 
prądu głównego i systemu bezpieczeństwa pociągu w lokomotywie nie pasują do 
siebie, po wciśnięciu przycisku „Podniesienie pantografu” nie zostanie on 
podniesiony. Komunikat na wyświetlaczu „Zmiana systemu nie została zakończona 
poprawnie” zostanie w takim przypadku usunięty. 

11. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”, „M” lub „R”. 

12. Podnieść pantograf. 

13. Włączyć wyłącznik główny. 

14. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB lub SCMT. 

 
Po włączeniu/aktywowaniu systemu bezpieczeństwa pociągu maszynista musi wykonać 
określone przepisami dla tego systemu działania kontrolne.  
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20.2.18 Przystosowanie SI → HR i HR → SI 
Podczas przejeżdżania ze Słowenii do Chorwacji lub odwrotnie przełączenie systemu 
bezpieczeństwa pociągu nie jest konieczne, ponieważ w obydwu sieciach znajduje się 
ten sam system bezpieczeństwa pociągu. Mimo to należy przełączyć system (bez 
przestawiania przełącznika kierunku na ok. 10 s w położenie „0”), ponieważ przełączenie 
układu napięcia i zmiana pantografu nie są konieczne. 

W czasie przystosowania SI → HR i HR → SI nie jest wymagane zatrzymanie/postój.  
 
Podczas zmiany systemu należy wykonać następujące czynności: 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 
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20.2.19 Przystosowanie CZ → PL i PL → CZ 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Dopasować prędkość zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Przetoczyć lokomotywę do innej sieci. 

5. Hamować do zatrzymania, unieruchomić lokomotywę. 

Przejście CZ  PL: 
- Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”  
- Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych 
- Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych” 
- Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne 

przełączenie systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych 
warunków ramowych) 

- Mirel zostaje wyłączony (ok. 2 s po ustawieniu przełącznika kierunku w poz. „0“) 
- SHP zostaje włączony 
- Pantograf PL zostaje udostępniony 
- Pantograf CZ zostaje zablokowany 
- Odblokować lub włączyć dźwignie i przełączniki blokujące „WSHP“ i „WRS“ na 

zespole pneumatycznym SHP w przedziale maszynowym 
 

Przejście PL  CZ: 
- Zablokować lub wyłączyć dźwignie i przełączniki blokujące „WSHP“ i „WRS“ na 

zespole pneumatycznym SHP w przedziale maszynowym 
- Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”  
- Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych 
- Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych” 
- Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne 

przełączenie systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych 
warunków ramowych) 

- SHP zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje włączony 
- Pantograf PL zostaje zablokowany  
- Pantograf CZ zostaje udostępniony 

 
6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 

„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. W przypadku, gdy konfiguracja 
prądu głównego i systemu bezpieczeństwa pociągu w lokomotywie nie pasują do 
siebie, po wciśnięciu przycisku „Podniesienie pantografu” nie zostanie on 
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podniesiony. Komunikat na wyświetlaczu „Zmiana systemu nie została zakończona 
poprawnie” zostanie w takim przypadku usunięty. 

7. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”, „M” lub „R”. 

8. Podnieść pantograf. 

9. Włączyć wyłącznik główny. 

10. Wprowadzić dane pociągu dla Mirel przy wjeździe do Czech. Tej czynności 
nie wykonuje się podczas wjazdu do Polski, ponieważ system SHP nie ma 
możliwości wprowadzania danych. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemu bezpieczeństwa pociągu maszynista musi wykonać 
określone przepisami dla tego systemu działania kontrolne.  

 
 
 

UWAGA 

W sieci kolei  (Polska) należy pamiętać, że radio pociągu zostanie 
przełączone do w pełni działającego trybu PKP dopiero po zakończonym 
przystosowaniu. Zapewnia to, że funkcja zatrzymania radiowego jest aktywna 
tylko w Polsce. 
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20.2.20 Przystosowanie SK → PL i PL → SK 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Dopasować prędkość zgodnie z przepisami eksploatacyjnymi. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Przetoczyć lokomotywę do innej sieci. 

5. Hamować do zatrzymania, unieruchomić lokomotywę. 

Przejście SK  PL: 
- Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”  
- Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych 
- Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych” 
- Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne 

przełączenie systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych 
warunków ramowych): 

- Mirel zostaje wyłączony (ok. 2 s po ustawieniu przełącznika kierunku w poz. „0“) 
- SHP zostaje włączony 
- Pantograf PL zostaje udostępniony 
- Pantograf SK zostaje zablokowany 
- Odblokować lub włączyć dźwignie i przełączniki blokujące „WSHP“ i „WRS“ na 

zespole pneumatycznym SHP w przedziale maszynowym 
 

Przejście PL  SK: 
- Zablokować lub wyłączyć dźwignie i przełączniki blokujące „WSHP“ i „WRS“ na 

zespole pneumatycznym SHP w przedziale maszynowym 
- Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”  
- Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych 
- Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych” 
- Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”; nastąpi automatyczne 

przełączenie systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych 
warunków ramowych) 

- SHP zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje włączony 
- Pantograf PL zostaje zablokowany  
- Pantograf SK zostaje udostępniony 

 
6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 

„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. W przypadku, gdy konfiguracja 
prądu głównego i systemu bezpieczeństwa pociągu w lokomotywie nie pasują do 
siebie, po wciśnięciu przycisku „Podniesienie pantografu” nie zostanie on 
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podniesiony. Komunikat na wyświetlaczu „Zmiana systemu nie została zakończona 
poprawnie” zostanie w takim przypadku usunięty. 

7. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „V”, „M” lub „R”. 

8. Podnieść pantograf. 

9. Włączyć wyłącznik główny. 

10. Wprowadzić dane pociągu dla Mirel przy wjeździe do Słowacji. Tej czynności 
nie wykonuje się podczas wjazdu do Polski, ponieważ system SHP nie ma 
możliwości wprowadzania danych. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemu bezpieczeństwa pociągu maszynista musi wykonać 
określone przepisami dla tego systemu działania kontrolne.  

 
 
 

UWAGA 

W sieci kolei  (Polska) należy pamiętać, że radio pociągu zostanie 
przełączone do w pełni działającego trybu PKP dopiero po zakończonym 
przystosowaniu. Zapewnia to, że funkcja zatrzymania radiowego jest aktywna 
tylko w Polsce. 
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20.2.21 Przystosowanie AT  CZ i CZ  AT 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować lokomotywę do zatrzymania. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przełączenia przez wybranie właściwych ustawień 
zadanych. 

5. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”, nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

Przejście AT → CZ: 
- LZB/PZB zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje aktywowany 
- Pantograf CZ zostaje udostępniony 

 
Przejście CZ → AT: 

- Mirel zostaje odłączony 
- LZB/PZB zostaje aktywowany 
- Pantograf AT zostaje udostępniony 

 
6. Po kontroli stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu wyboru sieci na obrazie podstawowym można podłączyć lokomotywę do 
prądu. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

9. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB. 

 
Po włączeniu/aktywowaniu systemów należy wykonać przepisowe działania kontrolne. 
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20.2.22 Przystosowanie AT  HU (MAV) i HU (MAV)  AT 
Podczas przystosowania do kolei węgierskich należy rozróżnić sieci „MAV“ (AC 25 kV 50 Hz, 
system bezpieczeństwa pociągu „Mirel“) i „GySeV“ (AC 25 kV 50 Hz, system bezpieczeństwa 
pociągu PZB/LZB).  

Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować lokomotywę do zatrzymania. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przełączenia przez wybranie właściwych ustawień 
zadanych. 

5. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”, nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

 
Przejście AT → HU (MAV): 

- LZB/PZB zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje aktywowany 

 
Przejście HU (MAV) → AT: 

- Mirel zostaje odłączony 
- LZB/PZB zostaje aktywowany 

 
6. Po kontroli stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu wyboru sieci na obrazie podstawowym można podłączyć lokomotywę do 
prądu. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

9. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB. 

 
Po włączeniu/aktywowaniu systemów należy wykonać przepisowe działania kontrolne. 
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20.2.23 Przystosowanie AT → HU (GySeV) i HU (GySeV) → AT 
Podczas przejeżdżania z Austrii do Węgier (sieć GySeV) lub odwrotnie przełączenie systemu 
bezpieczeństwa pociągu nie jest konieczne, ponieważ w obydwu sieciach znajduje się 
ten sam system bezpieczeństwa pociągu. Mimo to należy przełączyć system (bez 
przestawiania przełącznika kierunku na ok. 10 s w położenie „0”), ponieważ przełączenie 
układu napięcia nie jest konieczne. 

Podczas przystosowania AT → HU (GySeV) i HU (GySeV) → AT nie jest więc konieczne 
zatrzymanie/postój.  
 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 
 

1. Wyłączyć wyłącznik główny (nie dotyczy, jeśli już jest wyłączony). 

2. Opuścić pantografy (nie dotyczy, jeśli już są opuszczone). 

3. Wybrać na wyświetlaczu obraz „Przełączenie systemu”. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przez wybranie właściwych ustawień zadanych. 

5. Zażądać zmiany systemu przez naciśnięcie klawisza softkey „Przejęcie danych”. 

6. Kontrola stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie komunikatu 
„System” na obrazie podstawowym. Po pomyślnym zakończeniu przełączania 
miganie poszczególnej identyfikacji kraju ustanie. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 
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20.2.24 Przystosowanie HU (GySeV)  HU (MAV) i HU (MAV)  HU 
(GySeV) 

Podczas przystosowania do kolei węgierskich należy rozróżnić sieci „MAV“ (AC 25 kV 50 Hz, 
system bezpieczeństwa pociągu „Mirel“) i „GySeV“ (AC 25 kV 50 Hz, system bezpieczeństwa 
pociągu PZB/LZB). 

Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować lokomotywę do zatrzymania. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przełączenia przez wybranie właściwych ustawień 
zadanych. 

5. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”, nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

Przejście HU (GySeV) → HU (MAV): 
- LZB/PZB zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje aktywowany 

 
Przejście HU (MAV) → HU (GySeV): 

- Mirel zostaje odłączony 
- LZB/PZB zostaje aktywowany 

 
6. Po kontroli stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu wyboru sieci na obrazie podstawowym można podłączyć lokomotywę do 
prądu. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

9. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB. 

 
Po włączeniu/aktywowaniu systemów należy wykonać przepisowe działania kontrolne. 
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20.2.25 Przystosowanie AT  SK i SK  AT 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować lokomotywę do zatrzymania. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przełączenia przez wybranie właściwych ustawień 
zadanych. 

5. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”, nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

Przejście AT → SK: 
- LZB/PZB zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje aktywowany 
- Pantograf SK zostaje udostępniony 

 
Przejście SK → AT: 

- Mirel zostaje odłączony 
- LZB/PZB zostaje aktywowany 
- Pantograf AT zostaje udostępniony 

 
6. Po kontroli stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu wyboru sieci na obrazie podstawowym można podłączyć lokomotywę do 
prądu. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

9. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemów należy wykonać przepisowe działania kontrolne. 
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20.2.26 Przystosowanie SI  HU i HU  SI 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować lokomotywę do zatrzymania. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przełączenia przez wybranie właściwych ustawień 
zadanych. 

5. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”, nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

Przejście SI → HU: 
- LZB/PZB zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje aktywowany 
- Pantograf HU zostaje udostępniony 

 
Przejście HU → SI: 

- Mirel zostaje odłączony 
- LZB/PZB zostaje aktywowany 
- Pantograf SI zostaje udostępniony 

 
6. Po kontroli stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu wyboru sieci na obrazie podstawowym można podłączyć lokomotywę do 
prądu. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

9. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemów należy wykonać przepisowe działania kontrolne. 
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20.2.27 Przystosowanie HR  HU i HU  HR 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować lokomotywę do zatrzymania 

2. Wyłączyć wyłącznik główny 

3. Opuścić pantografy 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przełączenia przez wybranie właściwych ustawień 
zadanych. 

5. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”, nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

Przejście HR → HU: 
- LZB/PZB zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje aktywowany 
- Pantograf HU zostaje udostępniony 

 
Przejście HU → HR: 

- Mirel zostaje odłączony 
- LZB/PZB zostaje aktywowany 
- Pantograf HR zostaje udostępniony 

 
6. Po kontroli stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu wyboru sieci na obrazie podstawowym można podłączyć lokomotywę do 
prądu. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

9. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemów należy wykonać przepisowe działania kontrolne. 
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20.2.28 Przystosowanie RO  HU i HU  RO 
Uwzględniając warunki opisane w rozdz. 20.2.2, podczas zmiany systemu należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Hamować lokomotywę do zatrzymania. 

2. Wyłączyć wyłącznik główny. 

3. Opuścić pantografy. 

4. Wybrać na wyświetlaczu system przełączenia przez wybranie właściwych ustawień 
zadanych. 

5. Ustawić przełącznik kierunku w położeniu „0”, nastąpi automatyczne przełączenie 
systemu bezpieczeństwa pociągu (z uwzględnieniem czasowych warunków 
ramowych): 

Przejście RO → HU: 
- LZB/PZB zostaje wyłączony 
- Mirel zostaje aktywowany 

 
Przejście HU → RO: 

- Mirel zostaje odłączony 
- LZB/PZB zostaje aktywowany 

 
6. Po kontroli stanu rzeczywistego przełączenia systemu przez sprawdzenie 

komunikatu wyboru sieci na obrazie podstawowym można podłączyć lokomotywę do 
prądu. 

7. Podnieść pantograf. 

8. Włączyć wyłącznik główny. 

9. Wprowadzić dane pociągu dla LZB/PZB. 

Po włączeniu/aktywowaniu systemów należy wykonać przepisowe działania kontrolne. 
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