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Účelová skupina pre lomy kolies – návrh krátkodobých opatrení 

Súhrn 

Incidenty na kolesách BA 314/ZDB29 (so šikmou plochou pod 

okolesníkom) a BA004 pri určitej aplikácii poukazujú na to, že 

aktuálny plán údržby a prevádzkové schémy sa musia pri 

zasiahnutých dvojkolesiach lepšie držať pod kontrolou.  

 

 

 

Riešenie: 

Zavedenie dodatočných opatrení v prevádzke, údržba vozňov 

a údržba dvojkolesí mimo vozidlo. 

Prevádzka a údržba vozňov: 

 Vizuálna kontrola kolies pred odchodom 

 Kontrola kolies počas výmeny kompozitných klátikov 

 Vizuálna kontrola kolies v dielňach údržby (doplnkovo k EVIC) 

 Odstránenie označenia pre termostabilné kolesá (odstránenie bielych prúžkov na skrini nápravových ložísk) 

Údržba dvojkolesí mimo vozidlo 

 Intenzifikované opatrenia po zisteniach z prevádzky a údržby nákladných vozňov 

 Prísnejšie kritériá pre opatrenia týkajúce sa zvyškového napätia 
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Prevádzka a údržba nákladných vozňov – pre všeobecnú a okamžitú implementáciu   

Opatrenie 
Vizuálna kontrola 

kolies pred 
odchodom 

Kontrola kolies počas 
výmeny kompozitných 

klátikov (v dielni 
a mimo nej) 

Informácie dielňam 
Vizuálna kontrola kolies v dielňach (doplnkovo 

k EVIC) 

Kto Všetky železničné 
podniky 

Všetky dotknuté ECM 
(Subjekty zodpovedné 
za údržbu) v prípade 
objednaných opráv 
(neplatí pre GCU 
opravy) 

Všetky dotknuté ECM V prípade GCU opráv: 
Všetky ECM 
a železničné podniky 

V prípade objednaných 
opráv: 
Všetky dotknuté ECM 

Rozsah  Vozne 
s kompozitný
mi brzdovými 
klátikmi 

 Všetky typy 
kolies (aj 
kolesá 
s bielym 
prúžkom) 

 Obmedzené 
na viditeľné 
časti kolesa 

 Vozne so 
všetkými 
druhmi 
brzdových 
klátikov  

 Dizajn kolesa 
BA 314/ZDB29 
(so šikmou 
plochou pod 
okolesníkom) 
a BA004 

 Obmedzené na 
viditeľné časti 
kolesa  

 Informácie 
dielňam 
o inštrukciách 
ECM 

 Dizajn kolesa BA 
314/ZDB29 (so 
šikmou plochou 
pod okolesníkom) 
a BA004 

 

 Systematicky 
pre všetky typy 
kolies 

 Dizajny kolies BA 
314/ZDB29 (so 
šikmou plochou 
pod okolesníkom) 
a BA004 
 



 

Kritériá Vizuálna kontrola: 

 Samostatné 
praskliny na 
jazdnej 
ploche kolesa 
(pozri 
obrázky na 
str. 8) 

 Praskliny na 
obruči 
a tanieri 
kolesa 
(Príloha 9 
GCU) 

 Akýkoľvek 
náznak 
tepelného 
preťaženia 
kolesa 
(Príloha 9 
GCU) 

Vizuálna kontrola: 

 Samostatné 
praskliny na 
jazdnej ploche 
kolesa* 

 Praskliny na 
obruči a tanieri 
kolesa 

 Akýkoľvek 
náznak 
tepelného 
preťaženia 
kolesa** 

Dôkladné kontroly 
kolesa (mimo 
dielní, keď sú 
brzdy uvoľnené)  

 Objednať vizuálnu 
kontrolu počas 
výmeny 
brzdových 
klátikov 

 Obmedzovanie 
bielych prúžkov 

 Uplatňovať 
opatrenia pri 
„údržbe 
dvojkolesia mimo 
vozidla“ 

 Individuálne 
relevantné 
opatrenia (napr. 
plán údržby, 
zariadenie, počet 
najazdených 
kilometrov)  

 

Vizuálna kontrola: 

 Samostatné 

praskliny na 

jazdnej ploche 

kolesa* 

 Praskliny na 
obruči a tanieri 
kolesa 

 Akýkoľvek 
náznak 
tepelného 
preťaženia 
kolesa** 
 

Vizuálna kontrola: 

 Samostatné 

praskliny na 

jazdnej ploche 

kolesa* 

 Praskliny na 
obruči a tanieri 
kolesa 

 Akýkoľvek náznak 
tepelného 
preťaženia 
kolesa** 

 Obmedzovanie 
bielych prúžkov 
 

 

Opatrenia 
nasledujúce 
po zisteniach 

 Odoslať 
vozeň do 
dielne 

 Údržba 
dvojkolesia 
mimo vozidlo 
(ECM) 

 Odoslať vozeň 
do dielne 

 Údržba 
dvojkolesia 
mimo vozidlo 
(ECM) 

 Napr. kontrola 
plánu údržby, 
prispôsobenie 
brzdného 
zariadenia 

 Údržba 
dvojkolesia 
mimo vozidlo 
(ECM) 

 Údržba 
dvojkolesia mimo 
vozidlo (ECM) 

*samostatné praskliny na jazdnej ploche kolesa („izolované priečne praskanie“ porovnaj EN 15313 §C.2.6 a 6.2.3.4) – kritériá: pozri snímok 8 

** akýkoľvek náznak tepelného preťaženia kolesa (spálený náter, nadmerná deformácia kolesa, porovnaj EN 15313 §C.3.2.2 a 6.2.4.3) – kritériá: pozri 

snímky 9 a 10 
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Údržba dvojkolesia mimo vozidlo – pre všeobecnú a okamžitú implementáciu   

Opatrenie 
Eliminácia označenia 

termostabilných kolies 

Intenzifikované opatrenia 
po zisteniach z prevádzky 

a údržby vozňov 

Prísnejšie kritériá pre 
opatrenia týkajúce sa 
zvyškového napätia 

 

Nedeštruktívne skúšanie 
(NDT) dosky kolesa 

Kto Všetky dotknuté ECM Všetky dotknuté ECM Všetky dotknuté ECM Všetky dotknuté ECM 

Rozsah  Dizajn kolesa BA 
314/ZDB29 (so 
šikmou plochou 
pod okolesníkom) 
a BA004 

 

 Dizajn kolesa BA 
314/ZDB29 (so 
šikmou plochou 
pod okolesníkom) 
a BA004 

 

 Dizajn kolesa BA 
314/ZDB29 (so 
šikmou plochou 
pod okolesníkom) 
a BA004 

 

 Dizajn kolesa BA 
314/ZDB29 (so 
šikmou plochou 
pod okolesníkom) 
a BA004 

 

Opatrenie (pozri taktiež 
obmedzujúce podmienky) 

 Odstrániť označenie 
bielym prúžkom na 
kryte ložiskovej 
skrine  

 Reprofilovanie 
(obnova profilu 
jazdnej plochy) 

 Opatrenie pre 
zvyškové napätie 

 Nedeštruktívne 
skúšanie jazdnej 
plochy 

 Prvá kontrola 
a kontrola po 
známkach tepelného 
preťaženia 

 Všeobecne 
redukovaný limit na 
300MPa namiesto 
400MPa 

 Všetky kroky údržby 
dvojkolesia mimo 
vozidlo: 
nedeštruktívne 
testovanie taniera 
kolesa  
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Definícia, implementácia a následné kroky/sledovanie 

Definícia „dotknuté ECM (subjekty zodpovedné za údržbu)“: 

 ECM, ktorý používa stanovené typy kolies a môže zaznamenať podobné defekty (lomy kolies 

a praskliny na obruči a tanieri), ktoré musia byť každým ECM kontrolované na základe jeho vlastnej 

zodpovednosti na základe dokumentovanej analýzy rizika 

Implementácia: 

 Účelová skupina pre urgentný postup vo veci lomov kolies pripravuje dokumentáciu na 

zverejnenie/rozšírenie (list a prezentácia) po schválení panelom JNS 

 Zverejnenie dokumentácie na webovom sídle Agentúry 

 Dodatočné rozšírenie dokumentácie zastupiteľskými orgánmi (CER, EIM, ERFA, UIP, EPTTOLA,UNIFE, 

NB-Rail AISBL, UIRR, UITP, ALE, ETF, FEDECRAIL) a oficiálnymi organizáciami (OTIF, NIB, NSA) 

a certifikačnými orgánmi pre Subjekty zodpovedné za údržbu a UIC 

 ECM musí na základe analýzy rizika vytvoriť auditovateľný program ohľadom uplatnenia krátkodobých 

opatrení  

 Krátkodobé opatrenia na zmiernenie v tomto stupni pokrývajú konvenčné nákladné vozne a vozne na 

prepravu nebezpečného nákladu 

 Krátkodobé opatrenia navrhuje účelová skupina ako povinné 
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Definícia, implementácia a následné kroky/sledovanie 

Následné kroky/sledovanie: 

 Fenomén je potrebné ďalej skúmať po letnej prestávke v rámci menšej technickej pracovnej skupiny 

a pravidelného postupu JNS: 

 Dôkladná kontrola 

 Používanie tepelne citlivého náteru na všetkých kolesách 

 Okolnosti (technické a prevádzkové, zmeny podmienok „v prevádzke“) a príčiny nárastu 

zlomených kolies 

 Strednodobé a dlhodobé opatrenia (odvodené z analýzy okolností a príčin) 

Pripomenutie: 

 Relevantné pokyny UIC sú povinné 

 Každý relevantný defekt (zlomené kolesá a praskliny na obruči a tanieri) objavený v priebehu 

uplatňovania krátkodobých opatrení musí byť poslaný príslušnému národnému bezpečnostnému 

úradu (NSA) a musí viesť k aktualizácii relevantnej bezpečnostnej výstrahy 

Otvorený bod:  

 Členovia účelovej skupiny nahlásili problémy s kolesami, ktoré sa objavili už pred rokmi, a nebolo 

iniciované ani informovanie v rámci celej EÚ, ani postup JNS 
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Dodatočné informácie o BA 314/ ZDB 29 

 

Typy kolies BA 314/ ZDB 29 boli vyrobené v dvoch verziách. 

Na novej verzii (vytvorená po r. 2006) sa doteraz neobjavili relevantné defekty a môže byť preto vylúčená 

zo špeciálnych opatrení pre typy kolies BA 004 a ZDB 29/ BA 314. 

Definícia: 

Typ dvojkolesia 314/ZDB 29 so šikmou plochou pod okolesníkom (pravdepodobne vyrábaný do r. 

2005/2006) 
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Zmienka o „samostatných prasklinách na jazdnej ploche kolesa“ 

Popis: jazdná plocha vykazuje praskliny v uhle približne 90° k obvodu kolesa a tieto majú typickú dĺžku 

30mm a viac. Na povrchu sa vo všeobecnosti objavujú priečne praskliny, ktoré sú buď rovné alebo mierne 

zakrivené a môžu prestupovať radiálne (v týchto prípadoch zvyčajne tepelného pôvodu) alebo sa 

rozvetvovať v smere obvodu (v týchto prípadoch zvyčajne mechanického pôvodu). Objavujú sa jednotlivo 

a môžu byť usporiadané v niekoľkých bodoch okolo obvodu. [EN 15313, §C.2.6] 

 

 

 



 

Priečna prasklina objavená pri testovaní magnetickými časticami  

[EN 15313, § C.2.6]  

                                                                                                    Príklad samostatných prasklín na jazdnej ploche                                

                                                                                                     kolesa zistených vizuálnou kontrolou 

 

 

 

 

 

 

 



 

Účelová skupina pre lomy kolies – návrh krátkodobých opatrení 

Zmienka o „tepelnom preťažení kolesa“ 

Popis: tento typ defektu sa vyskytuje iba na kolesách, ktoré sa brzdia prostredníctvom jazdnej plochy 

kolesa. Pri použití určitých náterov sa tieto na prechodovom okruhu medzi obručou a tanierom kolesa 

zreteľne spália, keď teplota presiahne približne 300°C. Farba v tejto oblasti potom popraská a odlupuje sa. 

Brzdové klátiky sa často do určitej miery roztavia. Na jazdnej ploche kolesa možno vidieť kovovú štruktúru 

a charakteristické sfarbenie. Obruč kolesa môže taktiež nadobudnúť modrastú farbu.  

Ak sa problém neobjaví hneď, prechod medzi obručou a doskou môže postupne nadobudnúť zhrdzavený 

vzhľad s odtieňmi sivo-hnedej a hnedej, ktoré pokrývajú celý obvod. [EN 15313, §C.3.2.2]   

Prehriatie ovplyvňujúce prechod medzi obručou 

a doskou kolesa  



 

 

     Starý a nedávno spálený náter 
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Zmienka o „tepelnom preťažení kolesa“ 

 

    

Sfarbenie na jazdnej ploche kolesa 

 

 



 

 

                                                                    Kovová štruktúra na jazdnej ploche kolesa                

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Roztavený brzdový klátik 


