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Odbierak prądu Fb86.22-PKP 
z firmy Stemmann
Od odbieraków prądu przeznaczonych do szybkich pojaz-
dów trakcyjnych oczekuje się rozwiązań zapewniających 
przede wszystkim wysokich parametrów dynamicznych 
i aerodynamicznych. Innych rozwiązań należy oczekiwać 
od odbieraków przeznaczonych do małych prędkości. Od-
bierak prądu Fb86.22-PKP do lokomotywy elektrycznej 
manewrowej EM10 jest przykładem rozwiązań spełniają-
cych wymagania szczególne.

Jednoramienny odbierak prądu Fb86.22-PKP został opracowany 
i wykonany przy współpracy firmy Stemmann-Polska i Stem-
mann-Technik z myślą o zastosowaniu na lokomotywie manewro-
wej EM10. W opracowaniu wykorzystano rozwiązania sprawdzone 
w odbieraku Fb86.22 i DSA200. Odbierak spełnia wymagania 
norm PN i ma odpowiednie parametry do pracy manewrowej, 
ogrzewania składów pociągu oraz eksploatacji liniowej na sieci 
trakcyjnej PKP.

Mechanizm odbieraka – układ ramion
Konstrukcja mechanizmu oparta jest na dwóch czworobokach 
przegubowych (rys. 1):
1) czworoboku przegubowym A, złożonym z ramy wsporczej 1, 

ramienia dolnego 2, ramienia górnego 3 i prowadnika ramie-
nia górnego 4,

2) czworoboku przegubowym B, złożonym z ramienia dolnego 2, 
ramienia górnego 3, prowadnika zespołu ślizgacza 5 oraz 
dźwigni prowadzącej wału zespołu ślizgacza 6.
Wymiary mechanizmu zapewniają uzyskanie przy podnosze-

niu (i analogicznie opuszczaniu) dla czworoboku:
 A przemieszczanie ślizgacza przy minimalnym wężykowaniu,
 B poziomego położenia ślizgacza przy minimalnym kołysaniu.

Aby uzyskać minimalne odchyłki odbierak ma regulację dłu-
gości prowadnika ramienia górnego i prowadnika ślizgacza.

Mechanizm odbieraka – układ podnoszący
Układ podnoszący (rys. 1, fot. 3) składa się z siłownika mieszko-
wego 9, który poprzez drążek 10 i cięgna elastyczne (łańcuchy 
Galla) 11 oddziałuje na krzywki tarczowe zamocowane na wale 
ramienia dolnego 12. Zadaniem krzywek jest zrównoważenie mo-
mentów składowych od mas mechanizmu odbieraka, siły nacisku 
statycznego oraz siły będącej funkcją ugięcia i ciśnienia siłownika 
mieszkowego, która działa na promieniu wyznaczonym przez za-
rys krzywki. Opuszczanie odbieraka jest grawitacyjne.

Zespół ślizgacza
Odbierak ma dwa ślizgacze 8 (rys. 1, fot. 4), z których każdy za-
wieszony jest niezależnie na dwóch amortyzatorach sprężyno-
wych, zamocowanych na wale ślizgacza utrzymywanym poziomo 
za pomocą prowadnika zespołu ślizgacza 5. Amortyzatory ślizga-
cza są wyposażone w łożyska ślizgowe wzdłużne (zawieszenie te-
leskopowe). Ślizgacze wyposażone są w ślizgi firmy PanTrac 
GmbH. Nakładki ślizgów wykonane są z kompozytu grafitu i przy-
klejone do korpusu wykonanego ze stopu aluminium.

Konstrukcja ślizgu wyklucza możliwość wymiany nakładek 
bądź innych elementów. Ślizgi po zużyciu podlegają utylizacji, 
a na miejsce ślizgów zużytych są montowane nowe. Ponieważ na-
kładki wykonane są z kompozytu grafitu, podczas eksploatacji na 

Fot. 1. Odbierak prądu Fb86.22-PKP na lokomotywie EM10 Fot. M. Kijek

Fot. 2. Odbierak prądu typu Fb86.22-PKP
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Tablica 1
Charakterystyka techniczna odbieraka prądu Fb86.22-PKP

Parametr  Wartość

Napięcie znamionowe [V] 3000

Rodzaj prądu  stały

Prąd znamionowy [A] 800 

Ciśnienie znamionowe [MPa] 0,5 

Zakres ciśnienia pracy napędu pneumatycznego [MPa] 0,50–0,6 

Prędkość [km/h] 80 

Średnia siła nacisku statycznego (regulowana płynnie 80-120 N) [N] 120 

Odchyłka wartości średniego nacisku statycznego [N] ±5 

Podwójna siła tarcia w zakresie roboczym [N] max 20 

Siła opuszczająca w zasięgu roboczym (z badań) [N] min 350 

Siła utrzymująca w stanie złożonym (z badań) [N] min 230 

Wysokość w stanie złożonym mierzona od podstawy izolatora [mm] 450 ±10 

Minimalna wysokość robocza mierzona od podstawy izolatora   [mm] 800 

Maksymalna wysokość robocza mierzona od podstawy izolatora [mm] 2400 

Maksymalna wysokość konstrukcyjna mierzona od podstawy izolatora [mm] min 2500

Wychylenie poprzeczne pod działaniem siły 300 N [mm] max 30 

Czas podnoszenia (regulowany płynnie) [s] 8 

Czas opuszczania (regulowany płynnie) [s] 7 

Czas odrywania na odległość 30 mm [s] max 3 

Kąt swobody obrotu ślizgacza [°] 5 ±1

Zakres ugięcia ślizgacza (ugięcie statyczne ok. 20 mm) [mm] min 30 

Masa nieusprężynowana odbieraka (ślizgacz bliźniaczy) [kg] max 30 

Masa zastępcza części ruchomej (ślizgacz bliźniaczy) [kg] max 52 

Masa odbieraka bez izolatorów i pneumatycznego układu sterującego [kg] ok.  170 

Masa pneumatycznego układu sterującego [kg] ok. 6,8 
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Rys. 1.  Mechanizm odbieraka prądu
 1 - rama wsporcza, 2 - ramię dolne, 3 - ramię górne, 4 - prowadnik ramie-

nia górnego, 5 - prowadnik zespołu ślizgacza, 6 - dźwignia prowadząca wału 
łożyskującego zespół ślizgacza, 7 - amortyzator ślizgacza, 8 - ślizgacz, 9 - si-
łownik mieszkowy, 10 - drążek siłownika, 11 - cięgno elastyczne, 12 - krzyw-
ka korekcyjna nacisku statycznego, 13 - przyłącze pneumatyczne, 14 - izola-
tor wsporczy

Fot. 5. Łożyskowanie ramienia górnego z ramieniem dolnym

Fot. 3. Zabudowa mechanizmu podnoszącego w ramie wsporczej

Fot. 4. Zespół ślizgacza i ramię górne odbieraka

Działanie
Odbierak prądu jest zasilany poprzez zawór elektropneumatyczny 
(sterowany z pulpitu w kabinie maszynisty) i pneumatyczny układ 
sterujący (jak w odbieraku DSA200). Gdy zawór elektropneuma-

powierzchni przewodu jezdnego tworzy się cienka warstwa „fil-
mu” grafitowego, która ma bardzo dobre własności smarne. Nie 
jest konieczne smarowanie dodatkowe sieci.

Układ pneumatyczny odbieraka 
Budowa
W układzie pneumatycznym odbieraka należy wyróżnić trzy podu-
kłady: A, B i C (rys. 3), które w zależności od funkcji należą do 
pojazdu trakcyjnego, pneumatycznego układu sterującego i od-
bieraka prądu. Budowę instalacji pneumatycznej pokazano na ry-
sunkach 2 i 3 oraz foto 6.
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nym w układzie sterującym pojazdu trakcyjnego A (rys. 3) i spa-
dek ciśnienia. W odbieraku Fb86.22-PKP podnoszenie odbywa 
się pneumatycznie, a opuszczanie – grawitacyjnie. Regulacja siły 
nacisku statycznego odbywa się na zaworze redukcyjnym 4 
(rys. 2, 3) pneumatycznego układu sterującego. Regulacja czasu 
podnoszenia odbywa się na zaworze dławiącym 2 (rys. 2), 3 
(rys. 3), a regulacja czasu opuszczania: 5 (rys. 2), 6 (rys. 3).

Układ tłumienia
Aby zapewnić dobrą współpracę dynamiczną odbieraka z siecią 
mechanizm odbieraka ma amortyzator hydrauliczny, którego ce-
lem jest tłumienie wiskotyczne drgań. Jest on ułożyskowany mię-
dzy ramą wsporczą a dźwignią wału ramienia dolnego (fot. 7).
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tyczny na pojeździe jest otwarty, sprężone powietrze z instalacji 
zasilającej odbierak A (rys. 3) przepływa do pneumatycznego 
układu sterującego odbieraka, a gdy jest zamknięty, przewód za-
silający pneumatyczny układ sterujący odbieraka B (rys. 3) połą-
czony jest do atmosfery. Sterowanie podnoszeniem i opuszcza-
niem odbieraka odbywa się dwustanowo – przez wzrost ciśnienia 
do stałego poziomu, który jest ustawiony na zaworze redukcyj-

Fot. 6.  Układ pneumatyczny odbieraka – zawór szybkiego opuszczania, si-
łownik mieszkowy, przyłącze pneumatyczne

Rys. 3.  Schemat instalacji pneumatycznej odbieraka
 1 - zawór elektropneumatyczny, 2 - filtr powietrza, 3 - zawór dławią-

cy do regulacji czasu podnoszenia, 4 - zawór redukcyjny do regula-
cji nacisku statycznego, 5 - manometr, 6 - zawór dławiący do regu-
lacji czasu opuszczania, 7 - zawór bezpieczeństwa, 8 - przewód 
pneumatyczny elektroizolacyjny, 9 - zawór systemu awaryjnego 
opuszczania ADS, 10 - pneumatyczna sprężyna mieszkowa, 11 - ele-
menty zabezpieczające systemu ADS, A - urządzenia należące do 
podukładu pneumatycznego pojazdu trakcyjnego, B - urządzenia 
należące pneumatycznego układu sterującego odbieraka prądu,  
C - urządzenia zainstalowane na odbieraku prądu

Rys. 2.  Pneumatyczny układ sterujący
 1 - filtr powietrza; 2 - zawór dławiący do regulacji czasu podnoszenia;  

3 - manometr; 4 - zawór redukcyjny do regulacji siły nacisku statycznego; 
5 - zawór dławiący do regulacji czasu opuszczania; 6 - zawór bezpieczeń-
stwa; 7 - trójnik; 8 - płyta montażowa; A, B - kierunek przepływu powietrza 
podczas podnoszenia odbieraka 
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Fot. 7. Zabudowa amortyzatora hydraulicznego
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Układ samoczynnego opuszczania
Układ samoczynnego opuszczania – ADS (Automatic Drop Sys-
tem) składa się z elementów zabezpieczających, które połączone 
są przewodami pneumatycznymi umieszczonymi w podłużnicach 
ramienia górnego oraz na ramieniu dolnym z zaworem szybkiego 
opuszczania 9 (rys. 3), zamontowanym na ramie wsporczej 
(fot. 6). 

Elementy zabezpieczające charakteryzują się:
 określoną wytrzymałością, która jest odpowiednia dla awarii 

związanych z dużymi siłami, wynikającymi z sytuacji kolizyjnej  
ślizgacza i sieci trakcyjnej (np. zaczepieniem ślizgacza o ele-
ment sieci) ;

 konstrukcją, w której przewidziano najsłabsze miejsce w celu 
lokalizacji pęknięcia.
Podczas awarii, po uszkodzeniu elementów zabezpieczają-

cych i „uwolnieniu” ślizgacza, następuje spadek ciśnienia, który 
jest sygnałem dla zaworu szybkiego opuszczania do połączenia 
układu zasilania siłownika mieszkowego do atmosfery i szybkiego 
opuszczania odbieraka.
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