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Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem s 

tlapovým závěsem na valivých ložiskách. 
 

 Trakční elektromotory jsou u starších vozidel závislé i nezávislé trakce často uloženy 
v podvozku v tlapovém závěsu. Zavěšení spočívá dvěma body na hnací nápravě a třetím na rámu 
pojezdu. Uložení elektromotoru na nápravě je realizováno kluznými ložisky, jejichž výroba je 
technologicky náročná, kluzná ložiska neposkytují geometricky přesně definovaná spojení 
elektromotoru a hnací nápravy ani se nevyznačují dlouhou životností. Pro jejich správnou mazací 
funkci je nutné ztrátové mazání, které dlouhodobě zatěžuje životní prostředí. Kluzná ložiska vyžadují 
trvalou kontrolu hladiny a jakosti oleje a stavu kluzné kompozice. Modernizace tlapového uložení 
trakčního elektromotoru se zvýšeným výkonem na uložení s valivými ložisky zajišťuje geometricky 
přesné uložení na hnací nápravě (s ohledem na ozubený převod), fixaci k hnací nápravě v radiálním i 
axiálním směru, vysokou životnost, nízké údržbové náklady a odstranění zatížení životního prostředí. 
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Modernizace uložení DC trakčního elektromotoru 
 se zvýšeným výkonem s tlapovým závěsem na valivých ložiskách. 

 
Současná  trakční vozidla nezávislé trakce provozovaná v železniční dopravě používají různé 

druhy přenosu trakčního výkonu od zdroje tohoto výkonu k hnacímu dvojkolí. Od poměrně 
jednoduchého mechanického přenosu, přes hydromechanický, hydrodynamický, případně 
hydrostatický až k vysoce sofistikovanému pohonu elektrickému. V bývalém Československu 
postupem let (období od 70. let minulého století) začal u vozidel nezávislé trakce postupně převažovat 
dieselelektrický přenos výkonu a výjimkou zůstávaly pouze tehdy nově vyráběné motorové vozy (řady 
810, 820, 850 – 853, 842), která byla ukončena sérií vozidel 843 s dieselelektrickým přenosem výkonu 
jako posledními nově dodanými motorovými vozy pro České dráhy. 

 
U lokomotiv nezávislé trakce byla situace výrazně jiná. Po útlumu výroby lokomotiv 

s hydrodynamickým přenosem výkonu zcela převážila dieselelektrická trakce, která je na tratích 
českých a slovenských drah naprosto dominantní. Na téma výhodnosti či nevýhodnosti 
dieselelektrického přenosu výkonu již bylo napsáno skutečně mnoho odborných, ale i zavádějících 
úvah a není cílem tohoto článku srovnávat jednotlivé druhy přenosu výkonu. Sympatické však je, že i 
dnes se lze setkat na kolejích s veterány jako jsou řady 720, 721 či 830 a 831 jakožto legendárními 
zástupci dieselelektrického přenosu výkonu s 50 lety v činné službě a na druhé straně nejnovějšími 
zástupci s dieselelektrickým přenosem výkonu vyráběnými v současné době v CZ LOKO (dříve 
ČMKS) pod označením 709.0 (ČD), 709.7 (průmysl) nebo 621.1 pro srbské dráhy. 

 
Všichni tito zástupci dieselelektrického přenosu výkonu mají jedno společné, elektrické točivé 

stroje – trakční motory, jako zdroj hnacího momentu trakčního dvojkolí. 
 

Poznámka: zajímavá situace nastala v období 70. a 80. let, kdy u nově vyvíjených trakčních vozidel 
závislé trakce využívaných v posunu vyvstala potřeba DC trakčního motoru s jednoduchým uložením 
o výkonech shodných jako u dieselelektrických lokomotiv. Proto padla volba na tehdy běžně vyráběné 
DC trakční motory z ČKD Trakce typu TE 006, resp. TE 009 a vznikla tak řada vozidel jako například 
řada 210. 
 

V současné době, jak již bylo zmíněno, probíhá v ČR nejen výroba nových dieselelektrických 
lokomotiv, ale současně jsou v Čechách a na Slovensku rekonstruovány některé starší řady vozidel 
nezávislé trakce s původně DC/DC přenosem výkonu na AC/DC přenos. 

 
Vozidla nezávislé trakce byla v minulosti převážně vybavována elektrickými DC trakčními 

motory od firmy ČKD Trakce, později ČKD Dopravní systémy. Po vstupu firmy Siemens do ČKD byla 
zachována kontinuita tohoto tradičního výrobce elektrických točivých strojů formou licence na výrobu 
původních typů trakčních motorů ve prospěch SKD TRADE, a.s., která nejen pokračuje v jejich 
výrobě, ale zajišťuje i výrobu zcela nových trakčních motorů a dalších elektrických točivých strojů na 
základě vlastního vývoje. Překonané parametry původních licenčních strojů zvyšuje rovněž vlastním 
vývojem s cílem výrazného zvýšení užitných vlastností. 

 
Zkusme se tedy podívat na možnosti modernizace DC trakčních motorů z hlediska jejich 

parametrů elektrických a mechanických, vhodnosti pro novovýrobu vozidel či rekonstrukci. 
 

Trakční DC motor slouží jako zdroj točivého momentu přenášeného na hnací dvojkolí vozidla. 
Přesto, že se jedná o stejnosměrný točivý stroj a tomu odpovídající požadavky na složitost a údržbu, 
je velmi poučné vyslechnout názory provozovatelů dříve vyrobených vozidel s těmito motory. Je 
zajímavé sledovat například obchodní úspěch firmy CZ LOKO, která pro nově vyráběné lokomotivy 
709.0, 709.7 nebo 621 s přenosem výkonu AC/DC s úspěchem používá motory SKD TRADE, a.s. 
typu TE 015, respektive TE 019. 

 
DC motory mají kromě snadné regulovatelnosti v podstatě ideální trakční charakteristiku. 

Proto řada provozovatelů zásadně odmítá při modernizacích dříve vyrobených vozidel z důvodu 
komplikované ekonomické návratnosti přechod z DC/DC či AC/DC přenosu výkonu na AC/AC a zcela 
jednoznačně volí pro ně technicky a ekonomicky optimální variantu AC/DC. Tomu se přizpůsobilo i 
SKD TRADE, a.s. a snažilo se vytěžit z původních DC trakčních motorů vyšší užitné vlastnosti a to 
nejen pro nově vyráběné trakční motory, ale i pro modernizace starších trakčních motorů.  



Jedná se o: 
 

a) snížení dynamických účinků trakčního motoru na trať i vozidlo  
b) zamezení vzniku ekologických zátěží z provozu trakčního motoru 
c) snížení tepelného namáhání trakčního motoru 
d) zvýšení výkonu trakčního motoru 
e) snížení údržbových nákladů trakčního motoru a pohonu 

 
ad a) Při typickém uložení lokomotivních trakčních motorů původní výroby ČKD formou tlapového 

závěsu vznikají v systému zavěšení dynamické síly, které jsou buď charakteristické, dané 
tlapovým závěsem nebo doprovodné, dané technologií provedení tlapového závěsu. Do 
doprovodných lze započíst axiální síly (dynamické rázy) vznikajících díky axiálním vůlím na 
čelech kluzných tlapových ložisek. Tyto vůle jsou nezbytné pro správnou funkci tlapového 
ložiska z důvodu dobrého mazání axiálních kluzných ploch mezi pánví tlapového ložiska a  
čelem náboje ozubeného či kotoučového kola, případně opěrným distančním pouzdrem. 
Setrvačné hmoty a následně síly působící v axiálním směru z dvojkolí na tlapový závěs 
motoru  nebo naopak, způsobují rychlejší opotřebení axiálních třecích ploch, jejich případné 
zadírání,  a zvětšování axiálních vůlí vedoucích k zvýšenému úniku maziva. 

 
Tomu lze předejít rekonstrukcí kluzného uložení trakčního motoru na nápravě na 

valivé uložení, kdy trakční motor je prostřednictvím valivých ložisek v axiálním směru pevně 
fixován bez vůlí a je v tomto směru unášen společně vždy při jakémkoliv příčném pohybu 
trakčního motoru - viz schema uložení trakčního motoru TE 015 na valivých ložiskách (obr.1.) 
a detailní foto valivého uložení TE 019 (obr. 2.). 

 
Obrázek 1. 
 

 

 
 
 
 



 Obrázek 2. 
 

Detail valivého uložení TE 019 na nápravě ř. 709.7 
 

 
 
Další silou v systému je svislá síla vznikající od setrvačné hmoty trakčního motoru, 

která se buď sčítá nebo odčítá se složkou síly od hnacího momentu v závislosti na jeho 
orientaci. Zachycení této reakce je realizováno kromě již zmíněných tlapových ložisek i 
v třetím bodu, v závěsu motoru. Závěs je konstruován pružně tak, že opěrné nosy kostry 
statoru dle smyslu reakce stlačují vypružení závěsu tvořeného ocelovými vinutými pružinami. 
Tento závěs není nijak tlumen, proto u vozidel bez skluzové ochrany či u vozidel s nevhodnou 
citlivostí skluzové ochrany mohou způsobit torzní rozkmitání celého pohonu (od obvodu 
hnacích kol po hřídel rotoru trakčního motoru) se zvýšeným torzním namáháním všech dílů 
pohonu (včetně vyššího zatěžování ozubeného převodu) a sníženou životností ocelových 
pružin závěsu motoru a jejich občasným praskáním. 

 
Proto existuje v SKD TRADE, a.s. pružný závěs vytvořený gumokovovým dílem 

s dobrým útlumem, se stejnými zastavovacími rozměry, který značně omezuje netlumené 
kmitání pohonu a snižuje výše uvedené nepříznivé vlivy. 

 
ad b) Kluzné ložisko tlapového závěsu musí být principiálně ztrátové, aby byla zachována jeho 

správná funkce, protože v prostoru kluzných ploch musí být přítomno mazivo, které je 
následně vytlačováno mimo ložisko, zejména při stání vozidla. Značným problémem je na 
kolejovém vozidle zabránění úniku maziva do okolního prostředí. Jímání maziva do sběrných 
zařízení a jeho navracení do zásobníku maziva je komplikované, nepříliš účinné a mívá 
krátkou životnost, proto neustále unikají ropné produkty do traťového svršku, spodku a mohou 
ohrozit podzemní vody. 

 
Valivé uložení tlap trakčního motoru zmíněné v ad a) však tento negativní rys zcela 

odstraňuje. Valivá ložiska mají dlouhodobou tukovou náplň a při případném doplňování 
maziva je původní vytlačováno do zásobních prostor, uzavřených tak, aby jakákoliv 
kontaminace okolního prostředí byla vyloučena. 

 
Valivá uložení trakčních lokomotivních motorů jsou v současné době technologicky 

v SKD TRADE, a.s. zpracována jak pro modernizace původních trakčních motorů, tak pro 
novovýrobu TE 015, (resp. TE 005), TE 019, (resp. TE 006, TE 009) a u motorů TE 051 jsou 
již od počátku jejich výroby. 

 
ad c) Pro DC trakční motory typu TE 005 a TE015 (zejména na lokomotivách ř. 753 a 754) je 

typické vysoké tepelné namáhání zejména kotvy, ke kterému přispívá nejen režim užívání 



motorů na lokomotivách uvedených řad (případně i 743, 731) mající výkonnou EDB, ale i 
nedostatečné množství vzduchu a to hlavně u lokomotiv jejichž ventilátor chlazení trakčního 
motoru je poháněn mechanicky od klikového hřídele dieselu a při volnoběžných otáčkách 
dieselu dává zanedbatelné množství chladícího vzduchu. Při takovýchto podmínkách je 
izolace motoru zatěžována na hranici únosnosti, probíhá její zrychlené stárnutí a postupné 
snižování izolačních vlastností vedoucích k poruše trakčního motoru. Výrazně pak trpí i 
komutátor. 

 
Proto SKD TRADE, a.s. začalo využívat jiné druhy izolačních materiálů odpovídající 

izolační třídě ,,200“  umožňující dosažení teploty vinutí rotoru až 240°C bez nepříznivého vlivu 
rychlého stárnutí izolačních materiálů a zkracování životnosti. Tato izolační třída posouvá 
možnosti tepelného zatěžování trakčních motorů do jiné kategorie a výrazně tak prodlužuje 
životnost izolačních materiálů a oddaluje riziko poruchy. 

 
Pokud při rekonstrukcích železničních vozidel zůstávají zdroje chladícího vzduchu a 

vzduchovody původní, lze využít k zvětšení množství přiváděného vzduchu k trakčnímu 
motoru řešení, které aplikuje SKD TRADE, a.s. formou jiné konstrukce vzduchovodu (měchy 
přívodu vzduchu) mezi hrdlem trakčního motoru a výstupním otvorem v hlavním rámu. Ten 
nevykazuje při natáčení podvozku takové zkosení a zmenšování průtočného průřezu pro 
vzduch, snižuje tlakové ztráty a umožňuje snadnou montáž. Pro zavěšení tohoto vzduchovodu 
není třeba provádět na hlavním rámu ani hrdle trakčního motoru žádné úpravy a při 
zavazování vozidla je spodní rámeček samonaváděcí. 

 
ad d)    Výkony původních DC trakčních motorů byly dány typovými zkouškami, jejichž výsledky 

odpovídají použitým izolacím a průřezům vinutí trakčních motorů. Vložením jinak konstrukčně 
řešeného vinutí se např. u motoru TE 015 podařilo v SKD TRADE,a s. dosáhnout parametrů, 
které v oblasti výkonů zvyšují parametry trakčních motorů o 20%. To by umožnilo např. při 
jinak koncipované modernizaci lokomotiv na řadu 755 s rekonstruovanými motory typu TE 015 
A06 zvýšit trakční výkon vozidla   buď o 250 kW nebo výrazně snížit u tohoto typu vozidla 
poměrně vysokou trvalou rychlost, aniž by bylo překročeno dovolené oteplení trakčního 
motoru. Ještě zajímavějších výsledků lze dosáhnout u šestinápravových vozidel (ČD je již 
v podstatě neprovozuje – řada 771) v zahraničí stále zastoupených a průběžně 
modernizovaných – typ S 200, ČME 3. Zde přírůstek trakčního výkonu u rekonstruovaných 
motorů typu TE 019 (TE 006) činí dohromady 300 kW a při využití změny převodového 
poměru dosahuje vozidlo velmi vysokých tažných sil. 

 
ad e)     Modernizace trakčních motorů na valivé uložení výrazně snižuje údržbové náklady při 

provozu, protože odstraňuje velmi časté kontroly stavu maziva pro kluzná ložiska (při valivých 
ložiskách postačí cca 1x ročně nebo po proběhu 100 000 km) a nákladově odstraňuje 
vysokou spotřebu maziva pro kluzná ložiska. Z hlediska vyšších parametrů použitých 
izolačních materiálů trakčního motoru odpadají i velmi nákladné neplánované opravy 
nevyhovujícího izolačního stavu trakčního motoru. Při využití porovnávací metodiky LCC pro 
posouzení nákladovosti provozu vozidla bez valivého uložení a s valivým uložením, se 
ukazuje, že tato modernizace je vhodná pro vozidla se zbytkovou životností 5 let. 

 
 

Závěr: 
 
SKD TRADE, a.s. vstoupilo do povědomí provozovatelů drážních vozidel jako  dodavatel 

náhradních dílů pro tato vozidla, dříve převážně vyráběných v ČKD, ale současně se etabluje jako 
výrobce nově vyvinutých dílů a komponent pro drážní vozidla jak modernizovaná, tak nově vyráběná. 
SKD TRADE, a.s. je tak schopno pokrýt z velké části potřeby dodávek náhradních dílů a komponent, 
zajištění jejich oprav a vývoj nových komponent pro modernizace vozidel provozovatelů železniční a 
městské dopravy v ČR a na Slovensku.  

 
 
 
 
 
 


