
 1 

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY – MOŽNÁ 
APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD 

Radomír BŘEČKA 
Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. 

 
Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového vozu Dm 12 

pro zákazníka VR Ltd v ČKD VAGONKA,a.s., uvádí hlavní charakteristiky a koncepci řešení 
vozidla a představuje možnou modifikaci pro použití na regionálních tratích v síti ČD. 

 

Určení 
Motorový vůz Dm12 s hydrodynamickým přenosem výkonu je určen pro osobní 

přepravu především na neelektrifikovaných tratích VR (Finských drah). Je určen pro 
severské klimatické podmínky středního Finska s teplotami –40oC / 35oC. Motorové vozy 
budou provozovány samostatně nebo v soupravách složených ze dvou až tří motorových 
vozů. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, ve kterých bude motorový vůz provozován, 
byla v konstrukci vozu věnována velká pozornost výběru materiálů, které musí 
vyhovovat zadaným podmínkám. Týká se to rovněž výběru jednotlivých zařízení a dalších 
komponentů použitých v konstrukci vozu. Samostatnou kapitolou, která v této souvislosti 
byla řešena, je provedení izolace vozu a systému pro udržení provozuschopnosti při 
odstavení vozu mimo temperované prostory. Skříň vozu je prachotěsná, aby se zamezilo 
vnikání prachového sněhu do vnitřních prostorů vozu.  

 

Charakteristika motorového vozu 
Motorový vůz je čtyřnápravový se dvěma dvounápravovými podvozky. Je vybaven 

dvěma pohonnými jednotkami (motoru a hydrodynamické převodovky) umístěnými ve 
spodku vozu a pohonem vždy jedné nápravy v každém podvozku.  

Půdorysně je uspořádán do tří části, které jsou vzájemně oddělené dvěma 
nástupními prostory. Přední prostor je komponován pro přepravu cestujících na 
invalidním vozíku. Z tohoto důvodu je v předním oddílu pro cestující stání pro přepravu 
jednoho invalidního vozíku a přední nástupní prostor je vybaven dvojici zdvižných plošin 
a rozměrným uzavřeným WC. Tyto prostory jsou propojeny širokými posuvnými dveřmi. 

Střední a zadní oddíl pro cestující je vybaven sedadly v uspořádání 2+2 a podélnými 
policemi. Na čelech vozu jsou kabiny strojvedoucího. 

Skříň vozu je samonosná svařovaná z válcovaných a ohýbaných profilů. Vnitřní 
obložení tvoří montované panely. Brzda je samočinná pneumatická se dvěma brzdovými 
kotouči na každé nápravě. Vytápění je teplovodní využívající odpadní teplo z chladícího 
systému naftových motorů. Obě kabiny jsou vybaveny klimatizaci. Spřahování vozů je 
zajišťováno automatickými spřáhly. 
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Hlavní technická data 
 

  
Maximální rychlost 120 km/h 
Rozchod 1 524 mm 
Délka vozu přes automatické spřáhlo 25 200 mm 
Šířka skříně 2 850 mm 
Výška podlahy v oddílech nad temenem kolejnice 1 117 mm 
Výška střechy skříně nad TK 3 795 mm 
Celková výška vozu nad TK cca 4 218 mm  
Vzdálenost otočných čepů 17 300 mm 
Rozvor podvozku 2 300 mm 
Hmotnost vozu 48 000 +5% kg 
Počet sedadel (+sklopných) 60 + 3 
Počet míst k stání 60 
Počet míst pro invalidní vozíky 1 
Uspořádaní náprav (1A)‘ (A1)‘ 
Průměr kol 840/790 mm 
Minimální poloměr projížděných oblouků 90 m 
  
Přenos výkonu hydrodynamický 
Typ motoru  MAN D2876 LUE 606  
Výkon motoru / otáčky 301 kW /2000 1/min 
Definice výkonu dle  UIC 623-1  
Úroveň emisí UIC 624-II 
Převodovka  2-stupňová 

hydrodynamická 
Typ převodovky Voith T11bre 
Objem palivové nádrže 900 l 
Brzda Samočinná pneumatická 

SAB Wabco 
Spřahovací zařízení Automatické spřáhlo 

Dellner 
Větrání, vytápění Teplovodní HFG 
Napětí palubní sítě 24 V DC 
  

 

Hrubá stavba 
Kostra spodku je svařovaná z válcovaných a hraněných profilů a svařovaných 

nosníků (hlavní příčníky a čelníky) uzavřeného průřezu. Do kostry je vevařena plechová 
podlaha z vlnitého plechu z nerezavějící oceli tl. 1 mm s výškou vlny 30 mm a roztečí 
dvou sousedních vln 90 mm. Na spodní straně čelníku jsou dva nosníky pro šroubovanou 
sněhovou zábranu. 

Kostra bočnice je svařena hraněných profilů tl. 2,5 mm. Dveřní sloupky jsou zesílené 
na tl. 6 mm. Základní výška profilů kostry je 65 mm. Vnější opláštění skříně je 
provedeno z rovného plechu z uhlíkové oceli tl. 1,8 mm. 

Čelo skříně má kostru tvořenou zesílenými uzavřenými sloupky a hraněnými profily. 
Kostra čela je překryta plastovým čelem sendvičové konstrukce tl. 30 mm, který vyrábí 
firma Alcan. Na kostru je plastové čelo upevněno lepením.  

Kostra střecha je opět svařena z hraněných profilů vzájemně spojených střešními 
vaznicemi z válcovaného UPE 100 profilu. Oplechování střechy je tvořeno vlnitým 
nerezovým plechem tl. 1 mm o výšce vlny 15 mm a roztečí vln 86 mm.  
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Tepelnou a hlukovou izolaci tvoří vrstva Moniflexu (10-30 mm) a vrstva sklovláknité 
izolace Rotaflex (40-60 mm). Celková vrstva izolace je cca 70 mm.Tepelná izolace je 
doplněna v podlaze tvarovkami z lehčeného polystyrénu v samozhášivé úpravě. 
Vystupující části skříně jsou překryty samolepícími deskami tl.10 mm POLIFOAM. 

Vnější povrchová ochrana skříni soupravy je provedena nátěrovým systémem od 
firmy Rembrandtin polyuretanovým (akryluretanovým) nátěrem (tl.40 μm) s epoxidovou 
základní barvou (tl.40+80 μm) s minimálním tmelením polyesterovým tmelem. Vnitřní 
plochy skříně jsou chráněny epoxidovou základní dvousloužkovou barvou (tl.80 μm). Na 
tento nátěr je nanesena souvislá vrstva antivibrační hmoty TEROPHON (123 WF tl 3 mm 
v podlaze a 112DB tl.3 mm na bočnici). Vnější nátěr je opatřen vrstvou transparentního 
laku tl. 30 μm 

 

Vnitřní obložení a zařízení 
Obložení bočnic a stropů je provedeno velkoplošnými sendvičovými panely. Vnější 

vrstvu tvoří desky vysokotlakého laminátu Polyrey tl. 1 mm, jádro je z tvrdé pěny 
HEREX. Celková tloušťka panelů je 10 mm. Ke kostře bočnic a k nosičům stropů jsou 
panely montovány vhodnými konstrukčními spoji (např. ohybané profily, suché zipy 
a pod.), které zajišťují stabilitu upevnění. Součásti panelů obložení bočnic je laminátový 
rám okna. Středem stropů oddílů pro cestující je odklopná klapka z Al plechu, kterou je 
zajištěn přístup do prostorů stropu. Stropy nástupních prostorů a kabin jsou tvořeny 
velkoprostorovými klapkami zavěšenými na otočných závěsech. V obložení bočnic a čel 
kabin strojvedoucího jsou použity laminátové panely. 

Příčky jsou vyrobeny z laťovky tloušťky 22 m oboustranně polepenými vrstvenými 
tvrzenými deskami Polyrey. Do vozové skříně jsou příčky upevněné pružně pomocí 
silentbloků. 

Podlaha je sestavena z velkoplošných panelů, jejichž nosnou část tvoří vodovzdorná 
překližka tloušťky 15 mm. V nástupních prostorech a krajních částech oddílů pro cestující 
nad pohonnými jednotkami je použita protihluková překližka s vlepenou pryžovou 
vrstvou. Strany podlahových panelů v oddílech přiléhají do bočnic vysokými svislými 
lemy z Al plechů. Nášlapná plocha panelů včetně svislých lemů je kryta protiskluzovou 
podlahovinou Altro.  

WC je uzavřeného typu Evac 2000. Nádrž na čistou vodu o objemu 200 l je zavěšena 
ve stropu uličky naproti vstupu do WC. Odpadní nádrž o objemu 250 l je umístěna 
v mezistěně mezi buňkou WC a nástupním prostorem. Naplnění vodojemu a odpadní 
nádrže je kontrolováno samostatnými vnějšími vodoznaky na obou protilehlých bočnicích. 
Stěny buňky jsou stejné konstrukce jako příčky. Podlahu tvoří laminátová vana 
s vysokými svislými lemy vybíhajícími do stěn buňky do výšky okna.  

Zdvižná plošina se skládá z nosné skříně s pohonem na nosném sloupu a výklopné 
nájezdové rampy. Plošina v transportní poloze je přiklopená k příčce. Do provozní polohy 
se rozkládá ručně. Vertikální pohyb plošiny je prováděn elektromotoricky, horizontální 
pohyby, tj. vytočení plošiny nad nástupiště a zpět je prováděno manuálně obsluhou. 

 

Dveře, okna 
Oddílové dveře jsou křídlové tvořené rámem s Al profilů. Výplň křídla tvoří vlepená 

okenní tabule s bezpečnostního skla v čirém provedení. Dveře jsou vybaveny zaviračem 
pro samočinné zavírání. 

Dveře do kabiny jsou opět křídlové tvořené rámem z Al propfilů. Křídlo je rozděleno 
příčkou do dvou části. Horní část tvoří skleněná výplň, spodní tvoří neprůhledná výplň. 
Dveře jsou vybaveny sklopným prodejním pultem pro prodej jízdenek. 

Oddílové dveře posuvné pro vstup do předního oddílu jsou jednokřídlé s manuálním 
ovládaním. Křídlo dveří je tvořeno rámem svařeným z Al profilů a vlepenou skleněnou 
výplni. 

Dveře do WC jsou stejné konstrukce jako dveře oddílové posuvné. Vlepená výplň je 
neprůhledná. Dveře jsou opatřeny soustavou zámků, které umožňují uzamčení dveří 
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z vnitřní strany a jejich zablokování v případě vyprázdnění nádrže na čistou vodu nebo 
naplnění odpadní nádrže. 

Vstupní dveře pro nástup a výstup cestujících jsou dvoukřídlé, předsuvné, 
elektropneumaticky ovládané se samostatným ovládáním každého křídla. Křídla dveří 
jsou celolepená sendvičové konstrukce složené z Al profilů, krycích Al plechů 
a voštinového jádra. Vyklápění a posun křídla dveří zajišťuje horní mechanismus 
vybavený pneumatickým válcem s lineárním vedením. Řízení dveří zajišťuje elektronický 
regulátor, který zajišťuje požadované logické funkce, umožňuje centrální ovládaní 
z řídícího pultu, diagnostiku stavu dveří a spolupráci s řídícím systémem vozu. Vlastní 
otevíraní a zavírání dveří provádí cestující vnějšími a vnitřními ovládacími tlačítky. Dveře 
jsou vybaveny ochranami proti přivření s elektrickou kontaktní lištou v čelním těsnění 
křídla dveří, časovou ochranou a optickou závorou. Obě křídla jsou dále vybavena 
systémem vnějšího a vnitřního nouzového ovládaní.  

Okna oddílová a okno WC jsou shodné konstrukce. Jsou složená z pevného Al rámu, 
který je přítlačnými segmenty přes obvodové těsnění přitaženo k bočnici. Z vnitřní strany 
je přechod mezi rámem a obložením tvořen pryžovým profilem. Okna jsou buď pevná 
nebo s výklopnou klapkou v horní části okna. Rám okna a rám výklopné části okna má 
přerušené tepelné můstky. Okna jsou zasklena prostřednictvím pryžových profilů 
izolačními dvojskly se sníženým koeficientem prostupu tepla. Vnější okenní tabule je 
tónována. 

Okno kabiny strojvedoucího je opět složeno z pevného Al rámu. Je děleno na pevnou 
část a svislou výklopnou část. Upevnění v bočnici , montáž okenního skla a konstrukce 
výklopné části se shoduje s oknem oddílovým.. Skla jsou čirá bez tónování.. Rám nemá 
přerušené tepelné můstky.  

Čelní okno kabiny strojvedoucího je bezpečnostní a vyhovuje požadavkům normy 
UIC 651. Je elektricky vyhříváno s dodatečným ohřevem teplým vzduchem. V plastovém 
čele je upevněno lepením.  

 

Vytápění, větrání a klimatizace 
Vytápění vozu je teplovodní využívající odpadního tepla z naftových motorů. Pro 

ohřev chladící kapaliny v době nečinnosti spalovacích motorů v režimu temperování vozu 
a naftových motorů, nebo při celkově nízké teplotě chladící kapaliny (např. při stání vozu 
na zastávce, případně při déle trvajícím odstavení vozu) jsou ve voze instalovány dva 
naftové a jeden elektrický ohřívač.  

Základem systému jsou teplovodní topné registry (konvektory) umístěné u podlahy 
na bočnicích, které svým výkonem pokrývají energetické požadavky vytápění. 

Na střeše vozu je umístěna centrální střešní větrací jednotka zajišťující tzv. 
„teplovzdušné větrání“, kdy teplota větracího vzduchu je regulována na hodnotu, která je 
fyziologický přijatelná a nemá z hlediska teplotních poměrů ve větracím prostoru žádný 
energetický význam. Rozvod větracího vzduchu je proveden dvěma stropními kanály 
umístěnými nad okny u bočnice. Ohřev vzduchu ve větrací jednotce zajišťují teplovodní 
výměníky. Pro ohřev nástupních prostorů jsou u každých vstupních dveří instalovány 
teplovzdušné ventilátory, od kterých je ohřátý vzduch veden do vstupu na schody. 
Odpadní vzduch je odváděn ven z vozu nuceně větrači s elektrickými odsávacími 
ventilátory. Část oken je vybavena pro účely doplňkového větrání výklopnými klapkami. 
Oddíly pro cestující nejsou vybaveny klimatizací.  

Obě kabiny strojvedoucího jsou vytápěny, větrány a chlazeny nezávisle na ostatních 
částech vozu. Funkce vytápěcího, větracího a klimatizačního zařízení v kabině je řízena 
prostřednictvím dvou dvou mikropočítačových regulátorů společně s řízením vytápěcího 
zařízení celého vozu. V činnosti se předpokládá zejména v režimu klimatizace vždy jedna 
řídící kabina (kabina obsazená strojvedoucím). Druhá kabina je přepnutá do režimu 
minimální spotřeby el. energie. Obě kabiny jsou vybaveny kombinovanými pultovými 
agregáty zajišťujícími vytápění, větrání a chlazení vzduchu s odděleným kondenzátorem 
a kompresorem klimatizace. Kondenzátor klimatizace je umístěn na střeše vozu, 
kompresor klimatizace v rámu pomocných strojů ve spodku vozu s mechanickým 
pohonem od přilehlého spalovacího motoru. Vlastní agregát je opatřen vývody, přes které 
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je vzduch rozváděn do jednotlivých částí kabiny, zejména na plochu čelního a bočních 
oken a dále do prostoru nohou strojvedoucího a na podlahu. Rozvody vzduchu v kabině 
pro vytápění, větrání a klimatizaci jsou společné. Ohřev vzduchu v agregátu je zajištěn 
teplovodním výměníkem. 

Řízení systému zajišťují dva mikroprocesorové regulátory se zabudovanou 
diagnostikou propojené komunikační linkou s diagnostickým počítačem vozu. Řídící 
systém zajišťuje funkci vytápěcího zařízení ve třech základních provozních režimech, 
které jsou aktivovány automaticky. Po oživení vozu některým spínačem řízení se navolí 
režim automatické regulace teploty v jednotlivých prostorech vozu. Tento režim je 
funkční po celou dobu aktivace vozidla. Po vypnutí spínače řízení a připojení el. sítě vozu 
na vnější napájení řídící systém zabezpečí přechod do tzv. režimu „STAND-STILL“ (režim 
odstavení vozu). V režimu „STAND-STILL“ se teplota uvnitř vozu udržuje na nejnižší 
přijatelné teplotě pouze teplovodními konvektory. Teplota motoru se udržuje na 
minimálně hodnotě umožňující jeho start. Řídící systém zajišťuje samočinný přechod 
z režimu "STAND-STILL" do režimu „předtápění“ vozu v závislosti na předvolené době 
odjezdu vlaku a na okamžitých stavech teploty motorů, teploty v interiéru vozu 
a venkovní teploty. V režimu „předtápění“ je vůz intenzivně vytápěn při využití zvýšené 
teploty větracího vzduchu a plné recirkulace vnitřních prostor vozu. Intenzivně jsou 
rovněž předehřívány oba motory. Mimo tyto automatické režimy lze navolit dva volitelné 
režimy. Režim „Maintenance“ zajišťuje zvýšenou teplotu ve voze pro účely údržby vozu 
a tzv.“HAND-START“ slouží pro okamžitý přechod do režimu „předtápění“ vozu. Ve všech 
režimech řídící systém podle vnějších podmínek volí optimální způsob využívaní tepelných 
zdrojů. Řídící systém rovněž zajišťuje automatický přechod do režimu větrání v několika 
stupních podle vnější teploty. 

 

Brzda 
Brzdová výstroj SAB WABCO s třecí kotoučovou brzdou se dvěma kotouči na každé 

nápravě se skládá z následujících brzd: 
- samočinná brzda 
- přídavná brzda 
- doplňková brzda 
- dynamická brzda 
- parkovací pneumatická brzda 
- parkovací pružinová brzda 
- záchranná brzda 
- bezpečnostní brzda 
- elektromagnetická brzda 

 
Brzdové přístroje řídící a silové části pneumatické brzdy jsou umístěny převážně na 

panelech  
v brzdovém kontejneru nacházejícím se v mezistěně mezi buňkou WC a předním 
nástupním prostorem. Brzdové obvody pneumatické brzdy jsou dvouokruhové se 
samostatným okruhem pro hnací nápravy a samostatným okruhem pro běžné nápravy. 
Každý okruh je řízen vlastním brzdovým rozvaděčem. Zdrojem tlakového vzduchu jsou 
kompresory na obou spalovacích motorech se společnou sušičkou vzduchu. Brzdové 
potrubí je z metrických trubek z nerezavějící oceli. Brzdový systém je vybaven 
protiskluzovým mikroprocesorově řízeným regulátorem. 

Samočinná brzda se ovládá u samostatného vozidla a nebo ve vlakové soupravě 
změnou tlaku vzduchu v průběžném potrubí. Lze ji ovládat elektricky řízeným brzdičem 
PBA 2000 z řídícího pultu strojvedoucího přes hlavní jízdní páku nebo záklopkami 
záchranné brzdy a rychlobrzdy.  

Přídavná brzda je brzdou elektropneumatickou a lze s ní zabrzdit pouze vlastní 
vozidlo ovládací pákou přídavné brzdy na ovládacím pultu strojvedoucího. Řídícím tlakem 
této brzdy jsou přes reléové ventily plněny brzdové válce jednotek kotoučové brzdy. 
Působí na všechny nápravy vozu a je možno ji použít jako záložní brzdu v případě 
poruchy brzdiče samočinné brzdy. 
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Doplňková brzda je brzdou elektropneumatickou. Je funkční s brzdou dynamickou a 
působí v brzdovém okruhu hnacích náprav. Nahrazuje úbytek dynamické brzdy brzdou 
pneumatickou. Součinnost se samočinnou brzdou řídí řídící systém vozu. 

Dynamická brzda využívá retardér hydrodynamické převodovky a působí na hnací 
nápravy vždy ve spolupráci s doplňkovou brzdou. V brzdovém procesu je dynamická 
brzda vždy přednostně využívaná. V rámci dynamické brzdy je rovněž využíváno 
brzdového účinku obou motorů.  

Parkovací pneumatická brzda je brzdou pneumatickou. Slouží k zabrzdění vozidla po 
zastavení ve stanici. Zavádí se automaticky po zastavení vozidla. Odbrzdění se provádí 
rovněž automaticky po potvrzení í požadavku na zavedení tahu. 

Parkovací pružinová brzda je brzdou zajišťovací, používá se k zajištění vozidla proti 
pohybu při jeho dlouhodobém odstavení nebo po opuštění vozidla strojvedoucím. Brzdící 
síla je vyvolána účinkem brzdící pružiny v brzdovém válci. 

Záchranná a bezpečnostní brzda využívá společný bezpečnostní ventil. V případě 
záchranné brzdy je ventil aktivován zatažením kterékoliv rukojeti záchranné brzdy. 
Strojvedoucímu je umožněno v případě potřeby přerušit brzdění přemostěním 
bezpečnostního ventilu tlačítkem na řídícím pultu. V případě aktivace bezpečnostní brzdy 
nelze ji přerušit žádným přemostěním. 

Elektromagnetická kolejnicová brzda je brzdou nouzovou a je aktivována 
rychlobrzdou nebo záchrannou brzdou při poklesu tlaku v hlavním potrubí pod 3 bar. 
Kolejnicová brzda je instalována v obou podvozcích a působí současně. Brzda je 
elektricky vyhřívaná. 

 

Podvozky 
Pojezd vozu tvoří dva dvounápravové podvozky s jedním hnacím a jedním běžným 

dvojkolím o rozchodu 1 524 mm a rozvorem 2 300 mm. Jsou bezkolébkové konstrukce 
s dvojitým vypružením a hydraulickým tlumením v obou stupních vypružení. Rám 
podvozku je svařované skříňové konstrukce ve tvaru H se sníženou střední části. Obě 
dvojkolí jsou vybavena celistvými koly s průměrem styčné kružnice 840 mm a s jízdním 
profilem kol ORE S 1002. Na každé nápravě jsou nalisovany brzdové kotouče o průměru 
610 mm. Vnitřní hnací náprava je vybavena nápravovou převodovkou. Nápravová ložiska 
uzavřené ložiskové kompaktní jednotky SKF typu TBU 130x230x160. Vedení dvojkolí je 
řešeno kyvnými rameny ložiskových skříní. Primární vypružení je tvořeno čtyřmi sadami 
šroubových ocelových pružin uložených na ložiskových skříních nad osou ložiska. 
Druhotné vypružení je tvořeno dvěma vzduchovými membránami Continental o průměru 
700 mm upevněnými na přídavných pryžokovových pružinách. Vzduchové membrány 
vedle svislého vypružení zajišťují i příčné vypružení a natáčení podvozku. Tlak vzduchu je 
regulován podle zatížení vozu pomocí regulačních ventilů. Při poruše vzduchové pružiny 
zajišťuje náhradní vypružení přídavná pryžokovová pružina, která umožňuje bezpečný 
provoz s cestujícími až do koncové stanice. Přenos podélných sil z rámu podvozku do 
vozové skříně je proveden přes otočný čep na hlavním příčníku podélným pružným 
táhlem Brzda v podvozku je řešena čtyřmi jednotkami kotoučové brzdy Sab Wabco 
z nichž každá působí na jeden brzdový kotouč. Vždy jedna brzdová jednotka v podvozku 
je vybavena pružinovou brzdou. Oba podvozky jsou vybaveny magnetickou kolejnicovou 
brzdou. Vozová skříň je na podvozcích prostřednictvím membrán vzduchového vypružení 
uložená dvoubodově. Příčné naklápění skříně omezuje torzní stabilizátor.  

Písek pro pískování ze zásobníků ve spodku vozu je přiváděn ve směru jízdy vždy 
před první (běžnou) nápravu ve voze. Mazání okolků běžné nápravy je řešeno tyčinkami 
tuhého maziva v aplikátorech na konzolách rámu podvozku. Podvozek je vybaven čtyřmi 
pneumatickými jednotkami čistících zdrží. Na každé nápravě jsou snímače otáček 
protismykové a protiskluzové ochrany. 
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Hnací soustrojí 
Hnací soustrojí tvoří dva shodné trakční agregáty zavěšené pružně pod podlahou 

vozu. Každý trakční agregát tvoří naftový motor, hydrodynamická převodovka, nutné 
příslušenství motoru a převodovky a pomocné stroje. Motor s převodovkou je spojen 
přírubově. Celek je tříbodově zavěšen do rámu hnacího soustrojí. Rám je čtyřbodově 
pružně zavěšen ve spodku vozu.  

Motory typu MAN D2876 LUE 606 jsou nejnovější konstrukce, zajišťují svými 
parametry vysoký měrný výkon a plní platné emisní předpisy UIC 624-II pro kolejová 
vozidla, které odpovídají úrovni emisních předpisů EURO III pro automobilové motory. 
Jsou to ležaté řadové šestiválce, přeplňované turbodmychadlem, chlazením plnícího 
vzduchu a elektronicky řízeným vstřikovacím čerpadlem. Chlazení naftových motorů 
včetně chlazení plnícího vzduchu je kapalinové s vlastním chladícím systémem pro každý 
motor.  

Chladící systém firmy Behr tvoří pro každý motor dva chladící okruhy, tzv. 
vysokoteplotní pro chlazení motoru a počáteční ochlazení plnícího vzduchu a tzv. 
nízkoteplotní okruh pro dochlazování plnícího vzduchu. Jednotlivé chladící okruhy a okruh 
vytápění jsou navzájem odděleny. Vzájemné propojení obou mezi vysokoteplotními 
okruhy a okruhem vytápění je provedeno přes výměníky tepla. Chladící zařízení od firmy 
Behr sestává z chladiče umístěného na střeše vozu, mezichladiče plnícího vzduchu, 
chladiče oleje hydrodynamické převodovky, termostatů a dalšího příslušenství. Pohon 
ventilátorů chladiče je hydrostaticky s elektronickou řídící jednotkou.  

Hydrodynamické převodovky Voith T111bre jsou dvoustupňové s měničem momentů 
a spojkou. Převodovky jsou vybaveny reverzačním převodem a dynamickou brzdou 
(retardérem). Jedná se vysoce moderní převodovky s minimalizovanými rozměry o délce 
pouhých 744 mm, respektivě se vzdálenosti mezi připojovací přírubou k motoru a 
výstupní přírubou na kloubový hřídel pouhých 625 mm. Přenos výkonu na nápravu je 
kloubovým hřídelem a dvoustupňovou nápravovou převodovkou rovněž od firmy Voith. 

Pomocné stroje, které jsou součásti každého hnacího soustrojí, tvoří pomocný 
generátor (třífazový generátor s usměrňovačem) a kompresor klimatizace kabiny 
strojvedoucího. Oba stroje jsou uloženy ve společném rámu, který je pružně montován 
do rámu hnacího soustrojí. Pohon obou strojů je klínovými řemeny od pomocného ložiska 
poháněného krátkým kloubovým hřídelem od předního konce naftového motoru. 

 

Elektrická výzbroj 
Elektrická výzbroj motorového vozu zajišťuje napájení a ovládání elektrického 

osvětlení, vytápění a větrání celého vozu, klimatizaci kabin strojvedoucího, ovládání 
vnějších dveří, napájení jednotlivých řídících systému (např. řídicího systému vozu, 
větrání, regulátoru motorů a převodovek a pod.), dobíjení akumulátorové baterie, 
napájení elektropneumatických prvků pneumatické výstroje a napájení dalších systémů 
vozu, jako jsou např. vozový rozhlas, informační systém, systém ATC (jedná se o systém 
plnící podobnou funkci jako vlakový zabezpečovač), atd. 

Na voze jsou umístěny dvě akumulátorové baterie. Zdrojem elektrické energie pro 
napájení el.výstroje a dobíjení akumulátorových baterií jsou dvě zdrojová soupravy 
s třífázovým alternátorem s usměrňovačem s pohonem od spalovacích motorů klínovými 
řemeny. Velikost nabíjecího napětí akumulátorové baterie je řízena dle teploty 
v bateriové skříni. Bateriové skříně jsou vytápěny. 

Při stání soupravy je možno dobíjení akumulátorové baterie a napájení dalších 
spotřebičů z dobíječe, který je připojen k místní elektrické síti 3x400V, 50Hz. V případě 
temperování odstaveného vozu v zimním období je připojení na zásuvku vnějšího 
nabíjení povinné. 

Vnitřní osvětlení soupravy včetně nouzového je provedeno zářivkami napájenými 
z individuálnich zářivkových střídačů. Osvětlení kabiny strojvedoucího je rovněž 
zářivkové. 
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Vnější osvětlení vozu, t.j. návěstní svítidla jsou žárovková (bílá) nebo vytvořena 
pomocí diod LED (červená). Světlomety pro osvětlení tratě jsou osazeny halogenovými 
žárovkami. 

 

Řídící systém 
Mikroprocesorový řídící systém je se skládá ze sytému pro řízení vozidla a vlaku VCC 

(CRV), systému pro diagnostiku vozidla a vlaku VDC (DPV), záložního systému řízení 
vozidla VĚC (NRV) a vlaku, a systému řízení motoru a převodovky. 

Systém řízení vozidla a vlaku zabezpečuje provádění všech funkcí souvisejících 
s řízením vozidla – snímá polohu jednotlivých ovládacích prvků na řídícím pultu, 
vypočítává požadovanou trakční/brzdovou sílu, řídí spolupráci pneumatické 
a hydrodynamické brzdy, zajišťuje násobné řízení vlaku, provádí automatickou regulaci 
rychlosti včetně ovládaní brzdiče pneumatické brzdy, zajišťuje součinnost se systémem 
ATC (Automatic Train Control). Mimo tyto základní funkce systém zabezpečuje záznam 
signálů z jízdy vlaku a jejich zobrazení, nabízí autosimulační režim pro zkoušky a údržbu 
vozidla, případně pro školení strojvedoucích apod.. 

Systém pro diagnostiku vozidla řeší funkce spojené se zobrazováním informací pro 
strojvedoucího a kontroluje průběhu jízdy – provádí zobrazování údajů na displeji 
strojvedoucího, zajišťuje přenos dat z ostatních vozidel ve vlaku, sbírá informace 
z připojených subsystémů, analyzuje přijatá data a v případě poruchy informuje 
strojvedoucího. Diagnostický systém vozidla ukládá data do vnitřní paměti pro případnou 
analýzu, kontroluje provoz související technických zařízení vozidla (měří stav baterie, 
kontroluje funkčnost žárovek návěstních svítidel a informuje strojvedoucího při 
„přepálení“ vláken žárovek, provádí částečnou kontrolu funkcí trakčních agregátů, 
vypočítává délku vlaku, váhu vlaku, brzdící procenta, zobrazuje jízdní řád apod.  

Záložní řídící systém zajišťuje řízení vozidla a vlaku v případě poruchy CRV. 
Zabezpečuje nezbytné funkce pro bezpečné řízení vozidla a vlaku, zajišťuje řízení 
trakčních agregátů všech vozidel ve vlaku a provádí spolupráce se systémem ATC. 

Systém řízení motoru a převodovky je zabezpečován vlastními mikroprocesorovými 
regulátory obou agregátů. Oba regulátory navzájem spolupracují a jsou propojené 
komunikační linkou s VCC a VDC, odkud přijímají řídící povely, např. tažnou sílu. Zpětně 
zasílají informace o činnosti trakčního agregátu, které jsou zpracovány DPV a zobrazeny 
na displeji strojvedoucího. 

Elektronické systémy jsou propojeny komunikační sběrnicí CAN, která zajišťuje rychlý 
a bezpečný přenos informací. V diagnostickém systému vozidla propojuje sběrnice CAN 
řadu vstupních modulů, které převádí logické vstupní signály do formy komunikačních 
dat. Tímto způsobem je zajištěn vstup velkého množství informací do DPV při zachování 
malých rozměrů.  

 

Možnost aplikace pro provoz na regionálních tratích v síti ČD 
Motorový vůz byl už v projektu koncipován také pro použití na rozchodu 1 434 mm. 

Z tohoto důvodu je skříň vozu konstruována tak, aby vyhověla obrysu UIC 505. Vyžaduje 
to však použití adaptovaných podvozků, které vedle vlastního dvojkolí s rozchodem 
1 434 mm musí být doplněny příčnými náražkami s proměnnou vůli pro omezení 
vybočení skříně ve vnějším oblouku a změnou vzdálenosti středu čepů dvojkolí (rozteče 
nápravových ložisek) na obvyklý rozměr pro rozchod 1434. 

Pro použití u ČD a středoevropské klimatické poměry lze konstrukci vozu zjednodušit 
použitím běžných materiálů pro vnější teploty do –30oC a dále zjednodušením v oblasti 
speciální výstroje požadovanou VR, jako např. elektromagnetická brzda na obou 
podvozcích, zdvojený informační a zabezpečovací (ATC) systém apod. 

Motorový vůz disponuje dostatečným celkovým výkonem naftových motorů pro 
vedení motorových vlaků složených z přívěsných a řídících vozů. Řídicí a přívěsné vozy 
mohou být v provedení s ocelovou skříní rozměrově shodnou s motorovým vozem, tj. 
s délkou 25,2 m, nebo Al skříni z hliníkových velkoplošných protlačovaných profilů. 
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V obou případech se předpokládá nízkopodlažní provedení s úrovni vstupů 550 mm nad 
TK. Vozy včetně motorového mohou být vybaveny automatickými spřáhly nebo 
standardním narážecím a tahadlovým ústrojím.  

 

Příloha: 

Typový výkres Dm 12  

 



 10 

 


