
Temat  Tabor - inny 

Wyposażenie Pęknięcia pierścieni wzmacniających na wagonach typu Z23A serii Zacns 

Opis 
Zobacz również Alert Bezpieczeństwa Polski z 28 lutego 2018 r. 

NSA Holandii 16 marca 2018 r. wysłało następujące ostrzeżenie w zakresie 

bezpieczeństwa do przewoźników kolejowych. 

Kilku przewoźników kolejowych wystąpiło o przekazanie dodatkowych 

informacji, które mogą być przydatne przy instruowaniu pracowników 

wykonawczych. W związku z powyższym w załączniku znajdują się: 

– zdjęcie wagonu cysterny typu Z23A wraz z pierścieniami 

wzmacniającymi. Niebieskimi strzałkami zaznaczono możliwe 

miejsca pęknięć; 

– obraz modelu 3D zbiornika wagonu z ponumerowanymi pozycjami 

spoin spawalniczych na pierścieniach wzmacniających; 

– dwa przykładowe zdjęcia pęknięć. 

Jako NSA pragniemy poinformować o pęknięciach pierścieni 

wzmacniających na wagonach cysternach typu Z23A i Z24A, serii Zacns. 

Zostaliśmy poinformowani przez Greenbrier o pęknięciach pierścieni 

wzmacniających na zbiornikach  wagonów cystern typów: 

– Z23A, serii Zacns, pojemność 87 m
3
. 

Dotyczy 400 wagonów, zobacz zdjęcia w załączniku. 

– Z24A, serii Zacns, pojemność 97 m
3
. 

Dotyczy 50 wagonów, zobacz zdjęcia w załączniku. 

Greenbrier dokonał analizy struktury wagonów z pękniętymi pierścieniami 

wzmacniającymi oraz analizy spoin. Analizy te pokazały, że pęknięcia 

spowodowane były wadami spawalniczymi. Użytkownicy przedmiotowych 

wagonów (numery wagonów na załączonych zdjęciach) są informowani 

przez Greenbrier. 

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa istotne jest, że: 

– pęknięcia na pierścieniach powstają stopniowo, a nie gwałtownie. 

Zdaniem Greenbrier pęknięcia są łatwe do zidentyfikowania podczas 

inspekcji wizualnej. Greenbrier podjął działania nadzorcze 

prowadzone za zgodą właściciela i użytkowników. 

Ciągły nadzór nad eksploatacją wagonów będzie prowadzany do 

czasu wykonania naprawy lub obowiązkowej rewizji po 4 latach 

eksploatacji. 

– w przypadku wykrycia pęknięć na pierścieniach, niezależnie od ich 

wielkości, zaleca się natychmiastowe wycofanie wagonów 

z eksploatacji i skierowanie ich do naprawy.  

W przypadku wykrycia pęknięć poinformuj dysponenta 

przedmiotowych  wagonów: NACCO SAS oraz Enforcement Rail, 

Rail and Road Transport: +31 (0)6 52 67 12 22 (dostępny  

24 h/dobę). 



Działania, które do tej pory podjął Greenbrier: 

– przeglądy wszystkich wagonów typu Z23A. Pęknięcia na 

pierścieniach powstają stopniowo; 

– wagony z pęknięciami na pierścieniach zostały przewiezione do 

Wagony Świdnica (oddział Greenbrier w Polsce) w celu 

przeprowadzenia szczegółowych testów i naprawy. 

Będziemy informować o wynikach dalszych testów przeprowadzonych przez 

Greenbrier. 

Ten e-mail został wysłany do wszystkich certyfikowanych przewoźników 

kolejowych Holandii przewożących towary niebezpieczne oraz do NSA 

Niemiec, Belgi i Francji.  

Kraj Holandia  

Zgłaszający NSA  

Data zgłoszenia 20/03/2018   

Załączniki Attachment safety alert cracks in stiffeners ring Z23A and Z24A tank 

wagons series Zacns.pdf  

NACCO 87 m3 wagons.JPG  

NACCO 97 m3 wagons.JPG  
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