
     Тема         ПРИВОДИ ПІДВАГОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ 

Система автономного електропостачання має власні джерела електричної 

енергії. Джерелами харчування в автономних системах електропостачання 

служать електромашинні генератори з приводом від вісі колісної пари. 

1.Призначення привода підвагонного генератора._______________________ 

_____________________________________________________________________ 

2.Яка роль відводиться в приводах підвагонних генераторів  

а) колісній парі_____________________________________________________ 

б).генератору________________________________________________________ 

в) карданному валу__________________________________________________ 

 

   

       а)                       б)                      в)  

3.Як ви розумієте поняття «передаточне число » в приводах підвагонних 

генераторів 

 

4.   Назвіть типи приводів. 

 

_____________________       ____________________        ___________________ 

5.Зробіть порівняльну характеристику приводам. Заповніть таблицю. 

 



 Привід ТРКП          Привід ТК-2 

Наявність редуктора   

Передаточне число   

Кількість ремнів   

За рахунок чого 

збільшується 

передаточне число 

  

Величина на тяжіння 

пружини (мм) 

    100   (+_ 5)           110 (+_5) 

6.На малюнках надані частини приводів генераторів. Напишіть під ними до яких 

приводів вони відносяться  буквами А чи Б  

 

 

 

7 Призначення редуктора: 

___________________________ 

8.Призначення привода 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

______________________________________ 

_______________________________________ 

     А  

  Б  



підвагонного генератора:________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9.Посилаючись на схему опишіть порядок передачі крутячого моменту: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 _______________________________________                                                           

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

В пасажирських вагонах с кондиціюванням повітря встановлюється привод 

генератора від____________________________________________________ з  

                                              Редукторами типів: 

             

Тип_________________________             Тип ________________________ 

10.Як називаються частини приводу, їх призначення. 

          _____________________________ 

           _____________________________ 

Призначення:_______________________ 

___________________________________ 

11.Назвіть несправності приводів в 



эксплуатації. 

Провідник повинен вміти виявити зовнішнім оглядом несправності приводу 

генератора 

1.Послаблення кріплення усіх вузлів приводу. 

2..Не має бути взимку льоду на _________________, вибоїн . повзунів на ________________ 

3. Наявність __________ в редукторі, 

4 Стан шківів і відсутність на них _____________;___________________________________, 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Стан ременів. Термін служби ременів залежить від правильної експлуатації: 

- неправильно одягнений  ________________________________; 

- сильно натягнутий ____________________________________ 

До єксплуатаціі не допускаються ремені при наявності _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Допускаються в експлуатацію наявність трьох ременів в ___________ і чотирьох в__________ 

Відсутність на запобіжних пристроях ________________________________________________  

Відсутність пробки наливного і зливного отвору, що призведе _______________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

У редукторно - карданном приводі перевіряють: 

Стан____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
По двох білим контрольним смугах при огляді редуктора на середній частині осі колісної пари 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Дія провідника при несправностей приводу: 

 
1 Спрацювання СКНБ через несправностей приводу з-за слабкого натягу ременів, 

зобов'язаний _________________________________________________ 

2.Якщо редуктор перегрівається при наявності в ньому мастила, а робота супроводжується 

стуком і скреготом це означає і призведе до заклинювання колісної пари, необхідно 

_______________________________________________ 

3. При виявленні несправностей в приводах _______________________________ 

____________________________________________________________________ 
4. При забрудненні шківа або ременя, ремені __________________________________________ 



______________________________________________________________________________._ 

5. При обмерзанні шківів або ременів _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  6.Прі неповному комплекті ременів навантаження на генератор ________________________ 

7.Слабое натяг можна визначити ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Як називаються вузли привода: 

 

1 

         2                                      3                  1…………………………………… 

                                                                     2……………………………………  

                                                                     3 ……………………………………           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

   



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

В пассажирских вагонах электродвигатели вентиляторов, электрокалориферы и 

электропечи расположены над рабочим тамбуром, а электродвигатели 

циркуляционных насосов (служащих для усиления циркуляции воды в системе 

отопления) — под кипятильником. 

 

В кипятильнике установлены электронагревательные элементы, а также 

предусмотрена возможность сжигания твердого топлива для нагрева воды 



 

 



 

 



  



 
Централізоване електропостачання дозволяє виконати систему назмінному струмі 

напругою 380 В 

 



  

 

 

 

 

 


