
SAFETY ALERT 
SYSTEM/ EQUIPMENT 

 

Wagony kontenerowe serii Laagrss o numerach 43 71 437 8 001-642, 

43 71 437 8 643-672 i 41 71 437 8 000-074 

SAFETY ISSUE DESCRIPTION 

 

 

 

 

 

Od 2014 r. w Portugalii wystąpiło kilka zdarzeń z udziałem wskazanych powyżej 

wagonów, skutkujących wykolejeniem. Skłoniło to NIB PT (tum. własne: Urząd ds. 

Zapobiegania i Badania Wypadków Kolejowych i Lotniczych) do zbadania tych 

zdarzeń. Do wykolejenia dochodziło zazwyczaj przy niskich prędkościach (przy 

30 km/h lub poniżej) i tylko jedna osią. Stwierdzono, że wykolejenia związane były 

z przechyłką toru na łuku (powyżej lub poniżej dopuszczalnych limitów). Jednak 

podczas dochodzenia stwierdzono, że elementy zawieszenia wykazywały ślady 

pęknięć z wyraźnymi oznakami zmęczenia materiału. Zawieszenia wagonów nie 

były zgodne z kartą UIC 517 dla wagonów 2-osiowych, a ocena i testy zgodności 

wymagane normami nie były wykonane ponieważ błednie załozono, że zawieszenie 

wagonów było zgodne z kartą UIC 517. Więcej informacji w załączniku.   

CIRCUMSTANSES 
 
 
(e.g. special weather conditions) 

 

Wydaje się, że kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku jazdy po torze  

bliskim osiągnięcia wartości granicznych wichrowatości, a w szczególności 

w obszarze z przechyłką poza granicami normy. Więcej informacji w załączniku. 

REASON FOR ISSUE 

 

Dowody zebrane w trakcie dochodzenia, zawierające wyniki testów dynamicznych 

wagonów wskazują, że występuje niekontrolowane przedwczesne uszkodzenie 

zawieszenia spowodowane zmęczeniem materiału oraz, że dynamika wagonów  

może przekroczyć dopuszczalne limity, w zależności od warunków eksploatacji. 

Powoduje to ryzyko wykolejania wagonów, które nie jest ocenione i kontrolowane. 

Więcej informacji w załączniku.  Wagony dopuszczone są do eksploatacji w: A, B, 

BG, CZ, D, E, F, H, HR, L, P, RO, SLO, SK, CH, TR, BIH, YU (kody krajów zgodne z kartą 

UIC 438-2) i w Eurotunelu pod kanałem La Manche. Mimo, że raport z dochodzenia 

nie jest jeszcze zakończony, publikacja tego alertu ma na celu poinformowanie 

o tym zagadnieniu zainteresowane strony, aby mogły one podjąć działania jakie 

uznają za stosowne, biorąc pod uwagę ich doświadczenia związane z eksploatacją 

pojazdów. 
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