25A) Elektrická trakce

http://maturitanazamku.kvalitne.cz

25A) Elektrická trakce
- druhy trakcí
- nezíslá trakce
- závislá trakce
- trak ní motory
Zp sob pohonu hnacích kol motorových vozidel elektrickým motorem se nazývá elektrická trakce.
Elektromotor napájený trakcí se ozna uje trak ní motor.
Elektrická energie umož uje lépe využít p írodní zdroje energie pro pohon vozidel v porovnání s jinými
zp soby pohonu. Trak ní vozidla mají menší hmotnost a to p ináší úsporu energie na tratích s astým
rozb hem. Elektrická trakce je ekonomicky výhodná na horských tratích s velkým p evýšením. P i bržd ní
dodává trak ní motor do sít proud (tzv. rekuperace)

Rozd lení trakce podle druhu:
hlavní a dálkové dráhy
m stské dráhy
podzemní dráhy
p edm stské dráhy
pr myslové dráhy
d lní dráhy
trolejové dráhy
Rozd lení trakce podle p ívodu elektrické energie do vozidla:
závislá trakce
u závislé trakce se elektrická energie p ivádí do vozidla z trak ního vedení vhodným sb ra em a proto je
vozidlo závislé na rozvodu elektrické energie.
Vozidlo odebírá el. energii bu z trolejového vedení pantografovým sb ra em a kolejnice plní funkci zp tného
vedení nebo z t etí kolejnice, uložené izolovan (metro). Torlejbusy mají vrchní trolejové vedení dvoupólové.
Závislá trakce je p i výstavb investi n náro n jší než nezávislá trakce. Je t eba vybudovat stacionární
elektrické za ízení, p ívodní vedení VN a VVN, m nírny, napájecí stanice, rozvodny a vedení.
nezávislá trakce - zdroj elektrické energie je umíst n na vozidle
vozidlo nezávislé trakce není závislé na p ívodu elektrické energie, protože zdroj energie je umíst n na
samotném vozidle.
- benzinoelektrická
- dieselelektrická
- parní - turboelektrická
- akumulátorová
- setrva níková
Vhodná kombinace el. trakce se spalovacím motorem má všechny výhody el. pohonu hnacích kol po stránce
trak ní i konstruk ní. Takové hnací vozidlo má nesrovnateln v tší ú innost než parní lokomotiva.
Rozd lení trakce podle nap tí:
stejnosm rná soustava:
250V - d lní dráhy
600V - tramvaje a trolejbusy
750V - metro
1500V - železnice, p edm stské dráhy
3kV - železnice

st ídavá soustava:
25kV 50Hz - železnice

Trak ní motor je elektricky pohán ný stroj vozidla. Pro volbu motoru mají velký význam jeho charakteristiky:
1) závislost momentu a otá ek na proudu
2) závislost otá ek na momentu
Ve stejnosm rné trakce se nej ast ji jako trak ní motor používá stejnosm rný motor se sériovým buzením,
který má pro trak ní ú ely nejvýhodn jší charakteristiky (závislost momentu a otá ek na proudu a závislost
otá ek na momentu). Proud se zv tšuje s druhou odmocninou momentu. Tento motor je nejvíce p etížitelný.
Otá ky se ídí vy azováním p ed adných rezistor . P i nízkých otá kách (p i rozjezdu, p i jízd do kopce)
vyvine motor dostate n velký moment k rozjezdu a p i jízd po rovin je motor dostate n rychlý p i nižším
momentu.
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Spoušt ní a ízení otá ek trak ních motor :
a) p ed adnými rezistory

b) d lením sí ového nap tí azením motor
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c) zm nou buzení
d) polovodi ovými m ni i
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Výhody elektrické trakce:
1) dobrá trak ní charakteristika motoru
- ízení otá ek je snadné a hospodárné
- motor má pomalý rozb h z klidu a velký záb rový moment
- motor má dostate ný to ivý moment a velkou tažnou sílu
2) jednoduché konstruk ní p izp sobení vozidla
- motor se m že tvarov p izp sobovat
- pot ebný výkon lze rozd lit na více motor pohán jících jednotlivé nápravy
- motor má malou hmotnost a malé rozm ry, je ot esu vzdorný
3) výhodné provozní vlastnosti
- provoz nezne iš uje životní prost edí
- jednoduchá obsluha
- plynulý chod motoru
- dlouhá životnost
- velká energetická ú innost

Nevýhody elektrické trakce:
1) vysoké investi ní náklady
2) závislost na dodávce elektrické energie
3) v tší odb r v zim na vytáp ní vozu
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