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Bevezető

Magyarországra, ezen belül is, Szegedre 1992 novemberében érkezett az első Skoda tro-
libusz. A Szegedi Közlekedési Vállalat Skoda 15 Tr típusú csuklós trolibuszokkal bőví-
tette járműparkját. Az első trolibusz a T-600 pályaszámú, majd ezt követte a többi, T-610 
pályaszámig bezárólag. A próbafutások után a T-600 pályaszámú trolibuszt 1993 január 
25.én  állították forgalomba. Az első, T-700 pályaszámú, 14 Tr 13/6 szóló Skoda troli-
buszt 1994 április 25.-én állították forgalomba. Ezek a trolibuszok új gyártású trolibu-
szok, a Cseh Köztársaságban levő Skoda Konszern Plzen Osztrovi gyárban gyártották.

A 14 Tr és 15 Tr között csupán annyi a különbség, hogy a 14 Tr szóló, a 15 Tr pedig 
csuklós jármű. Minden egyébben megegyeztek, tehát a futóművek, fék és kormánybe-
rendezés, ajtók, 24 V-os és 600 V-os áramkörök, segédüzem, hajtásvezérlés mind azono-
sak, apróbb eltérések az altípuson belül voltak, ezek azonban nem lényeges eltérések.
A csuklós trolibuszoknál ötletes megoldással tették lehetővé, hogy a szóló jármű hajtását 
fel tudják használni. A 100 kW teljesítményű vontatómotor nem szolgáltatott elegendő 
nyomatékot (csuklós járművek hajtásához minimum 150 kW-os vagy nagyobb teljesít-
ményű vontatómotor kell) ezért a „B” híd mellett a „C” híd is hajtott. A szaggató egy-
séget és a vezérlőáramköröket egyszerűen megduplázták és a hajtásvezérlés szinkronját 
úgy oldották meg, hogy amíg az egyik szaggató gyujtási fázisban, a másik szaggató 
oltotási fázisban volt.
Ez a kis leírás nem tartalmazza a 14 Tr és 15 Tr trolibuszok teljes műszaki leírását, csu-
pán annyit, amennyi fénykép és rajz van a birtokomba. Úgy gondoltam, akik érdeklőd-
nek a trolibusz műszaki megoldásai iránt, ez az anyag is érdekes lehet.
 
Ennyi bevezetés után következzenek a trolibuszok főbb műszaki paraméterei.

Skoda 14 Tr
Általános ismertetés
A 14Tr típusú Skoda trolibusz kéttengelyes, szóló jármű, 3 ajtós kivitelben. A kocsi-
szekrény önhordó, teljesen fémszerkezetű, vékonyfalú acélszelvényekből hegesztéssel 
készült. A kocsiszekrény hegesztett egység, mely két oldalkeretből, első falból, hátsó fal-
ból és tetőből áll. Az egység fenékvázkerete hegesztett bordás hossztartókból és kereszt-
tartókból áll, melyek  zártszelvényekből készültek. A fenékvázhoz erősítették a fenékváz 
egységeit és segédberendezéseket. Az első és a hátsó fal ablakai osztottak, rétegezett 
biztonsági üvegből készültek. Az oldalsó ablakok és az ajtók ablakai biztonsági erősített 
üvegből készültek. Az ajtók kezelése elektropneumatikus, a működtető mechanizmus az 
ajtók fölött lévő szekrényben van elhelyezve. A padlózaton nyitható fedelek találhatók, 
melyek a fenékváz egységeihez történő hozzáférhetőséget biztosítják. A vezetőfülke az 
utastértől leválasztott. A járművezető ülése pneumatikus rugózású, magassága hossz-
irányban állítható. Az első ablakok fagymentesítése meleg levegővel történik, mely két 
különálló részre osztott. A vezetőfülke fűtés szintén meleg levegős. A meleg levegő a 
járművezető előtti ablakra és a járművezető lábához áramlik úgy, hogy a járművezető 
lábához irányuló fűtést el lehet zárni. Szellőztetés természetes az oldalsó tolóablakok 



és a billenthető tetőablakok segítségével. Az utastér fűtése meleglevegős cirkulációs. 
Három fűtőtest található az utastérben a hátsó és az oldalsó falaknál. Vontatóegységként 
egy darab 100 kW-os teljesítményű vontatómotor szolgál, mely a padlózat alatt a”B” 
tengely előtt található. A rugózást légrugók szolgálják, 2 db az első futóműn. 4 db pedig 
a hátsón, minden rugóegység teleszkópos lengéscsillapítóval van kiegészitve. A jármű 
hidraulikus szervokormánnyal szerelt. A trolibusz három független fékkel szerelt: 

a./ üzemi fék, (elektrodinamikus + EP szelep) 
b./ biztonsági légfék (vészfék) 
c./ rögzítő fék (rugóerőtárólós)

A járművezető a trolibuszt három pedállal irányítja. Jobb lábával a menetpedált és az 
üzemi (elektrodinamikus) fékpedált kezeli, bal lábával a pneumatikus biztonsági légfé-
ket. A trolibusz tetején található a fékellenállás , a váltóállító ellenállás és a segédüzemi 
motorok előtét ellenállásai. A rádió és televízió zavarszűrő tag a keret hossztartói között 
található. Az utastér megvilágítását inverteres fénycsövek biztosítják. A segédüzemi 
áramforrás 24 V-os, melyenergiáját az állandóan üzemben lévő akkumulátorral összekö-
tött generátor szolgáltatja.

A trolibusz főbb műszaki paraméterei
A trolibusz külső méretei

hossz      11.340 mm
szélesség          2.500 mm
magasság fékellenállásokkal együtt    3.145 mm
magasság áramszedőkkel        3.410 mm
A padlózat magassága az úttesttől       750 mm/740 mm
Az úttesttől mért szabad magasság       180 mm/170 mm

A magassági méretek a szabályozó szelepek megfelelő beállításánál és a gumiköpenyek 
megfelelő nyomásra történő felfújatásánál érvényesek.

Gumiabroncs  11 00   R20

16.600 kg teljes tömegnél a légnyomás
első futómű     725 kPa
középső és hátsó futómű    700 kPa

 
Tengelytáv - első - középső futómű   5.420 mm.
                   - középső - hátsó futómű   6.380 mm.

Nyomtáv - első futómű    2.008 mm
                - hátsó futómű                                     1.800 mm.
     
Fordulási sugár /kocsiszekrény sarka/            12.000 mm.
fordulási sugár nyomtávon mérve                             11.050 mm.



Nyomtáv  szélesség 12.000 mm külméretű 
sugáron sugáron forduláskor    5.300 mm.

Tömeg és teherbírás:
A jármű tömege menetkészen   10.400 +-5% kg. 
Hasznos terhelés          5.110 kg. 
A jármű teljes tömege /teljes terhelés/  15.510 kg

Az egyes futóművekre eső tömeg 
Első futómű - menetkész tömegnél    4.600 kg
                    - nominális terhelésnél    6.000 kg
Középső futómű - menetkész tömegnél    5.800 kg
                           - nominális terhelésnél    9.510 kg

 
A trolibusz terhelhetősége

Ülőhelyek száma             33 fő 
Állóhelyek száma (5 fő/m2)           40 fő 
Teljes névleges befogadóképesség          73 fő

A trolibusz maximális sebessége (sík területen)           50 km/h

Maximális indításnál kiszámított gyorsulás
menetkész járműnél              1,8 m/s2
teljes terhelésnél               1,1 m/s2



A trolibusz áramszedők úttest feletti magassága 
Az áramszedők csúszófejének maximális üzemi magassága   6.200 mm.
Az áramszedők csúszófejének minimális üzemi magassága  3.700 mm.
Trolibusz vontatási hálózati feszültsége 

Névleges      600 V
Maximális     720 V
Minimális     400 V

Skoda 15Tr
Általános ismertetés
A 15 Tr trolibusz alaptípus egy négyajtós, háromtengelyes jármű, ahol a középső és 
a hátsó tengely van hajtással ellátva. A kormányszerkezet hidraulikus rásegítővel van 
ellátva. A menet és a fékvezérlés elektronikus kivitelű. A trolibusz kocsiszekrénye 
két részből áll, olyan csuklóművel összekötve, amely lehetővé teszi, hogy az utasok 
az egyik részről a másikba biztonságosan átmenjenek. Ez a csuklómű hangtompító 
burkolattal van ellátva. Az összekapcsolt részek különállóan vagy más járművel ösz-
szekapcsolva nem használhatók. A hajtómű és a segédüzemi berendezések mindkét 
kocsiszekrényre fel vannak szerelve. A jármű belső világítása gázkisüléses lámpákkal 
van ellátva. A trolibusz középső és hátsó tengelye hajtott, ezek mindegyike vontató-
motorral van ellátva. A vezető fizikai igénybevételét jelentősen csökkenti a hidraulikus 
kormányszervó berendezés. A fokozat nélküli elektronikus hajtásvezérléssel ellátott 
soros vontatómotorok sima indítást tesznek lehetővé állandó gyorsulás mellett, a motor 
fordulatszáma által meghatározott sebességig. A sebesség további növelése két lépésben 
történik, mezőgyengítéses gyorsítással, amíg a trolibusz eléri a legnagyobb sebességét. 
Egy elektrodinamikus fékrendszer a sima, fokozatnélküli fékezést biztosítja. A trolibusz 
megállítása a pneumatikus fékrendszer segítségével történik.

A trolibusz főbb műszaki paraméterei
A trolibusz külső méretei

Hosszúság     17 720 mm
Szélesség       2 500 mm
Magasság a fékellenállásokkal    3 145 mm
Magasság az áramszedőkkel együtt   3 410 mm
A padlószint magassága        740 mm
Alvázmagasság                    170 mm

Tengelytáv:
Első - középső      5 420 mm
Középső — hátsó      6 380 mm

Nyomtáv:
Első tengelyen      2 008 mm
Középső tengelyen     1 830 mm
Hátsó tengelyen      1 830 mm



A kanyarodási kör átmérője:
Külső befoglaló kör    23 250 mm
Külső kanyarodási nyom    19 950 mm
A kanyarodási folyosó szélessége   
24 m kanyarodási átmérő esetén      6 300 mm

Tömeg és terhelhetőség:
A trolibusz saját tömege    16 400 kg
Hasznos terhelés     10 200 kg
Maximális terhelés esetén   26 600 kg

Tengelyterhelés:
Első tengely       4 600 kg
névleges terheléssel      6 000 kg
Középső tengely       5 650 kg
névleges terheléssel    10 300 kg
Hátsó tengely       6 150 kg
névleges terheléssel    10 300 kg

A trolibusz befogadóképessége:
Ülőhely              44 fő
Állóhely            106 fő
Állóhely 5 fő/m* esetén            83 fő
Névleges befogadóképesség         150 fő
Álló utasok száma 0,125 ím/fő esetén        132 fő
Maximális befogadóképesség         176 fő

A trolibusz maximális sebessége            65 km/h

Számított legnagyobb gyorsulás              2,5 m/s2





Kocsiszekrény:
A kocsiszekrény önhordó típusú. A kocsiszekrény egyes alkatrészei vékonyfalú, nyitott 
vagy zárt profilacélból készülnek. Hegesztés után az oldallapok ablakok alatti részeit a 
hátlapot és a szekrényfedeleket 0,8 mm vastag, kis széntartalmú horganyzott acéllemez-
zel borítják. A homloklap és a tető 1 mm vastag mélyhúzott acéllemezzel van borítva. A 
lemezeket előfeszítve illesztik a keret oldalára. A tető és az ablakok alatti borítólemezek 
polisztirol hangszigeteléssel vannak ellátva.
A trolibusz fődarabjai és segédüzemi berendezései a kocsiszekrény alváz részére van-
nak felszerelve. Az alvázrész hossztartókból és kereszttartókból van összehegesztve. A 
hossztartók és kereszttartók sajtolt acélprofilból vannak hegesztve. A vázra rá vannak 
hegesztve a vontatómotor tartóbakjai, a segédüzem vázának ás a zavarszűrő egység 
vázának tartóbakjai, a légrugók és a felfüggesztés lengéscsillapítóinak tartói, az első és 
a hátsó híd vezető tengelye, a trolibusz megemeléséhez szükséges alátámasztási pontok, 
az elektromos elosztórendszer, a levegős és hidraulikus rendszer tartószerkezetei, a hátsó 
híd fékhengereinek és a fékkulcsok tartói. A trolibusz utastere dekoritlemez-borítással 
lett kiképezve. Az utastér padlózata 15 mm vastag vízálló furnérlemezből készült. A 
padló különálló részei az alvázkerethez vannak hozzácsavarozva. Csúszásgátló felületű 
gumiszőnyeggel van burkolva, amely a széleken egészen az ülések alsó részéig ki 
van húzva, kivéve azokat a helyeket, ahol a fűtés csatornái húzódnak. A padlón levő 
szerelőnyílások teteje szintén vízálló furnérból készült, amely ugyanolyan burkolattal 
van borítva, mint a padló. A rések tömítése céljából alumínium szegőlemezzel vannak 
keretezve.



Áramszedő:
A trolibusz tetőre szerelték az áramszedőket. Az áramszedők egy keret segítségével, 
rezgéscsillapító gumibetéteken (szilent blokk) keresztül vannak rögzítve a kocsiszekrény 
tetőelemeihez. A rezgéscsillapító betét feladata, hogy csillapítsa az áramszedő felől érke-
ző zajokat. Az áramszedő alaplemez porcelán szigetelőkre van szerelve, ezzel biztosítva, 
hogy az áramszedőn keresztül ne kerülhessen hálózati feszültség a kocsiszekrényre. Az 
áramszedő egy függőleges csapra van két görgőscsapággyal csapágyazva. Ez lehetővé 
teszi az áramszedő vízszintes irányú elmozdulását. Az áramszedő emelőszerkezet agy 
része villás kialakítású, ehhez van csapágyazva az áramszedő emelőrúd. A villás kiala-
kítás teszi lehetővé az áramszedő függőleges irányú mozgását. Az áramszedő rudat két 
húzórugó emeli fel a munkavezetékhez. A rugók húzóereje szabályzócsavarral állítható 
be. Az áramszedők vízszintes és függőleges mozgásterét ütközők határozzák meg. A két 
húzórugó között látható gumibak a függőleges ütköző. Az emelőrúd vastagfalú acélcső, 
vége fel van hasítva és csavaros szorító fogja az ide csatlakoztatott áramszedő rudat. Az 
áramszedő rúd végéhez csatlakozik a csúszófej. Az áramszedő kábel csavaros saruval 
rögzített a csúszófejhez, majd az áramszedő rúd belsejében halad tovább az áramszedő 
tövéig. Innen tovább halad a két áramszedő között látható túlfeszültség levezetőhöz és 
innen tovább halad a zavarszűrő felé. A képen a túlfeszültség levezető a két áramszedő 
között látható, barna színű porcelán.



Áramszedő műszaki adatai:

Névleges feszültség:            750 V DC
Névleges áramerősség:                600 A
Maximális áramerősség álló trolibusznál                 100 A
Maximális áramerősség (a beállított indítóáram függvényében)    700-850 A
Tömeg (1 db áramszedőkeret nélkül)             58,5 kg
Mennyiség a trolibuszon            2db 
A csúszófej betétje:       kettős letörésű csúszószén.
Áramszedő magassága összecsukott állapotban          546 mm
Az áramszedő mozgó intervalluma az útburkolattól mérve     3.7 – 6,2 m
Az áramszedő felsővezetékre gyakorolt nyomása az útburkolattól mért
 5,5 m felsővezeték magasságnál beállítható tartomány:    85 – 150 N

Az SBB 1/10/B típusú túlfeszültség levezető műszaki adatai:

Túlfeszültség levezető megszólalási értéke      1,2kV
Névleges levezetési áram               10 kA
Legnagyobb áramcsúcs             100 kA
Merőleges áramcsúcs           1000 A/2000 ms
Túlterhelhetőség         40 kA/0,2s
Környezeti hőmérséklet               -55 ¸ + 55 °C
Tömeg                  7,0 kg

Csúszófej



A trolibusz elején található berendezések.
A trolibusz elején található berendezések elhelyezésében van némi eltérés attól függően, 
hogy 14Tr vagy 15Tr trolibuszról van szó, illetve lehet eltérés az altípusok vonatkozásá-
ban. A fenti képen a Skoda Alstom (T-750 pályaszámú) trolibusz eleje látható, emiatt itt 
legnagyobb a változás. Nézzük akkor részletesen, a bal és jobb oldal kifejezést a menet-
iránynak megfelelően használom.

Jobb oldalon található berendezések



A jobb oldal szélén és a közép oszlopnál látható a vezetőfülke fűtés és páramentesítés 
fűtőtestjei. A képen nincs rajta a fűtőtestekhez gégecsövön kapcsolódó ventillátorok, 
amelyek a szabadból szívják be a levegőt, majd a fűtőbetéteken átfújva a páramente-
sítő fejbe, onnan pedig a vezetőfülkébe juttatják a levegőt. A fűtés túlmelegedésének 
megakadályozására bimetál kapcsolók találhatók a fűtőtestekben. Ezek feladata, hogy 
amennyiben a levegő hőmérséklet meghaladja a beállított értéket, a bimetál kapcsoló 
megszakítja a fűtés kontaktor vezérlését és a kontaktor kiejt, ezzel megszakítja a fűtés 
áramkörét. Ahogy lehül a fűtőtest, a bimetál visszakapcsolja a kontaktort, ezzel pedig a 
fűtést. A bimetál a középső oszlopnál látszik, a fűtőbetétek fölött, a fűtés házához rögzít-
ve. A fűtőtest mellett a felső sorban találhatóak a vontatási áramkör kontaktorai. A 15Tr 
típusnál a kontaktorok a kocsiszekrény bal oldalán az első szekrényben lettek elhelyez-
ve. 

A kontaktorok felett látható két hővédő kapcsoló csak a 15Tr típuson található meg, ezek 
feladata, hogy az MG112 és MG132 típusú segédüzemi hajtómotorok túlterhelés elleni 
védelme. Ha működésbe lépett, hasonlóan a kismegszakítóhoz, kiugrott a retesz gombja 
és a trolibusz feszültségmentesítése után ezt visszanyomva a segédüzem újra működőké-
pes.
Visszatérve a trolibusz elejéhez, a kontaktorok mellett található a trolibusz főkapcsoló-
ja. Ennek típusa 14Tr trolibuszoknál 2HA1, 15Tr trolibusznál VPD10. Feladata kettős. 
Kezelőkarja a vezetőfülke pultján található. Ezzel lehet be és kikapcsolni a trolibusz 600 
V-os berendezéseit, valamint segédérintkezőjén keresztül a 24 V-os vezérlőáramköröket.  



Főérintkezőjén és tekercsén keresztülfolyik a vontatómotor árama, amennyiben ez az 
áram a 420 A értéket meghaladja a tekercs húzóereje akkora lesz, hogy oldja a retesze-
lést és egy erős rugó szétbontja a főérintkezőket. Ezzel megszakad a vontatómotor áram-
köre és a segédérintkezőn keresztül a vezérlő áramkörök is érzékelik a túláram kapcsoló 
működését és bontják a vonalkontaktorok áramköreit. A túláramkapcsoló visszakapcso-
lása kézzel történik.
A 2HA1 és VPD10 között alapvetően csak annyi a különbség, hogy a VPD10-nek két 
működtető tekercse van, a 2HA1-nek pedig egy.
A trolibusz elején a kontaktorok alatt találhatók a 600 V-os biztosítékok, ezek 14Tr 
és 15Tr típusoknál egyaránt megtalálhatóak. 14Tr típusnál itt találjuk még a vontatási 
áramkör sönt ellenállásait is.

 

Bal oldalon található berendezések
A trolibusz elejének bal oldalán felül található a 24 V-os áramkörök egy része, többek 
közt a feszültségfigyelő NR1.2, OD 2.2 ajtó működtető áramkör, tirisztor hűtőventillá-
tor védőáramköre stb. A fülke fűtőtest mellett található a 3KTD3 típusú pedál jeladó. A 
mellette látható vizszintes tartóra szerelték a pedál rudazat karjait, ehhez kapcsolódnak 
rudazatokon keresztül a menet és fék pedálok. A pedálok ezeken a rudazatokon keresztül 
működtetik a pedál jeladót. A jeladó feladata, hogy érzékelje, melyik pedál van lenyom-
va és ennek megfelelően küldje a jeleket a vezérlő áramköröknek. A függőleges téglalap 
formájú dobozban van a fogaskerekes áttétel, mellette alul a bütyköstárcsák a hozzájuk 
kapcsolódó kapcsolókkal, felette levő kocka formájú doboz tartalmazza a feszültségszint 
jeladót. Ez küldi a pedál állásával arányos feszültségszintet a vezérlésnek. Meneten 0-9 
V féken 0-13 V a feszültség szintje. A harmadik pedál közvetlenül működteti a kétkörös 
főfékszelepet, ami a konzol mellett, a kürt alatt látható. A légfékpedál jellegzetessége, 
hogy lenyomása nem bontja a menetvezérlést. 
A továbbiakban nézzük meg részletesebben az egyes alkatrészeket, berendezéseket.



Kontaktorok



A kontaktor feladata, hogy elektromos elválasztást biztosítson a 24 V és a 600 V feszült-
ségű berendezések között. A működtető elektromágnes 24 V feszültségű áramkörtől 
kapja a vezérlést, ennek hatására zárja a 600 V-os áramköri érintkezőjét.
A Skoda trolibuszokon az alábbi kontaktorokat használják:

3 SMD 20 típus, 200 A-névleges áramerősség (mezőgyengitő kontaktorok)
4 SMD 20 típus, 200 A-névleges áramerősség, segédérintkezőkkel (fék kontaktorok)
2 SMD 21 típus, 40 A-névleges áramerősség (vezető fülke fűtés kontaktor, utastér 
fűtés)       
3 SMD 21 típus, 40 A-névleges áramerősség segédérintkezőkkel (légsűrítő hajtó 
motor,  generátor hajtő motor)
SMD 16 tipus, 400 A-névleges áramerősség (vonali kontaktorok)

A kontaktor alkatrészei bakelit alapra vannak szerelve. A járom fogja körbe a 
behúzótekercset, a behúzótekercs belsejében helyezkedik el a vasmag. Ennek feladata a 
fluxus erősítése, ezáltal a tekercs húzóerejének növelése. A tekercs felett helyezkedik el 
a fegyverzet, ezt rántja magához a tekercs. A fegyverzetre van szabályozhatóan rögzítve 
a mozgó érintkező. Elektromos kapcsolatáról fonott vörösréz szalag gondoskodik. Az 
érintkezőnyomás a rugó előfeszítésével állítható. Szintén a bakelit alapra szerelték álló 
érintkezőt. Az álló érintkezővel elektromosan sorba kapcsolódik az ívoltó tekercs. Az 
ívoltó tekercs az alsó képen látható, vörösréz szalagból készült tekercs. Az álló és mozgó 
érintkező az ívoltó kamrában helyezkedik el, ez nem látható a fenti képeken. 
Müködése a következő. A vezérlő áramkör feszültséget kapcsol a behúzó tekercsre, a 
tekercs a rugó ellenében magához húzza a fegyverzetét és zárja az erősáramú érintkező-
ket. Amikor a vezérlés megszűnik, a rugó visszaállítja a fegyverzetet, a mozgó érintkező 
bontja a 600 V-os áramkört, ennek hatására az ívoltó tekercs önindukciója következtében 
olyan irányú mágneses tér keletkezik, ami az érintkezők bontása miatt keletkezett ívet 
mágnesesen az ívoltó kamra bordái közé tolja, ezzel az ív megszakítása megtörténik. Az 
ívoltás ellenére az érintkezőket bizonyos időnként cserélni kell.   

Főkapcsoló - túláramkapcsoló
A képen a túláramkapcsoló 
(főkapcsoló) kezelő karja 
látható a vezetőfülkében. 
A trolibusz vezető a kar 
segítségével kapcsolhatja ki 
vagy be. Ha túláram miatt 
automatikusan kikapcsol, 
akkor kézzel kell visszakap-
csolni, a vonatkozó szabá-
lyoknak megfelelően.





A fenti képeken a 15 Tr túláramkapcsolója látható. A kapcsoló jobb és bal oldalán he-
lyezkednek el az áramtekercsek. A tekercsek nagy keresztmetszetű réz szalagból ké-
szültek, kevés menetszámmal, így a húzóerő nagysága csak az áramerősség függvénye. 
A működtető kart a kapcsolóval összekötő rudazat a képen nem látható. A rudazaton 
keresztül lehet a retesz szerkezetet felhúzni. Amikor az áramtekercsen átfolyó áram-
erősség a 420 A meghaladja, a tekercs magához rántja reteszoldót és az előfeszített rugó 
a munkaérintkezőt bontja. A munkaérintkező az ívoltó kamrában mozog, az ívoltás a 
kontaktoroknál leírt módon történik.

Automata kikapcsoló  2 HA 1 
Névleges feszültség                  600 V egyenáram 
Névleges beállítási tartomány              350-600 A 
Beállitási érték                   420 A 
Kikapcsolási idő a túláramvédelem működésekor 
(a zárlati áram növekedésének kezdetétől az ívoltásig) max. 25 ms 
Tömeg                      17,6 kg 
A főérintkezők összenyomó ereje           80 N 
A főérintkezők távolsága nyitott állapotban        8 mm 
Segédérintkezők névleges feszültsége            24 V 
Névleges áramerősség                 10 A 

Vezetőfülke fűtés - páramentesítés és utastér fűtés



A vezetőfülke fűtés és pára-
mentesítés mindkét típusnál 
azonos, eltérés csak az utas-
tér fűtés kialakításában van. 
Az első képen a vezetőfülke 
páramentesítő és fűtés kap-
csolója látható. Tűzbiztonsá-
gi szemponból elektromosan 
olyan kapcsolást alkalmaz-
nak, hogy a fűtéskontaktor 
csak akkor húz be, ha a 
ventillátor be van kapcsol-
va. A páramentesítő ven-
tillátorok fűtés nélkül is 
kapcsolhatóak. A bal oldali 
kapcsolási rajz mutatja a 15 
Tr trolibusz vezetőfülke és 
utastér fűtésének kapcsolási 
rajzát. A 600 V pozitívot a 
vezetőfülke fűtés esetében a  
K4 kontaktor 1K4 érintke-
zője kapcsolja. Elektromos 
védelméről az F7, F8, F9 
és F10 olvadóbiztosítékok 
gondoskodnak. Q1, Q2 a 
vezetőfülke fűtés kamrás 
kapcsolója, E1, E2 és E3 a 

vezetőfülke fűtés fűtőtestjei. A vezetőfülke fűtés két fokozatban kapcsolható. A fél és 
teljes teljesítmény az egyes fűtőbetétek soros, majd párhuzamos kapcsolásával választ-
ható. Az 1K5, 1K6 kontaktor érintkezők az E4-E5, E6-E8 utastér fűtőtestjeit kapcsolják 
az F11, F12, F13 és F14 olvadóbiztosítokokon keresztül. Az utastér fűtése fokozatmen-
tes. A 14 Tr esetében a trolibusz bal oldalán a második szekrényben található a fűtőtest 
és ventillátora egy csatornán keresztül fújja a meleg levegőt az utastérbe. 15 Tr típus 
esetében az utastérben az utasülések alatt találhatóak a fűtőtestek és a ventillátorok. Ket-
tő a gépes, három a pótos kocsiszekrényben. A kapcsolási rajz alsó részén a kontaktorok 
vezérlésének áramkörei láthatóak. K4, K5 és K6 a fűtéskontaktorok behúzótekercse, 
K18, K29 és K30 relék a fűtőtest túlmelegédese esetén megszakítják a hozzájuk tartozó 
fűtéskontaktor vezérlését és a túlmelegést a H4, H6 és H7 kontrollámpák jelzik a mű-
szerfalon.
Felhívom a figyelmet a VPD10 túláramkapcsoló S2 segéd érintkezőjére. Ez teszi lehető-
vé, hogy a túláramkapcsoló egyben főkapcsolóként is működjön. Amennyiben a kapcso-
ló kikapcsol, az S2 segédérintkező megszakítja a kontaktorok vezérlőáramkörét azzal, 
hogy a 24 V negatív ágát megszakítja.



A vezetőfülke fűtése 
A fűtőspirálok névleges feszültsége              600 V 
A fűtőspirál névleges teljesítménye                   2*1,5 kW 
A ventillátormotor névleges feszültsége            24 V 
A ventillátormotor névleges teljesítménye               40 W 
A biztonsági termosztát beállítása                85 °C 
 
Fűtési fokozatok 
csak levegős                       1,5 kW-3 kW 
 
Az első ablakok páramentesítése 
A fűtőspirálok névleges feszültsége                   600 V 
Egy egység fűtőspiráljának névleges  teljesítménye        2*1,5 kW  
Ventillátormotor névleges feszültsége              24 V 
Ventillátormotor névleges teljesítménye            40 W 
A biztonsági termosztát beállítása              85 °C 
A ventillátoros fűtőegységek száma              2 db 
Maximális fűtőteljesítmény                 6 kW 
Fűtési fokozatok  csak levegős               3 kW - és 6 kW

Az utastér fűtőegysége 
A fűtőspirálok névleges feszültsége                   600 V 
A fűtőspirálok névleges teljesítménye              2 * 1,5 kW 
A ventillátormotorok névleges feszültsége           24 V 
A ventillátormotorok névleges teljesítménye           30 W 
A biztonsági termosztát beállítása              85 °C 
A fűtőegységek száma az utastérben              3 db 
Maximális teljes fűtő teljesítmény               15 kW  

3KTD3 pedál kontroller
A pedál kontroller feladata, hogy a 
pedálok állapotát jelezze a vezérlés-
nek. A menet és az üzemi fék (jobb 
oldali) fékpedál rudazaton keresztül 
működteti. Az alsó részen látható 
a bütykös tárcsák tengelye. A tár-
csákhoz tartozó kapcsolók jelzik a 
vezérlésnek, hogy melyik pedál van 
lenyomva és a pedál állása 90% alatti 
vagy feletti. A felső részen alakították 
ki a feszültség jeladót. Hasonlít egy 
egyenáramú motor kommutátorára. 
A nekitámaszkodó bronzkefe egy 
ellenállás hálón keresztül ad a pedál 



állással arányos feszültséget. Menet 
üzemben 0-9 V fék üzemben 0-13 V 
feszültséget. Amint a bal oldali képen 
látható, a trolibusznak három pedál-
ja van. A kormányoszloptól jobbra a 
szélső a menetpedál, mellette az üzemi 
fékpedál, bal oldalon pedig (a kuplung 
helyett) a légfékpedál. Az üzemi fékpe-
dál lenyomásakor először is megszakad 
a menetvezérlés, majd kialakul a fék-
áramkör. Ez a pedál elektrodinamikus 
fékezést biztosít fokozatmentesen kb. 2 
km/h sebességig. E sebesség alatt a ve-

zérlés kikapcsolja az elektrodinamikus féket. A fékpedál pedálútjának felénél működés-
be lép a légfék is. A fékre kivezérelt levegő nyomása korlátozott, kb. 2,5 bar értékre. Ez 
a pedál tehát tartós lassításra és üzemszerű megállásra használható, az elérhető lassulás 
1,8-2 m/s2. A bal oldali fékpedál közvetlenül a kétkörös főfékszelep működteti, jelleg-
zetessége, hogy nem szakítja meg a menetvezérlést. Általában erőteljesebb lassításra és 
vészfékezésre használják. Az elérhető legnagyobb lassulás értéke legalább 5 m/s2 
az érvényes műszaki előírások szerint.

A trolibusz orrlemeze mögött található még két egység, egyik a polaritásváltó, másik 
az irányváltó. Ezeket a kapcsolókat a vezetőfülkéből lehet kezelni. A polaritásváltókat 
időközben nagyon sok Skoda trolibuszból kiszerelték és a tetőn elhelyezett dióda híddal 
váltották ki. Ez egy korszerűbb eszköz a tirisztorok polaritás védelmére. Erről emiatt 
nincs fénykép.

5PPD1 Irányváltó kapcsoló
Az irányváltó akkor 
válik láthatóvá, ha a 
vezetőfülkében a pult 
burkolatát lebontják. A 
négy újjérintkezőhöz 
csavaros kötéssel 
kapcsolódik a vonta-
tómotor forgórész te-
kercseinek kivezetése. 
A bakelit szigeteléssel 
ellátott tengelyre sze-
relt bronzlapok előre-
mentben a két belső és 
két külső érintkezőket 
zárják össze. Középál-
lásban minden érintke-



ző nyitott, hátramenetben a jobb és bal oldali érintkezőpárok zártak. 

A trolibusz bal oldalán elhelyezett berendezéseket a 15 Tr típusról készített képek alap-
ján tudom megmutatni. A 14 Tr típusnál ugyanezek a berendezések találhatóak meg, 
természetesen a vontatási áramkörök csak egy példányban.
Skoda 15 Tr bal oldali első szekrényében a korábbi képen látható kontaktoregység he-
lyezkedik el. A következő szekrényben láható a
Kondenzátor egység

A KV6.2 kondenzátor egység feladata a felsővezeték hálózat illesztése a szaggatóegység 
felé. Ezt a feladatát az L1 hálózati folytótekercssel együtt valósítja meg. A szaggatóegy-
ség szabályos működésének egyik feltétele, hogy a tápegység, ami trolibuszoknál a fel-
sővezeték hálózat, belső ellenállása közel nulla legyen. A hálózatra kapcsolt kondenzátor 
egység nagy áramimpulzus esetén leadja a vontatási áramkörnek a tárolt elektromos 
energiát, ezzel megakadályozza a vontatási áramkörben káros lengések keletkezését. 

Műszaki adatok 
Névleges kapacitás                      3000 µF 
Névleges feszültség                      600 V egyenfesz. 
Minimális kapacitás                     2800 µF 
Maximális ismételt csúcsfesz.                  40 V 
Maximális egyszeri fesz.csúcs                  1/30 V t=50 msec 
A feszültség változás max. sebessége                80 V/µsec 



Mivel a kondenzátorok 600 V feszültség mellett jelentős energiát képesek tárolni, ezért 
az áramszedők lehúzásakor a csúszófejek összeérintésével a kondiegységet ki kell sütni, 
különben a csúszófej érintése áramütést okoz, vagy meg kell várni, amíg a kisütő ellen-
álláson keresztül kisül az egység. Az 50 V alatti feszültséget a bal oldali műszerfalon 
levő kontrollámpa jelzi.

Szaggató egység

Mivel a 15 Tr két meghajtómotorral rendelkezik, ezért szaggató egységből is kettő ta-
lálható. A bal oldalon látható a szaggató hűtését biztosító ventillátor motor. A ventillátor 
motor működéséről két reed relé tájékoztatja a vezetőt. A megoldás egyszerű, de nagy-
szerű. A trolibusz elején, a 24 V-os panelon található a reed relés védelem. A ventillátor 
motorjának tápvezetékéből van kialakítva egy kevés és egy több menetszámú tekercs. 
Ezek belsejében helyezkedik el a reed relé. Amennyiben nem folyik minimális nagysá-
gú áram a tápvezetékben, tehát a motor nem forog, a relé elenged és egy kontrollámpa 
a műszerfalon jelzi a tirisztorhűtés hibát. Amennyiben 16 A-nál nagyobb áram folyik, 
valószínűleg zárlat van a ventillátor áramkörben, vagy a motor megszorult, tehát a reed 
relé meghúz és tirisztorhűtés hibát jelez a műszerfalon. Sajnos a rendszer egy esetben 
nem jelez hibát, ha a ventillátor motor forog, csak a ventillátor lapát nem (pl. meglazult 
a rögzítése). 
A szaggató hűtőventillátor motorja 24 V feszültségű és 140 W teljesítményű.
A szaggató egység egy acél keretre épített, négy oldalról üvegszálas szigetelőlapokkal 



szerelt egység. Külső oldalán találhatóak a tirisztorok csavarkötéses csatlakozói, a két 
barna kocka a gyujtó és oltó trafó. Ezek gondoskodnak a vezérlőáramkör galvanikus 
leválasztásáról és a fő és az oltó tirisztor gyujtásáról. Felső részén látható a V3 és V4 
diódák. Belső részében található két nagyméretű hűtőborda között a tárcsatirisztor. 



A peremre van szerelve hűtőventillátor. 
Az egység belső felén találhatóak az oltókör alkatrészei, az oltókondenzátor, ellenállá-

sok és az átpolarizáló kör induktivitásai.

Fojtó és símító tekercsek
A következő szekrényben 
a vontatási áramkör foj-
tó és csillapító tekercsei 
találhatóak.

A következő szekrényben 
található a 



Sönt ellenállások és sönt kontaktor

Azért, hogy a szaggató működése kézben tartható legyen, szükséges egy periódu-
son belül oltani. Ez a szabályozás impulzus szélesség modulációs része. Egyenáramú 
vontatómotorok esetében trolibuszoknál elterjedt megoldás a gyorsítás utolsó szaka-
szában a mezőgyengítéses gyorsítást alkalmazzák. Ekkor már kevesebb nyomaték is 
elegendő a gyorsításhoz. Röviden elmondva, a motor fordulatszámának növeléséhez 
az állórész gerjesztését kell csökkenteni olyan módon, hogy a gerjesztőáram egy részét 
a söntellenállásokra vezetik. Ezzel csökken a motorban indukált ellenfeszültség, ami 
a fordulatszámot növeli, a nyomatékot viszont csökkenti. Azonban arra ügyelni kell, 
nehogy a motor legerjedjen. Skoda 14 Tr és 15 Tr trolibuszok esetében a menetpedál 
90%-on túli lenyomása esetén a vezérlés érzékeli, hogy a pedáljel nagyobb mint a motor 
áramkörben levő mérősönt jele és  kapcsolja a két fokozatú söntölést. 

A 600 V-os berendezések közül a trolibusz jobb oldali első szekrényében található még a 
hálózati fojtó és a V90 polaritásvédő dióda. A polaritásvédő dióda feladata, hogy meg-
felelő polaritású feszültség kerüljön a szaggatóra, ugyanis a tirisztor érzékeny a fordított 
polarításra. A tirisztor adatlapján található a maximális záróirányú feszültség. Amennyi-
ben ezt az értéket meghaladjuk, az a tirisztort átüti és a tirisztor zárlatához vezet.



Hálózati fojtó tekercs és V90 polaritásvédő dióda

A hűtőbordák között látszik a tárcsadióda.



Végezetül álljon itt a 15 Tr 600 V áramkör elektromos kapcsolási vázlazata. 



A vontatási áramkörök után következzen a szintén 600 V-ról működő segédüzem. 
Trolibusznál a segédüzemhez tartozik a légsűrítő hajtómotor, kormányszervó hajtó-
motor, generátor hajtómotor és a fűtés. A fűtésről már volt szó, most következzen a 
többi. A segédüzem kialakítása mutatja a legnagyobb változatosságot. Eredetileg a 15 
Tr trolibuszoknál az első híd mögött az alvázra szerelték a kormányszervó szivattyút és 
az olajtartályt, valamint a generátort. A szivattyú és a generátor meghajtásáról az MG 
132 L típusú egyenáramú motor gondoskodott. A motor forgórész tengely egyik vége a 
kormányszervó szivattyút, másik vége a generátort hajtotta. A trolibusz végén, a 4. ajtó-
nál található az alvázra szerelt kompresszor az MG 112 L típusú meghajtó motorjával. 

A meghajtómotor dupla ékszíjtárcsán keresztül hajtja meg a kéthengeres Jikov komp-
resszort. Érdekesség, hogy a hajtómotor hűtőventillátora és a kompresszor is az alváz 
hossztartójának belsejéből szívja a levegőt. A kompresszor olajtükrös levegőszűrője 15 
Tr trolinál a forgózsámoly alatt kapcsolódik az alváz hossztartóhoz, 14 Tr esetében pedig 
a trolibusz elején, az orrlemez mögött. A ládatérben található még a léghálózat néhány 
eleme, a kondenzvíz leválasztó, a fagymentesítő, a nyomásszabályzó szelep és a kép bal 
felső sarkában látható doboz belsejében a tehermentesítő szelep. Ennek feladata, hogy 
szakaszos üzemben a kompresszor indulásakor az elektropneumatikus szelep rövid ideig 
nyit, ezáltal amíg a kompresszor nem éri el a névleges fordulatát, addig nincs terhelés, 
majd a szelep zár és a kompresszor a légtartályokba nyomja a levegőt.



Szóló trolibuszoknál már nagyobb változatosság tapasztalható. A beszerzett járművek 
használtan érkeztek Szegedre és teljes felújítás után álltak forgalomba. Egyrészt az altí-
pusokban történt változások miatt, valamint a Cseh üzemeltetők által alkalmazott átala-
kítások miatt több változat került kialakításra. 

A 14 Tr segédüzeme



 Amint a képen látszik ennél az altípusnál egyetlen MG 132 L motor hajtja a 
kormányszervó szivattyúját, a kompresszort és a segédgenerátort. A főgenerátort a von-
tatómotor forgórész tengelye hajtotta, ezért ha a trolibusz állt, vagy lassan haladt, nem 
volt töltés. Egy szabályzó kapcsolta a 24 V hálózatra azt a generátort, amelyik éppen 
töltött. Mivel a kormányszervó miatt a motor állandóan forgott ezért a szakaszos komp-
resszor működést úgy alakították ki, hogy egy elektromos tengelykapcsoló kapcsolta a 
kompresszort. Az elektromos tengelykapcsoló egyik ékszíjtárcsája állandóan forog, a 
másik ékszíjtárcsát, ami a kompresszort hajtja, az elektromágnes kapcsolta.
Néhány közeli kép a segédüzemről.

A kormányszervó szivattyú hajtása

Az MG 132 L  egyenáramú motor forgórész tengely egyik vége hajtja a szervo szivaty-
tyút, a jobb oldali sarokban az olajtartály látható.



A kompresszor és a segédgenerátor hajtása

A kép jobb oldalán a belső ékszíj a segédgenerátort hajtja, a külső két ékszíj az elektro-
mos tengelykapcsolót, az pedig a bal oldali ékszíjakkal hajtja a kompresszort. 
Egyetlen hátránya ennek a kompakt megoldásnak, hogy nagyon leterheli az MG 132 L 
hajtómotort, emiatt a karbantartás során gyakrabban kellett szénkeféket cserélni, va-
lamint a kommutátor is korábban elhasználódott, ami miatt a hajtómotort gyakrabban 
kellett felújítani, ami jelentős költségnövekedést okozott.

Kompresszor hajtómotor MG 112 L  
Névleges feszültség                    600 V 
Feszültségingadozás                     420 - 720 V 
Névleges áramerősség                    4,2 A 
Névleges teljesítmény                    2 kW 
Névleges fordulatszám                   2500 ford/perc 
Maximális fordulatszám                  4500 ford/perc 
 
Indítás módja: Közvetlen, 15 Ohmos előtét ellenállással



Generátor és kormányszervó szivattyú hajtómotor MG 132 L 
Névleges feszültség                    600 V 
Feszültségingadozás                    420 - 720 V 
Névleges áramerősség                    7,5 A 
Névleges teljesítmény                    3,6 kW 
Névleges fordulatszám                   1900 ford/perc 
Maximális fordulatszám                 4500 ford/perc 
  
Indítás módja:  Közvetlen, 15 Ohmos előtét ellenállással és párhuzamosan a forgórész 
tekercseléssel 360 Ohmos ellenállással.
Skoda 15 Tr segédüzem kapcsolási vázlat



Először a 14 Tr típusnál történt kezdeményezés a segédüzem átalakítására, korszerűsí-
tésére. Ezt az indokolta, hogy a segédüzemi motorok nagy igénybevétele miatt üzemel-
tetésük és karbantartásuk költséges volt, az egyenáramú motorok ára pedig 300-500 eFt 
körül volt. Ezen kívül tömegük jelentősen növelte a trolibusz össztömegét. A megoldás 
kulcsa a Cseh gyártó SMTK 7.0 típusú statikus átalakítója. Ez a berendezés a 600 V 
egyenáramból előállította a vezérlés, járművilágítás, ajtóműködtetés részére a 24 V-os 
feszültséget, ezen kívül két különválasztott 3x400 V feszültségű szinuszos, szabályoz-
ható háromfázisú váltóáramú feszültséget. Ez lehetővé tette a sokkal kisebb tömegű 
kommersz háromfázisú motorok alkalmazását, ami a kisebb tömeg mellett csendesebb 
üzemet és alacsonyabb fogyasztást tett lehetővé. Ezen kívül kiváltotta a 24 V-os generá-
tort, ami tovább javította a trolibusz zajszintjét. A karbantartás oldaláról nézve lényege-
sen csökkent a mozgó alkatrészek száma, ez kevesebb munkaidő ráfordítást és alacsony 
költséget jelentett. A motorok karbantartásánál elmaradtak a kommutátor javítások és 
a szénkefe csere költségei, a háromfázisú rövidrezárt forgórészes motorok alkalmazása 
miatt. A motorok beszerzési költsége az egyenáramú motor költségének kevesebb mint 
egy tized része.

Statikus átalakító és kormányszervó szivattyú hajtómotor

Az egység az első híd mögött helyezkedik el, az alvázra szerelve. A statikus burkolata 
egyben a félvezetők hűtőbordája is. középen látható a háromfázisú rövidrezárt forgóré-
szes hajtómotor, ékszíjtárcsán hajtja a kormányszervó szivattyút.



CompAir rotációs kompresszor

A rotációs kompresszorral egybeépített háromfázisú hajtómotor kis méretével és töme-
gével gazdaságosan üzemeltethető. Zajszintje alacsony, karbantartási költsége minimá-
lis. Az SZKT saját építésű modern trolibuszaiba is ezt a megoldást alkalmazta.

SMTK 7,0 statikus átalakító műszaki adatai 
  
Bemeneti adatok:  
névleges bemeneti feszültség            750 V (600 V) 
bemeneti feszültségingadozás            +20 %, -33 % 
bemeneti feszültség munkatartomány         350÷900 V 
a statikus átalakító védelme alacsonyfeszültségnél   
leoldás hiszterézissel               350÷400 V  
a statikus átalakító védelme túlfeszültségnél   
leoldás hiszterézissel               900÷850 V 
bemeneti névleges áramérték         750 V-nál    10,5 A  
                         600 V-nál    13 A 
                         400 V-nál    19,5 A 
bemeneti védelem külső biztosítékkal          20 A 
néveleges teljesítmény teljes bemeneti 
feszültségtartományban              7 kW 



Kimeneti adatok: 

Egyenáramú kimenet: 
névleges kimeneti feszültség az átalakító kapcsain    27 V 15 %  
névleges kimeneti áram               75 A 
kimeneti áramkorlátozás              105 A +- 5 A. 
kimeneti áramingadozás terhelő ellenálláson       1 % 
kimeneti biztosítás                elektronikus- rövidzár álló 
 
„A” váltakozó áramú kimenet:       
rendszer                    IT-∆ 
névleges kimeneti feszültség a kapcsokon        3x400 V 
frekvencia                  0 Hz, 25 Hz, 40 Hz, 50 Hz. 
névleges kimeneti áram               3x5 A eff.  
névleges valódi teljesítmény             2 kW. 
névleges látszólagos teljesítmény           3,5 kVA. 
túlterhelhetőség                 150 %/1 perc, 200 
%/3 s. 
kimeneti biztosítás                elektronikus, rövidzár álló 

„B” váltakozó áramú kimenet:   
rendszer                    IT-∆ 
névleges kimeneti feszültség a kapcsokon        3x400 V 
frekvencia                   0 Hz, 50 Hz. 
névleges kimeneti áram               3x7,5 A ef.  
névleges valódi teljesítmény             3 kW. 
névleges látszólagos teljesítmény           5 kVA. 
kimeneti biztosítás                elektronikus, rövidzár álló

statikus átalakító tömege              120 kg 

Az erősárú berendezések után nézzük a vezérlés áramköreit. A vezérlőáramköri kár-
tyák a vezetőfülke válaszfalán, a vezetőülés mögött találhatóak a vezérlőszekrényben. 
A kártyák szabványos Európa méretűek. A vezérlőszekrény tetején, a vezetőfülkében, 
található a szimulátor panelnek nevezett led dióda sor, ami a vezérlés elemeinek műkö-
dését jelzi, segítségével felfedhetők a trolibusz működésének hibái, tulajdonképpen egy 
egyszerű diagnosztikai műszernek felel meg.



RT 2.2 vezérlőegység
A továbbiakban a 15 Tr troli-
busz vezérlőkártyáinak feladatát 
fogom röviden leírni és a ve-
zérlés blokkvázlatát. Ez kisebb-
nagyobb eltéréssel azonos 14 Tr 
trolibuszok esetében is, azzal a 
különbséggel, hogy hiányoznak 
a két vontatómotor szinkronját 
biztosító áramkörök és a duplán 
szereplő kártyákból csak egy 
van beépítve.

 

RT 2.2 vezérlőegység
A vezérlőegység működésének feltételei:

• az AKKU feszültség megvan
• a kondenzátor feszültség nagyobb, mint 200 V
• menetirány ki van választva
• van menet vagy fékjel

A vezérlőegység működését a vezető mögött elhelyezett szimulátor jelzi. 12 db led dió-
dából áll, ezek közül a DI és BL jelűek pirosak, a többi zöld.

A ledek jelentései:
UI jelzi, hogy a vezérlő tápfeszültségei (+5 V, ±15 V, +19 V, +48 V) rendben van.
BL jelzi, hogy:

• nincs menet- vagy fékjel
• egyszerre van menet- és fékjel
• a felsővezeték feszültsége kisebb, mint 200 V
• a trolibusz sebessége nagyobb, mint 68 km/h
• villamos fékezésnél a sebesség kisebb, mint 2 km/h
• az 1 és 2-es motor között nincs szinkron pl.: nem működik a motor, csúszós úton    
kipörög a kerék. A trolivezető ilyenkor újra kell, hogy indítson.
• hátramenetben, mert itt csak az I-es motor (B híd) működik.

ZAP1   I-es motor
ZAP2 II-es motor szaggató főtirisztorának működését jelzi.
J a menetpedál lenyomását jelzi.
B a fékpedál lenyomását jelzi.
P90 a pedál jeladó menet és fékjelének vizsgálata.
DI jelzi, hogy a hajtómotorok áramkülönbsége nagyobb mint 60 A
VYP1  I-es motor



VYP2  II-es motor szaggató oltó tirisztorának működését jelzi.
SH1 mezőgyengítés 1. fokozat
SH2 mezőgyengítés 2. fokozat a mezőgyengítő ellenállások bekapcsolását jelzi. 
 A második fokozatban a két led együtt világít.

Az egyes kártyák rövid ismertetése 

NP3.0
Az akkumulátorról kap 24 V-ot. A 24 V egyenfeszültségből, a beépített függvénygene-
rátor kb. 500 Hz-es háromszögjelet állít elő. Ebből, valamint a referenciafeszültségből 
egy összegző erősítő impulzusokat állít elő. Ezzel hajtja meg a TN 2.0 transzformátort. 
A feszültség stabilizálását a transzformátor 3-4-es tekercséről visszavezetett feszültség 
figyelésével végzi.

NS2.0
A TN 2.0 transzformátorról kapja a különböző nagyságú váltófeszültséget. Ezek kö-
zül a +48 V és a +19 V egyenirányítás és szűrés után közvetlenül a kimenetre megy. A 
±15V és +5V egyenirányítás és szűrés után egy stabilizátor fokozatra jut és a stabilizált 
feszültség kerül ki a kimenetekre. A tápfeszültségek meglétét figyeli egy áramköri rész, 
amely csak akkor ad ki jelet, ha az összes feszültség rendben van. Ezt jelzi a szimuláto-
ron az UI led. A hibakeresést a kártyán levő piros ledek segítik elő.
 
VO3.0
Bemenetén figyeli a következő feltételeket:

• menet- vagy fékpedál van lenyomva
• van-e kondenzátor feszültség (600 V=6 V)
• sebesség > 68 km/h menet üzemben
• sebesség < 2 km/h fék üzemben
• van-e csúszás vagy üresjárat.

Csúszás esetén eltűnik a W jel, a troli leáll. Ha a csúszás megszűnik, a menet visszaáll. 
Ha a feltételek megfelelőek, akkor a pedál jelből előállítja a W jelű átalakított pedálfe-
szültséget, és a GZ2.0 kártyák részére a BI1. BI2 digitális blokkszignál jelet. Ha a jel 
alacsony, akkor gyújt, ha magas, akkor olt. A blokkszignál negált jele megy a szimulátor 
BL ledjére.

SL4.0
Az RI 2.0 kártyáról jövő XI és X2 jeleket és a VO 3.0-ról érkező BI1 jelet dolgozza fel 
úgy, hogy a két motor váltott üzemmódban dolgozik. Az I-es motor gyújt, a II-es motor 
olt.
Hátramenetben csak az első motor működik. Ha a működés feltételei nincsenek meg (BL 
led jelez) akkor logikai 0-val blokkol, csak az oltó tirisztorok kapnak vezérlést, a VYP1 
és VYP2 világítanak.



RI 2.0
Bemenetelére érkezik a motorok mérőellenállásairól a motorárammal arányos feszültség 
és az átalakított pedálfeszültség. A motoráramot feldolgozza úgy, hogy impulzusszé-
lesség vagy frekvenciaszabályozás legyen. Menet üzemben az impulzus szélesség és a 
frekvencia is változik (10 Hz-400Hz).
Fékezésnél az impulzusszélesség állandó, 160±10, csak a frekvencia változik.
Kimenetéről megy az X egyesített kimenőjel (digitális négyszögjel) az SL 4.0 kártyára, 
az RO pedálfeszültség nagyobb mint a mérőellenállás feszültségjel az AO 3.0 kártyára, a 
BO motoráram jel az PV 2.0 kártyára és az I valódi motoráram jel az SS 2.0 kártyára.
 
GZ2.0
Impulzusadó menetre és fékre. Bemenetére jön az SL 4.0-ról a P digitális jel, a VO 
3.0-ról a BI blokkszignál jel és a PS 3.0-ról a menetpedál lenyomva jel. Ezekből állítja 
össze a fő és az oltó tirisztorok impulzustranszformátorainak az impulzusokat, valamint 
a szimulátor VYP1, VYP2, ZAP1, ZAP2 ledjei is innét kapnak feszültséget.

SS 2.0
Bemenetére érkezik a motoráram analóg jele és a motorok fordulatszámának QOT1, 
QOT2 jelei. Az áramjelek összehasonlítása után, ha a különbség nagyobb mint 60 A, ak-
kor QDI kimeneten jelez a PV 2.0 kártyának és ezen keresztül működteti a vezető előtti 
műszerfalon levő szinkron hiba kontrollámpát.
A fordulatszámok jeleiből képzi a kimenetet a VO, féknél a sebesség kisebb mint 2 
km/h, VM menetnél nagyobb a sebesség mint 68 km/h és az SS csúszás és üresjárat jelet 
a VO 3.0 kártya részére.

AO3.0
Bemenetére érkezik az RI 2.0-ról a pedálfeszültség nagyobb mint a motoráram, mérőjel 
feszültségjel, az SL 4.0-ről a mezőgyengítés jel, a PS 3.0-ról a menetpedál lenyomva jel 
és a VO 3.0-ról az átalakított pedálfeszültség jel. A bemenő jelekből alakítja ki a kártya a 
söntkontaktorok kimenőjeleit (PS1, PS2, DS1, DS2) a PV 2.0 kártya részére.
A söntölés feltételei:

• a főtirisztor teljesen nyitva van, a menetpedál van lenyomva,
• a pedál jele nagyobb mint a mérő ellenállásról jövő jel.

Az átalakított pedálfeszültségből képezi az IP 90 kimenetén a szimulátor P90 ledjének a 
jelet.

PV2.0
A kontaktorok teljesítményerősítője.
A bemenetén fogadja egyrészt az AO 3.0-ról jövő söntkontaktor jeleket és 
optocsatolós leválasztás után tranzisztoros teljesítményerősítőn keresztül kapcsolja a 
söntkontaktorokat. Kimenő jelei a söntkontaktorokhoz a PS1, DS1, PS2, DS2 valamint a 
szimulátor SH1, SH2 ledeknek az IPS, IDS jelek.
Féküzemben a bemenő jelek az RI 2.0-ról jövő BOl, BO2 jelek a PS 3.0-ról jövő QB 
fékpedál lenyomva jel.



A fékkontaktor behúzásának feltételei:
• a motor árama 30 A alá csökkent,
• fékpedál le van nyomva.

A fékkontaktorokra kimenő jel optocsatolóval leválasztva és teljesítmény erősítés után, a 
BS jel. Ez a kártya fogadja az SS 2.0-ról jövő motor fordulatszám jelet és eltérés ese-
tén optocsatolós leválasztás és teljesítményerősítés után működteti a vezető előtti piros 
szinkronhiba kontroll-lámpát. A teljesítmény-tranzisztorok áramköreiben sárga ledek 
jelzik, ha a kontaktor tekercsén folyik áram.

PS3.0
Feladata a bemenő feszültségek formálása és optocsatolós leválasztással továbbítja a 
többi kártya részére. A bemenetére érkezik az OT1, OT2 motorfordulatszám jel. A fordu-
latszám jeladók a vontatómotorok fordulatszámával arányos frekvenciájú jeleket adnak. 
A fordulatszám jelek szűrés, határolás és jelformálás után az optocsatolóval elválasztott 
QOT1 és QOT2 kimenetén adja a digitális motorfordulatszám jeleket. További bemene-
tein fogadja a mosón áthaladás nyomógomb és a C bemeneten a kondenzátor feszültség 
jeleket. Ezekből képezi a QM és QC kimenő jeleket, a mosón való áthaladáshoz. (Megy 
a trolibusz a 200 V alatt is. Az SZKT trolibuszain ez az üzemmód nincs beépítve.)
J és B bemenetein fogadja a menet és fék jeladó S1 kapcsolójáról a menetpedál, az S5 
kapcsolójáról a fékpedál lenyomva jelet. Ezt a jelet az IJ és IB kimenetén továbbítja a 
szimulátor J és B ledjeinek.
Optocsatolós leválasztás után invertáló valamint ÉS kapuáramkörökön keresztül jut a 
QS és QB kimenetekre a digitális menetpedál és fékpedál jel.

A következő oldalon a vezérlés tömbvázlata látható.





Végül még néhány kép a vezetőfülkéről.
Műszerfal

Bal oldali pult

Előzőleg már láttuk a sűrített levegőt biztosító berendezéseket. A következő oldalon egy 
14 Tr trolibusz, konkrétan a T-709 trolibusz léghálózat vázlatát láthatjuk. Mivel ez a tro-
libusz oktatókocsinak átalakítható, ezért a többi szóló troliról természetesen hiányoznak 
az oktatófék berendezései.





Van még pár képem a melső futóműről. 
LIAZ típusú melső futómű
Merev, vastagfalú csőből és két darab kovácsoltvas szemből hegesztett. A kerékösszetar-
tás beállítását a kormányösszekötő rudak állításával végzik.
A mellső futómű alapgeometriája
kerékdőlésszög       1°30’ ± 15’
a függőcsapszeg keresztirányú dőlése (csapterpesztés)  6°30’ ± 15’
a függőcsapszeg hosszirányú dőlése       2°   ±30’
kerékösszetartás       0 ± 1 mm

A melső futómű szerkezeti rajza

A következő képek a 15 Tr megbontott melső futóművét ábrázolják.
 



A futómű bal oldala, hátul a tömlős légrugó, mellette a lengéscsillapító és a határoló kö-
tél. Elöl a csonktengely a felcsavarozott féktartó lemezzel. A lemez jobb oldalán látható 
két csapszeghez kapcsolódik a fékpofa, a tárcsa bal oldalán a fékkulcs látható. 
Az alsó képen a futómű jobb oldala, felszerelt fékpofákkal és fék munkahengerrel.
A háttérben jól látható a hidat tartó egyik panhard rúd.



A trolibusz kormányműve

Mindkét típusú trolibusznál a könnyű kormányozhatóságot HR 420 típusú hidraulikus 
szervókormány biztosítja.
Műszaki adatok
Maximális kormányerő 500 mm átmérőjű kormánynál   50 kN
Forgató nyomaték

- 10 Mpa-nál        4,2 kNm
- 11 Mpa-nál        4,6 kNm

A kormánymű főkarjának elmozdulása     90o

A főkar 90o-os elmozdulásához tartó kormánykerék
elmozdulás 22,7:1 áttételi aránynál      5,68 ford.



A főkar 90o-os elmozduláshoz tartozó kormánykerék 
elmozdulás 27:1 áttételi aránynál      6,75 ford.
Áttételi arány – HR 420-6, HR 420-6-L típusok    22,7:1
Áttételi arány – HR 420-7, HR 420-7-L típusok       27:1
A végzáró szelepek beállíthatósága a kormánymű fő karjának
szélső helyzete előtt        15o

Folyadékátfolyás        7,5÷16 l/perc
Üzemi nyomás        max. 11 Mpa
Folyadékszűrés        10 μm-ig
Hidraulikaolaj üzemi hőmérséklete       -30o ÷ +80o

A kormánymű működése:
A dugattyú (20) oldalán lett kialakítva a fogasléc, amelyhez a kormánykartengely (59) 
fogasíve kapcsolódik. A kormánykerék elfordításakor a kormányrúdon keresztül elfor-
dul a kormányorsó. A golyósor a könnyebb elfordítást segíti. A kormányorsó elfordu-
lása a fogaslécet egyenes irányban elmozdítja. A hozzá kapcsolódó fogasív elfordul és 
a kormánykaron keresztül elmozdítja a tolórudat. A dugattyú a kormánymű belső terét 
két részre osztja. A kormánymű alján található a kormányszervó vezérlőszelepe (92). 
A csővezetéken (132) keresztül jut be a nagynyomású hidraulika olaj a dugattyú alatti 
és feletti terekbe. A szervórásegítés a hidraulika olaj dugattyújára gyakorolt hatása által 
keletkezik, mely arányban áll a kormányzott kerekek elfordulás elleni ellenállásával. 
A hidraulikaolaj átfolyásának szabályzását az elosztó biztosítja, mely a kormányszervó 
alsó részén helyezkedik el. Az elosztó tolattyújának elmozdulását a kormányszervó ten-
gelyvége okozza, a kormánykerékre gyakorolt működtető erő nagyságának arányában. 
A szervo rásegítést a dugattyú szélső helyzeteiben a beállítható záró szelepek korlátoz-
zák. Abban az esetben, ha a hidraulika szivattyú elromlik, a jármű tisztán mechanikus 
úton is kormányozható. Annak érdekében, hogy a hidraulikus ellenállás csökkenjen, a 
szervokormányba egyirányú szelepet építettek be, mely lehetővé teszi, hogy ilyen hely-
zetekben a hidraulikaolaj a dugattyú egyik oldaláról a másik oldalra ellenállás nélkül át 
tudjon folyni.



Az utastér felújítás alatt és utána



Belső utastájékoztató

Utastájékoztató és reklám számítógép




