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Úvod 
Motorový vůz Dm 12 je v ČKD VAGONKA, a.s. vyvíjen na objednávku VR Ltd. (Finské 

dráhy). Je určen pro osobní přepravu především na neelektrifikovaných tratích 
v klimatických podmínkách středního Finska s vnějšími teplotami –40oC/35oC. Motorové 
vozy budou provozovány samostatně nebo v soupravách složených ze dvou až tří 
motorových vozů. S přípojnými vozy se v provozu neuvažuje. Provoz bude zajišťován 
 jednomužnou obsluhou strojvedoucím bez dalšího obslužného personálu. 

 

Volba technického řešení pohonu 
V zadání pro  konstrukci vozu z hlediska pohonu je definováno několik parametrů 

určující vlastní volbu pohonu. Je to především požadavek na poměr výkonu k hmotnosti 
vozidla, max. rychlost, profil tratě, dále požadavek na spolehlivost,  náklady na údržbu,  
ochrana životního prostředí - emise motoru, vnější a vnitřní hluk a podmínky zimního  
provozu. Podmínky zimního provozu se odlišují od nám známých podmínek a jsou vedle 
nízkých vnějších teplot charakterizovány především  prachovým sněhem, který může 
vnikat netěsnostmi do vnitřních prostorů vozu a různých zařízení, kde může roztát 
a následně zmrznout, ucpávat sací, větrací a odvodňovací otvory. S podmínkami zimního 
provozu přímo souvisí i způsob odstavení vozu v koncových stanicích mimo depo pouze 
s možnosti připojení vozu na vnější zdroj elektrické energie.  Požadavky zimního provozu 
při vnějších teplotách -40 oC přímo omezují volbu materiálů v konstrukci vozu 
a vybraných zařízení na materiály, u kterých při této teplotě je zajištěna plná funkčnost 
daného zařízení při zachování všech nutných parametrů včetně pevnostních. Pokud 
funkčnost při této teplotě není přímo požadována, musí být zajištěna možnost vychlazení 
daného zařízení na tuto teplotu a jeho opětovné uvedení do provozu po jeho 
natemperování. Běžná zařízení nejsou pro tak nízké teploty konstruována a při vychlazení 
na -40 oC může u těchto zařízení dojít k nevratným změnám, které způsobují nefunkčnost 
po jejich opětovném natemperování  na normální provozní teplotu. Týká se to zejména 
různých plastů, pryže, tmelů,  těsnění a pod.  

 

Tyto parametry lze jednotlivě definovat následujícím způsobem : 
 

Maximální rychlost ...........................   120 km/h   
Vnější teploty ...................................   –40oC / 35 oC 
Výkon / hmotnost .............................  10 kW/ t 
Maximální stoupání ..........................     12,5 ‰   
Náklady na údržbu, spolehlivost ......  znalost problematiky RAM/LCC pro  

jednotlivé komponenty vozu  
Emisní vlastnosti motoru ……………  požadavek na plnění normy  

UIC 624 – II 



Zimní provoz ………………………. ..  umístění chladičů na střeše vozu,  
sání vzduchu co nejvýše od temene  kolejnic  
uzavření pohonného agregátu do uzavřené  
skříně 
vytápěná baterie 
temperování chladícího systému nezávislými 
ohřívači 
vybavení motoru pro starty za nízkých teplot 
volba speciálních materiálu v konstrukci 
těsnost skříně vozu 

Hluk ..................................................  72 dB(A) v oddílech pro cestující  
 

První variantou, která byla v projektu vozu uplatněna bylo použití pohonu od  
výrobce ze Švédska, který má se zimními podmínkami zkušenosti. Jednalo se o firmu 
Volvo se svým známým RailPackem,  motorem typu DH10A a hydromechanickou 
převodovkou Voith Diwa. Po upřesnění zadání, zejména co se týkalo požadavku na 
emisní vlastnosti naftového motoru, jsme museli od tohoto záměru odstoupit, neboť 
uvedený motor emisní požadavky neplnil a firma Volvo se v této souvislosti  rozhodla  
výrobu těchto motorů ukončit. Stejně tak i výrobu RailPacku. Nový motor Volvo splňující  
EURO III již  firma nehodlala homologovat pro železniční provoz  z hlediska předpisů UIC 
623 a UIC 624-II. Z tohoto důvodu byl proveden průzkum u renomovovaných výrobců 
naftových motorů. Jediná firma, která potvrdila zadání, byla firma MAN. Např. firma MTU 
potvrdila vývoj motoru požadované výkonové kategorie v pozdějším termínu s tím, že 
v současné době upřednostňuje vývoj dle nových emisních požadavků u motorů vyšších 
výkonových  kategorií. U firmy MAN jsme byli současně první firmou, která tyto emisní 
požadavky   uplatnila. Výsledek volby byl proto rozhodnut ve prospěch motoru MAN, 
který vyhovoval jak z hlediska výkonu, emisí, výbavou pro zimní provoz a tak i svými 
parametry RAM. 

U převodovek byla hlavním kritériem spolehlivost v celém rozsahu vnějších teplot. To 
vedlo k rozhodnutí použít hydrodynamickou převodovku  se zabudovaným reverzem 
a dynamickou brzdou a jednoduchou nápravovou převodovkou, která současně umožní 
plné využití výkonu dynamické brzdy. Z důvodu spolehlivosti bylo upřednostněno řešení, 
aby dodavatelem nápravové převodovky a kloubového hřídele byl výrobce 
hydrodynamické převodovky. V podstatě jedinou firmou, která tyto kritéria splnila byla 
firma Voith. S převodovkami od této firmy  jsou navíc dobré zkušenosti z provozu na 
lokomotivách VR Ltd. i v prostředí s velmi nízkou vnější teplotou. Nakonec byl zvolen 
nový typ převodovky T111bre, která se vyznačuje kompaktnosti a nižší hmotností ve 
srovnání s klasickými  převodovkami typu T211. Je přímo konstruována jako protipól 
k hydromechanickým převodovkám s konkurenční výhodou jednoduchosti, spolehlivosti 
a  životnosti.  

 

Uspořádaní pohonu 
Pohon motorového vozu je tvořen dvěma hnacími agregáty umístěnými pod 

podlahou nástupních prostorů. Každý hnací agregát tvoří motor přírubově spojený 
s hydrodynamickou převodovkou a pohání kloubovým hřídelem vnitřní nápravu přilehlého 
podvozku. Uspořádání pojezdu je (1A)´(A1)´. Každý motor s převodovkou je pružně 
zavěšen ve třech bodech v rámu motoru a tento celek tvořící RailPack je pružně zavěšen 
na  čtyřech silentblocích do spodku vozu. V Railpacku je umístěno veškeré příslušenství 
motoru a přenosu výkonu včetně pomocných strojů s výjimkou chladičů a palivové 



nádrže. Dvojité pružné zavěšení motoru s převodovkou minimalizuje přenos hluku 
a vibrací od motoru do vozu.  

Chladič pro každý motor je umístěn na střeše nad odpovídajícím nástupním 
prostorem. Palivová nádrž společná pro oba motory a pro vytápěcí agregát je zavěšena  
pod podlahou uprostřed vozu. Součásti pohonu je kloubový hřídel a nápravová 
převodovka na hnací nápravě podvozku. 

Vzduch pro motor je přiváděn mřížkou v bočnici a pružnou hadicí k filtru uloženému 
na rámu motoru ve skříni Railpacku. Filtr je vybaven cyklónovým předčističem 
a papírovou filtrační vložkou.  

Tlumič výfuku je zavěšen v rámu motoru vně skříně RailPacku. Výstupní potrubí 
z tlumiče prochází šachtou ve vozové skříni a vyúsťuje nad střechu vozu.  

Motor s převodovkou a příslušenstvím zavěšeným na rámu motoru je uzavřen ve 
skříni RailPacku, která v horní části navazuje na spodek a podlahu vozové skříně a tvoří 
tak uzavřený prostor, který jednak chrání hnací agregát před klimatickými vlivy v zimním 
období a současně omezuje ochlazování   prostoru motoru při temperování. 

Větrání prostoru skříně RailPacku je zajištěno ventilátorem montovaným na 
pomocném generátoru. V letním období pro intenzivnější větrání skříně se provádí 
demontáž vík na čelních stranách, boční a spodní stěny tvoří akustický kryt.  

Běžné servisní činnosti pro obsluhu motoru, tj. kontrola hladiny a doplňování oleje 
motoru,  kontrola hladiny a doplňování oleje okruhu hydrostatického pohonu ventilátoru, 
obsluha palivových filtrů včetně odvzdušňování palivového systému je soustředěno do 
servisního prostoru RailPacku, který je přístupný z boku vozu po odklopení klapky skříně 
RailPacku. 

Motor, převodovka a chladící systém jsou řízeny vlastními elektronickými regulátory. 
Regulátory motorů a převodovek jsou prostřednictvím CAN linky propojeny s řídícím 
a diagnostickým systémem vozu, který vyhodnocuje zadané úkoly a informace, provádí 
potřebné korektury a vydává příkazy oběma regulátorům ke splnění zadaných trakčních 
a případně brzdících požadavků. Mimo to v některých případech řídící systém vozu 
zabezpečuje přímou diagnostiku a řízení některých funkcí zabezpečujících chod zařízení 
pohonu. Jedná se např. o přímé řízení  tzv. „plamencového zařízení“ zabezpečující start 
motoru při nízkých teplotách, zabezpečuje plnou kontrolu startu, hlídá hladinu chladící 
kapaliny v chladičích, nádrži hydrostatiky a pod. 

 

Technické parametry komponentů pohonu 

Naftový motor 

Výrobce.............................................  MAN  Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft 
Typ....................................................  D2876 LUH 606 
Druh ..................................................  kapalinou chlazený řadový ležatý 

šestiválcový čtyřdobý vznětový přeplňovaný 
s chlazením plnicího vzduchu s přímým 
vstřikováním paliva s elektronickou  regulací  

Zdvihový objem.................................  12,82 dm3    
Výkon ...............................................  301 kW / 2000 ot/min 
Maximální moment............................  1800 Nm / 1100 – 1400 ot/min 
Olejová náplň ....................................  30 l 
Hmotnost suchého motoru................  1100 kg 

 



Hydrodynamická převodovka 

Výrobce.............................................  Voith Turbo 
Typ....................................................  T111 bre 
Druh ..................................................  Hydrodynamická s jedním měničem a 

jednou spojkou, s vestavěnou reverzací, 
s retardérem pro hydrodynamické brzdění.  

Maximální vstupní výkon ..................  300 kW 
Olejová náplň ....................................  75 l 
Hmotnost ..........................................  945 kg 
 

Nápravová převodovka 

Výrobce.............................................  Voith Turbo 
Typ....................................................  SK445 (vychází z řady  V 14/20) 
Druh ..................................................  Čelně kuželová, dvoustupňová 
Převodový poměr i ............................  1 : 3,043 
Olejová náplň ....................................  7 l 
Hmotnost (bez nápravy)....................  440 kg 

 

Popis komponentů pohonu 
 

Naftový motor 

Motor je vodou chlazený řadový čtyřdobý vznětový ležatý šestiválec, jedná se 
o modifikované provedení motoru pro automobily (autobusy). Kliková skříň s blokem 
válců je odlita ze šedé litiny společně s blokem válců, v bloku jsou vloženy „mokré“ 
vložky válců ze speciální litiny. Klikový hřídel je 7x uložený. Olejový systém je vybaven 
vestavěným trubkovým chladičem oleje a filtrem. Olejová vana z lehké slitiny má 
zabudována čidla minimální a maximální hladiny oleje. Turbodmychadlo je upevněno 
vedle hlav válců na příslušně tvarovaném výfukovém potrubí. Dvojité vodní čerpadlo (pro 
dva chladicí okruhy) je poháněno řemenem „Powerband“ od klikového hřídele. 

Charakteristickým rysem motoru je bezúdržbové vstřikovací čerpadlo s elektronickou 
regulační jednotkou EDC.  Elektronická regulační jednotka pomocí senzorů shromažďuje 
potřebné informace monitorující provozní stav motoru a na základě takto získaných 
informací a zvoleném regulačním režimu vypočítává optimální vstřikovací dávku paliva 
a optimální počátek vstřiku pro daný provozní bod. K monitorovaným údajům motoru 
regulační jednotky patří teplota a tlak plnícího vzduchu, teplota paliva, teplota chladící 
kapaliny, otáčky motoru a senzor pohybu jehly vstřikovače pro sledování skutečného 
počátku vstřiku.  Čerpadlo je umístěno  na horní ploše bloku válců a je poháněno od 
ozubených kol na straně setrvačníku. Pohyb regulační tyče zajišťuje lineární solenoid. 

Jako zdroj stlačeného vzduchu pro vůz je na motoru montován dvouválcový 
kompresor poháněný ozubenými koly od vačkového hřídele. Mazání kompresoru je 
napojeno na mazací okruh motoru, chlazení kompresoru je kapalinové, napojené na 
chlazení motoru. 

Pro zabezpečení startu motoru od teploty -25 oC je motor vybaven tzv. 
„plamencovým zařízením“, které zabezpečuje ohřev plnícího vzduchu vstřikováním 
a spalováním paliva v sání motoru. Při teplotách nižších než  -25 oC je nutno před 



startem nejprve motor natemperovat na teplotu -25 oC. Automatický systém nepovolí 
v tomto případě start motoru, dokud motor není na požadovanou teplotu vytemperován. 
Temperování se provádí ohřevem chladící kapaliny motoru systémem vytápění 
samočinně po spuštění vytápění. 

 

Hydrodynamická převodovka 

Hydrodynamická převodovka s jedním měničem a jednou spojkou, s vestavěnou 
reverzací, s retardérem pro hydrodynamické brzdění je uspořádána velmi kompaktně. 
Skříň převodovky je přírubově spojena s motorem. Vstupní hřídel  je poháněn od 
klikového hřídele motoru přes pružnou spojku Voith Federkupplung namontovanou na 
setrvačník motoru. Vstupní hřídel pohání vstupní hnací ozubené kolo vstupních převodů 
do rychla. S hnacím kolem zabírají 2 pastorky, jeden pohání olejové čerpadlo měniče, 
druhý olejové čerpadlo hydrodynamické spojky. Podle toho, který okruh je naplněn 
olejem přenáší se krouticí moment z čerpadlového kola na turbínové kolo měniče nebo 
spojky. V měniči přitom dochází k plynulé změně výstupního momentu v závislosti na 
otáčkách. Na hřídelích turbinových kol měniče a spojky jsou hnací kola soukolí změny 
směru. Pro zařazení požadovaného směru jízdy se příslušné hnací kolo výstupního soukolí 
spojí zubovou spojkou s příslušným kolem soukolí změny směru. Na hřídeli hnaného kola 
výstupního soukolí je příruba pro připojení kloubového hřídele. Zubové spojky směru, 
v rozepnutém stavu jsou udržovány pružinou, se řadí hydraulickými válci. Na hřídeli 
turbínového kola měniče je upevněno též oběžné kolo retardéru. Vedle hlavních 
olejových čerpadel poháněných od vstupních převodů  je převodovka vybavena 
sekundárním olejovým čerpadlem  poháněným od výstupního soukolí, které zajišťuje 
mazání ložisek a ozubených kol při jízdě s odstaveným motorem.  

Olej je chlazen ve výměníku napojeném na okruh chlazení motoru. 
 

Kloubový hřídel 

Kloubový hřídel Voith č.v. 12402146210 je běžného provedení s kovanými vidlicemi 
a s válečkovými ložisky křížových čepů. Délkový posuv je umožněn drážkovým  profilem. 
Ložiska i drážkový profil jsou utěsněna a vybavena maznicemi pro domazávání. Od 
standardního kloubového hřídele se odlišuje provedením přírub. Příruba pro připojení 
k hydrodynamické převodovce je provedena s čelním zazubením, příruba pro připojení 
k nápravové převodovce je hladká se středicím osazením. 

 

Nápravová převodovka 

Nápravová převodovka typu Voith Sk445 (V14/20) je čelně kuželová převodovka, 
s jedním kuželovým a jedním čelním soukolím. Mazání ozubených kol a ložisek je 
zajištěno broděním a rozstřikem. Pro kontrolu olejové náplně je vybavena olejoznakem. 

 

Chladicí systém 

Chladicí systém motoru je tvořen dvěma samostatnými okruhy. Vysokoteplotní okruh 
HT zajišťuje chlazení  motoru. V okruhu na vstupu do motoru je napojen kombinovaný 
chladič oleje hydrodynamické převodovky a hydrostatického oleje pohonu ventilátoru. Na 
výstupu z motoru je do okruhu  zapojen první stupeň mezichladiče plnicího vzduchu 
zajišťující první ochlazení plnícího vzduchu.  Výměníkem topení  je HT okruh propojen 
s okruhem vytápění vozu. Prostřednictvím tohoto výměníku je možné obousměrné 
předávání tepelné energie mezi HT okruhem chlazení a okruhem vytápění vozu. 
Optimální pracovní teplota HT okruhu je 85 až 95°C. 

Nízkoteplotní okruh LT  zajišťuje dochlazení plnicího vzduchu motoru ve druhém 
stupni mezichladiče plnícího vzduchu. HT okruh zajišťuje odvod asi 2/3 tepla z plnicího 
vzduchu, LT okruh odvádí zbylé teplo nutné k ochlazení plnicího vzduchu na max. 60°C. 
Optimální pracovní teplota LT okruhu je 40 až 50°C. 

Oba chladicí okruhy jsou plněny nemrznoucí směsí.  



Při předehřívání motoru před startem je HT okruh ohříván teplou kapalinou z okruhu 
vytápění prostřednictvím výměníku topení.  Oběh kapaliny v HT okruhu je při předehřevu 
a stojícím motoru zajišťován elektrickým oběhovým čerpadlem. Po dosažení provozní 
teploty okruhu HT naopak výměník topení slouží k přenosu tepla do okruhu topení a 
k využívání odpadního tepla motoru pro vytápění vozu. 

V obou okruzích HT i LT jsou zapojeny termostaty, které udržují optimální teplotu 
chladící směsi na motoru a  zamezují podchlazení plnícího vzduchu zejména při chodu 
motoru na volnoběh při nízkých vnějších teplotách.  

Chladiče obou okruhů jsou umístěny na střeše vozu. Každý chladič je tvořen nosným 
rámem, který má po obou stranách chladicí bloky z lehké slitiny. Každý blok je tvořen 
výměníkem LT a HT okruhu  V chladiči jsou uloženy dva ventilátory poháněné 
hydrostatikými motory. Každý okruh má svou samostatnou vyrovnávací nádrž se 
společným vzduchovým prostorem a společnou přetlakovou a podtlakovou zátkou. Každá 
vyrovnávací nádrž je vybavena čidlem hladiny s funkcí „varování“ (stav vody se blíží 
minimálnímu provoznímu stavu) a „stop“ (hladina klesla pod minimální provozní stav, 
motor je automaticky zastaven). Mimo to jsou v chladiči dále zabudována čidla teploty 
HT a LT okruhu, ventil regulace chodu ventilátorů 

Otevírací teplota termostatu HT pracuje v rozmezí 75 – 88°C,  pokud teplota překročí 
84 – 90°C, jsou  zapnuty ventilátory chladiče. 

Otevírací teplota termostatu  LT okruhu je 30 – 43°C,  pokud teplota vody na 
výstupu z chladiče překročí 38 – 45°C, jsou zapnuty ventilátory chladiče (nezávisle na 
potřebě chlazení HT okruhu). 

Chladič je pružně upevněn na střeše na 4 silentblocích. 
Pro plnění je každý okruh vybaven plnicí přípojkou umístěnou za  klapkou pod 

podélníkem  na boku skříně vozu.  
Pohon ventilátorů umístěných v chladičích na střeše vozu zajišťuje hydrostatický 

okruh.  Je tvořen vysokotlakým hydročerpadlem, dvěma hydromotory, nádrží na olej 
s filtry, chladičem oleje a potrubím s hadicovými spoji. Hydročerpadlo je namontováno na 
hydrodynamické převodovce a je ozubenými koly trvale (bez vypínatelné spojky) 
poháněno od motoru. Hydromotory jsou paralelně spojeny a na jednom z nich je 
montován regulační ventil, kterým elektronický regulátor reguluje otáčky ventilátorů 
v závislosti na teplotě vody v okruzích HT a LT a teplotě oleje převodovky. 

 

Pohon pomocných strojů 

Pomocné stroje tvoří v každém hnacím agregátu generátor pro napájení elektrické 
sítě 24 V a kompresor klimatizace kabiny. Oba stroje jsou uloženy v pomocném rámu, 
který je pružně zavěšen na motorovém rámu. Pohon obou strojů je proveden klínovými 
řemeny od předlohového hřídele s řemenici. Předlohový hřídel je poháněn  od předního 
konce klikového hřídele motoru přes pružnou spojku a kloubový hřídel. V řemenici 
kompresoru klimatizace je zabudovaná elektromagnetická spojka, kterou se podle 
potřeby spíná a vypíná pohon kompresoru. Napínání řemenů kompresoru se provádí 
vykyvováním ložiska předlohové řemenice, napínaní řemenů generátoru se provádí 
vykyvováním generátoru v jeho zavěšení. 

 

Hasicí zařízení 

Prostor Railpacku je vybaven zařízením pro automatické hašení požáru. Ve spodku 
vozu vedle Railpacku je upevněna tlaková láhev se zásobou plynné hasicí látky. 
V prostoru Railpacku je trubkový rozvod hasicí látky s tryskami a 2 čidla požáru. Vznik 
požáru je indikován diagnostickým systémem vozu strojvedoucímu na pultě 
strojvedoucího. Ten může rozhodnout, zda hašení proběhne samočinně, nebo zda průběh 
hašení zastaví z důvodu např. jízdy v tunelu nebo na mostu a pod. Vlastní hasební zásah 
je možný v automatickém i ručním režimu až po zpomalení vozu na rychlost 5km/h. Při 
vyšší rychlosti může dojít k rychlému vyvětrání prostoru RailPacku prouděním vzduchu ve 
spodku vozu. Aktivaci hasícího zařízení při rychlosti nad 5 km/h blokuje řídící sytém vozu. 
Ten současně zajišťuje zastavení motoru v případě zjištění požáru v prostoru RailPacku. 
Zpomalení vozu na rychlost pod 5 km/h zajišťuje strojvedoucí. 



 

Závěr 
Zvolené konstrukční řešení pohonu by mělo zabezpečit spolehlivý provoz 

s požadovanými trakčními a dalšími parametry v obtížných klimatických podmínkách 
Finských drah.  

V současné době je výrobně dokončen první vůz, který se nachází v etapě oživování 
a seřizovacích zkoušek. Od července budou na voze prováděny typové zkoušky v České 
republice. Do pravidelného provozu s cestujícími na tratích VR Ltd. by měl být vůz 
nasazen v únoru 2005. 
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