
ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s.

TRAMVAJOVÝ MOTOROVÝ VŮZ T6B5 (T3M)
Tramvajový vůz T6B5 je čtyřnápravové motorové vozidlo určené pro jednosměrný
provoz samostatně nebo v soupravách o dvou až třech vozech ovládaných z jed-
noho stanoviště. Při jízdě dvojice mohou být oba vozy napájeny z trakčního vedení
prostřednictvím jediného sběrače, což snižuje opotřebení trolejového drátu i oblo-
žení sběrače.



TRAMVAJOVÝ VŮZ T6B5 (T3M)
ČKD dodalo počínaje rokem 1952 do 91 města 19 zemí celkem 22 625
tramvají typu „T". Významná část této produkce, tedy celkem 13 945
tramvají, byla dodána do 46 měst bývalého SSSR. Především se jedna-
lo o typ T3, který byl vyroben v celkovém počtu 13 950 kusů, z toho
11 357 kusů pro teritorium bývalého SSSR. Velká obliba tohoto vozu jak
u provozovatelů, tak u cestujících, je hlavním důvodem toho, proč byl
tak dlouho a v tak velkých počtech dodáván.

VůzT6B5, který je inovací vozu T3, zachovává řadu původních osvěd-
čených komponentů a principů, ale zároveň přináší mnohá nová řešení:
• zvýšení přepravní kapacity (prodloužení vozu ze 14 na 15,3 m)
• zvýšení počtu míst k sezení z 31 na 40
• snížení spotřeby elektrické energie o cca 25 %
• snížení hlučnosti
• snížení nákladů na údržbu
• kvalitní protiskluzová a protismyková ochrana

Provozovatelé tramvajového vozu T6B5 tak získávají moderní, úsporné
a spolehlivé velkokapacitní vozidlo, které je schopné pracovat i v nej-
těžších provozních podmínkách při nízkých nárocích na údržbu.

• VŠEOBECNĚ
Tramvajový vůz T6B5 je čtyřnápravové motorové vozidlo určené pro
jednosměrný provoz samostatně nebo v soupravách o dvou až třech
vozech ovládaných z jednoho stanoviště. Při jízdě dvojice mohou být
oba vozy napájeny z trakčního vedení prostřednictvím jediného sběra-
če, což snižuje opotřebení trolejového drátu i obložení sběrače.

• PŘEPRAVNÍ KAPACITA
• Při normálním obsazení:
Sedících cestujících
Stojících cestujících (4 osoby/m2)
Celkem

• Při maximálním obsazení:
Sedících cestujících
Stojících cestujících (8 osob/m2)
Celkem

40
64

104

40
128
168

• KONSTRUKCE VOZU
Kostra skříně vozu je svařena z ocelových profilů, bočnice a čela jsou
potaženy ocelovým plechem, který je zevnitř natřen tlumícím nátěrem.
Podlaha je tvořena vodovzdornou překližkou polepenou neklouzavou
pryžovou podlahovinou. Pod podlahou je umístěna elektrická výzbroj
vozu. Vstup a výstup je zabezpečen třemi dveřmi.

Základní technické údaje:
Délka skříně vozu (mm)
Šířka skříně vozu (mm)
Výška skříně vozu nad temenem kolejnice (mm)
Výška podlahy nad temenem kolejnice (mm)
Vzdálenost otočných čepů (mm)
Rozvor podvozku (mm)
Průměr nového kola (mm)
Rozchod (mm)
Hmotnost prázdného vozu (kg)
Hmotnost plně obsazeného vozu (kg)
Maximální konstrukční rychlost (km/hod.)
Maximální zrychlení, prázdný vůz (m/s2)
Maximální zpoždění, prázdný vůz (m/s2)
Jmenovité napětí DC (V)
Trvalý výkon trakčních motorů (kW)
Uspořádání pojezdu

15 300
2 500
3 145

900
7 500
1 900

700
1 435, 1 524

18 400
30 700

65
1,8

1,8

600 (+ 2 0 %
 -33%)

4x45
BóBó



• ELEKTRICKÁ VÝZBROJ
Základem trakční elektrické výzbroje jsou pulsní měniče na bázi RCT tyristorů,
které zajišťují bezztrátový rozjezd a plynulé brzdění. Tím dochází k výraznému
snížení počtu i opotřebení stykačů, což je základním přínosem pro snížení údrž-
bové náročnosti vozu a k úspoře energie. Pulsní měniče jsou na vozidle dva a kaž-
dý napájí dvojici v sérii zapojených trakčních motorů jednoho podvozku. Toto
uspořádání umožňuje i v případě poruchy jízdu s jedním činným podvozkem.

Trakční motory mají vlastní ventilaci, brzdový odporník je umístěn na střeše a při-
rozeně chlazen. Tím odpadá nutnost cizí ventilace elektrické výzbroje. To spolu
s použitím statického měniče pro nabíjení baterie umožnilo z vozu vyloučit ro-
tační motorgenerátor s ventilátory. To snižuje hlučnost i energetickou náročnost.
Součástí regulátoru trakčního pohonu je protiskluzová a protismyková ochrana,
zajištující dobré trakční vlastnosti vozu i při zhoršených adhezních podmínkách.

• PODVOZKY
Konstrukce podvozku zaručuje cestujícím i obsluze bezpečnou a pohodlnou jíz-
du vozu v celém rozsahu rychlostí a zatížení vozu. V základním rámu podvozku
jsou umístěny dva trakční motory, každý pro pohon jedné nápravy jejichž osa je
rovnoběžná s podélnou osou podvozku. Kroutící moment se přenáší na nápra-
vu přes převodovku a kloubový hřídel. Mezi podvozkem a skříní vozu je koléb-
ka, odpružená dvěma ocelovými šroubovými pružinami a hydraulickými tlumiči.

• BRZDY
Brzdění vozu je zajištěno třemi nezávislými systémy: brzdou elektrodynamickou,
mechanickou kotoučovou a kolejnicovou. Tyto brzdy pracují v režimech provoz-
ní, nouzový, záchranný a parkovací.

• VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ
Vytápění prostoru pro cestující je provedeno elektrickými odporovými topnice-
mi, umístěnými v bočních kanálech vozové skříně. Výkon vytápění je možno dvou-
stupňové ovládat. Větrání prostoru pro cestující je přirozené třemi otevíratelný-
mi klapkami ve střeše vozu a posuvnými okny.

Stanoviště řidiče je vytápěno teplým vzduchem z kaloriferu. Větrání je přirozené
otevíratelným bočním oknem nebo nucené ventilátorem kaloriferu.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ A PROSTŘEDÍ
V interiéru vozu je prosklenou kabinou s posuvnými, uzamykatelnými dveřmi od-
děleno stanoviště řidiče od prostoru pro cestující. Stanoviště řidiče je podříze-
no ergonometrickým požadavkům. Prostor pro cestující je osazen čalouněnými
sedadly pod kterými je pro snadné čištění vozu ponechán volný prostor s vý-
jimkou pískovačů a odpojovače baterie. Pro stojící cestující jsou pod stropem
umístěny záchytné tyče. Všechna okna vozu jsou z bezpečnostního skla a jsou
uložena v pryžových profilech.



DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a. s.
Ringhofferova 115/1, 150 21 Praha 5, Česká republika
Telefon: 02/2032 1111 Fax: 02/2032 2113
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