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Czech Raildays 2010
Nové lokomotivy CZ LOKO

1. Úvod
Firma CZ LOKO se zabývá opravami, modernizacemi a novostavbou převážně
motorových lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu. Na základě zkušeností
s modernizacemi lokomotiv z produkce bývalého ČKD jsou vyráběny i nové lokomotivy
s využitím modulární stavebnice CZ LOKO.
V poslední době bylo realizováno několik projektů nových motorových lokomotiv
(719.701, TEM TMX 002) a další jsou připravovány (TEM TMX 001 a 744.0). Tyto projekty
budou dále podrobněji představeny.

2. Řada 719.7
V roce 2004 představila společnost CZ LOKO dvounápravovou lokomotivu 709.401,
která po létech modernizací znamenala obnovení novovýroby motorových lokomotiv v České
republice. Stala se základem pro úspěšnou rodinu lokomotiv „Effishunter“, které byly dodány
tuzemským i zahraničním zákazníkům v počtu několika desítek kusů.
Dalším krokem ve vývoji této lokomotivní řady byla inovace pojezdu a dosazení čistě
střídavého přenosu výkonu v trakci i některých pomocných pohonech. Vznikla tak
lokomotiva 719.701, která se poprvé představila veřejnosti na veletrhu Innotrans v Berlíně
v roce 2008.
Lokomotiva je určena pro středně těžkou traťovou službu a posun na tratích a vlečkách o
rozchodu 1435 mm, čemuž odpovídá i její maximální rychlost 80 km/h.
Pojezd lokomotivy tvoří dvě dvojkolí vypružená šroubovitými pružinami a vedená
ojničkami. Každému dvojkolí přísluší asynchronní trakční motor, který je uložen tlapově
prostřednictvím valivých ložisek. Celistvá kola jsou vybavena diskovou brzdou, každému
kolu přísluší brzdová jednotka a jednotka čisticího přítlaku. Lokomotiva má střadačovou
zajišťovací brzdu.
tab. 1: Základní parametry lokomotivy 719.701
uspořádání dvojkolí

Bo

rozchod

1 435 mm

obrys vozidla

UIC 505-1

délka přes nárazníky

10 000 mm

celková hmotnost / hmotnost na nápravu

42 t / 21 t

maximální rychlost

80 km/h

spalovací motor (typ)

Caterpillar C15 ACERT (6R)

jmenovitý výkon @ otáčky

403 kW @ 1 800 min-1

přenos výkonu v trakci

AC/AC
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Hlavní rám je ocelová svařovaná konstrukce. Na čelníky je dosazeno standardní tažné a
narážecí zařízení, nicméně za nárazníky jsou instalovány deformační prvky a na tažný hák je
možné zavěsit spřahovací zařízení SZ99.
Zdrojem energie je motorgenerátor tvořený spalovacím motorem Caterpillar C15 ACERT
a alternátorem Siemens 1FC2 401. Střídavý proud alternátoru je usměrněn a z tohoto
stejnosměrného meziobvodu jsou napájeny jak dva trakční střídače, tak střídače pomocných
pohonů. Každý trakční střídač řídí příslušný trakční motor v trakčním i brzdovém režimu tak,
aby byly maximálně využity adhezní možnosti lokomotivy.
Chlazení spalovacího motoru zajišťuje čelní chladič Caterpillar s mechanickým pohonem
ventilátoru. Ventilátor trakčních motorů je přes měnič poháněn asynchronním
elektromotorem. Další měniče pracují jako statický budič trakčního alternátoru a zdroj pro
palubní síť 24 V DC a 3x400 V. Lokomotiva je vybavena elektrodynamickou brzdou.
Zdrojem stlačeného vzduchu je pístový bezolejový kompresor Knorr VV270T se
sušičkou, poháněný asynchronním elektromotorem s měničem. Lokomotiva je vybavena
samočinnou i přímočinnou brzdou systému DAKO.
Ve věžové kabině strojvedoucího umístěné ve středu vozidla se nacházejí dva
plnohodnotné pulty strojvedoucího. Kabina je dále vybavena klimatizací, lednicí a
mikrovlnnou troubou.
V současné době probíhá úspěšný zkušební provoz lokomotivy u několika potenciálních
zákazníků. Díky možnosti individuální regulace trakčních motorů dosahuje lokomotiva
vynikající tažné síly, která je o cca 7 % vyšší než u lokomotiv 709.7 s vyšší nápravovou
hmotností.

obr. 1: Lokomotiva 719.701 na veletrhu Innotrans v Berlíně v září roku 2008
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3. Lokomotiva TEM TMX 002
Lokomotiva TEM TMX 002 koncepčně vychází z lokomotiv ČME-3M modernizovaných
ve spolupráci s VLRD Vilnius v uplynulých letech. Modernizační pakety CZ LOKO byly bez
podstatnějších změn dosazeny na pojezd a hlavní rám nově vyráběných lokomotiv TEM18
s produkce firmy Transmašholding. Hlavní rám byl adaptován pro uložení nových
komponentů a balastován na celkovou hmotnost lokomotivy 126 t. Vzhledem k větší výšce
rámu je vozidlo umístěno do obrysu 1-T dle normy GOST.
tab. 2: Základní parametry lokomotivy TEM TMX 002
uspořádání dvojkolí

C’o C‘o

rozchod

1 520 mm

obrys vozidla

GOST 9238-83 1-T

délka přes čelníky

15 827 mm

celková hmotnost / hmotnost na nápravu

126 t / 21 t

maximální rychlost

100 km/h

spalovací motor (typ)

Caterpillar 3512B (12V)

jmenovitý výkon @ otáčky

1 455 kW @ 1 800 min-1

přenos výkonu v trakci

AC/DC

obr. 2: Lokomotiva TEM TMX 002 v srpnu roku 2009
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4. Lokomotiva TEM TMX 001
Lokomotiva TEM TMX 001 je zásadní modifikací projektu TEM TMX 002 s určením pro
zákazníky v Ruské federaci. Jako taková je přizpůsobena pro provoz v nepříznivých
klimatických podmínkách s okolními teplotami –50 až +40 °C. Na přání zákazníka byly
dosazeny některé systémy od ruských výrobců. Projekt je realizován dodávkou paketu
komponentů CZ LOKO ve spolupráci s VLRD Vilnius pro Transmašholding Brjansk.
Pojezd lokomotivy je kompletně převzat z lokomotivy TEM18 a je tvořen dvěma
třínápravovými podvozky. Dvojkolí jsou vypružena šroubovitými pružinami a vedena
ojničkami.
Hlavní rám vychází z rámu lokomotivy TEM18, je upraven pro zástavbu komponentů
paketu CZ LOKO a doplněn balastem.

obr. 3: Lokomotiva TEM TMX 001
Hnací agregát tvoří spalovací motor Caterpillar 3508B o výkonu 970 kW pohánějící
soustrojí trakčního a pomocného alternátoru Siemens. Trakční alternátor napájí přes
usměrňovač šest stejnosměrných trakčních motorů. Pomocné pohony jsou napájeny z bloku
měničů, který je zároveň zdrojem pro palubní sítě 24 V DC a 110 V DC.
Chlazení spalovacího motoru zajišťuje chladicí blok s kompaktními hliníkovými
výměníky a dvěma ventilátory poháněnými asynchronními elektromotory. Stejný pohon mají
i dva radiální ventilátory chlazení trakčních motorů.
Lokomotiva je vybavena vzduchotlakovou, elektricky ovládanou samočinnou,
přímočinnou a parkovací brzdou systému Matrosov MTZ Transmaš, jejíž komponenty jsou
soustředěny v přední kapotě. Zdrojem stlačeného vzduchu je šroubový kompresor OAO
Transpneumatika s chladičem a filtrační jednotkou, poháněný asynchronním elektromotorem.
Dále je na lokomotivu dosazena elektrodynamická brzda.
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Konstrukce kabiny vychází z modulární koncepce kabin CZ LOKO. Je provedena zvýšená
izolace stěn a dveří a jsou dosazena vyhřívaná čelní skla. V kabině se nacházejí dva
plnohodnotné, diagonálně umístěné ovládací pulty strojvedoucího se sedačkami a další
vybavení (klimatizace ruské provenience s možností vytápění, lednička, vařič, chemické
WC). Pro vytápění kabiny dále slouží teplovodní výměníky a nezávislé teplovzdušné topení
Webasto. Vybavení a uspořádání pultů odpovídá normám GOST.
tab. 3: Základní parametry lokomotivy TEM TMX 001
uspořádání dvojkolí

C’o C‘o

rozchod

1 520 mm

obrys vozidla

GOST 9238-83 1-T

délka přes čelníky

15 827 mm

celková hmotnost / hmotnost na nápravu

126 t / 21 t

maximální rychlost

100 km/h

spalovací motor (typ)

Caterpillar 3508B (8V)

jmenovitý výkon @ otáčky

970 kW @ 1 800 min-1

přenos výkonu v trakci

AC/DC

obr. 4: Projekt lokomotivy TEM TMX 001
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5. Projekt řady 744.0
Po úspěšném projektu nových dvou- a šestinápravových lokomotiv připravuje CZ LOKO i
novovýrobu lokomotiv čtyřnápravových. Lokomotiva splňující nejnovější legislativní
požadavky nese označení 744.0 a je určena přednostně pro zákazníky v tuzemsku a
sousedních zemích, s podvozky pro rozchod 1520 mm a automatickým spřáhlem SA3 pak i
v dalších zemích bývalého východního bloku.
Koncepce lokomotivy umožňuje její výrobu v několika variantách dle zákaznických
požadavků. Mezi základní patří variabilní hmotnost od 64 do 80 t, maximální rychlost
60 až 120 km/h a jmenovitý výkon 1000 nebo 1550 kW. Kapotová lokomotiva s věžovou
kabinou strojvedoucího je určena pro traťovou službu i posun.
Pojezd se skládá ze dvou dvounápravových podvozků nové koncepce (viz obr. 5).
Dvojkolí jsou vedena ojničkami a vypružena šroubovitými pružinami s paralelně řazenými
hydraulickými tlumiči. Každé dvojkolí je individuálně poháněno tlapově uloženým trakčním
motorem TDM 5003V1.

obr. 5: Podvozek lokomotivy 744.0 na MSV Brno v září 2009
Kola dvojkolí o průměru 1100 mm jsou celistvá s diskovou brzdou. Každému kolu
přísluší brzdová jednotka vzduchotlakové brzdy a jednotka s čisticím špalíkem. Lokomotiva
je vybavena zajišťovací střadačovou brzdou.
Uložení hlavního rámu na podvozcích je prostřednictvím šroubovitých pružin s flexi-coil
efektem, jsou dosazeny tlumiče svislých příčných a podélných kmitů a přenos tažných sil je
realizován čepem.
Na lokomotivu je možné dosadit variantně spalovací motor Caterpillar 3508C (1000 kW)
nebo 3512C HD (1550 kW). Tyto motory splňují emisní limity EU Stage IIIA. Zdrojem
elektrické energie pro trakční i pomocné potřeby je alternátor Siemens. Přenos trakčního
výkonu je proveden jako střídavě stejnosměrný.
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Pomocné pohony lokomotivy jsou řešeny s elektrickým AC/AC přenosem výkonu, jehož
měniče se nacházejí v samostatné skříni v přední kapotě.
Chlazení spalovacího motoru zajišťuje chladicí blok s kompaktními hliníkovými
výměníky a dvěma ventilátory poháněnými asynchronními elektromotory. Stejný pohon mají
i dva radiální ventilátory chlazení trakčních motorů.
Lokomotiva je vybavena samočinnou i přímočinnou brzdou systému Dako a také brzdou
elektrodynamickou. Pneumatická výzbroj je soustředěna do kapoty pneumatiky v zadní části
lokomotivy. Zdrojem stlačeného vzduchu je lamelový kompresor Mattei M111H se sušičkou
poháněný asynchronním elektromotorem.
Konstrukce kabiny je nová, odpovídající aktuálním legislativním požadavkům. V kabině
se nacházejí dva plnohodnotné, diagonálně umístěné ovládací pulty strojvedoucího se
sedačkami a další vybavení (klimatizace, lednička, mikrovlnná trouba).

obr. 6: Projekt lokomotivy 744.0
tab. 4: Základní parametry lokomotivy 744.0
uspořádání dvojkolí

B’o B’o

rozchod

1 435 mm (1 520 mm)

obrys vozidla

UIC 505-1

délka přes čelníky

15 000 mm

celková hmotnost / hmotnost na nápravu

64 – 80 t / 16 – 20 t

maximální rychlost

60 – 120 km/h
Caterpillar 3508C (8V)
Caterpillar 3512C HD (12V)
1000 kW @ 1 800 min-1
1550 kW @ 1 800 min-1
AC/DC

spalovací motor (typ)
jmenovitý výkon @ otáčky
přenos výkonu v trakci
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