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Alert bezpieczeństwa  
 
Podczas dochodzenia prowadzonego w związku z wypadkiem kolejowym  na moście nad cieśniną 

Wielki Bełt (2.01.2019)  wykryte zostały braki w zakresie bezpieczeństwa zaczepu do naczepy (model 

FW6170) zamontowanej na wagonie kieszeniowym typu Sdggmrs. 

 

Mechanizm blokujący zaczepu służący do blokowania głównego sworznia naczepy na wagonie 

kieszeniowym został przetestowany i kilkakrotnie odkryto, że jest on odblokowany, podczas gdy 

postępowano zgodnie z procedurami producenta naczepy do wagonów.  

Instrukcja obsługi modelu FW6170 zaczepu do naczepy na wagon (zobacz strony dodatkowe) opisuje 

na stronie 2 rozdziału B, że naczepa jest unieruchomiona na zaczepie, gdy wcięcie blokujące nie jest 

już widoczne. 

 

 

Testy zaczepu biorącego udział w wypadku wykazały, że główny sworzeń można wyciągnąć 

z blokady zaczepu przy użyciu niewielkiej siły, gdy między płytą zaczepu a zagłębieniem na uchwyt 

roboczy istnieje szczelina o szerokości 8,66 mm. Jednakże, w tej pozycji wcięcie blokujące nie było 

widoczne i w związku z tym zaczep wydawał się być zablokowany. 

Nie stwierdzono uszkodzeń ani mechanizmu blokującego zaczep, ani głównego sworznia. 
 

 

Rysunek 2 Pozycja uchwytu roboczego po opuszczeniu sworznia królewskiego na zaczep. Szczelina wynosi 8,66 mm 

Rysunek 1Fragment instrukcji obsługi FW6170, strona 2 
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Na powyższym zdjęciu wcięcie blokujące nie jest widoczne, nawet jeśli zaczep nie jest bezpiecznie 

zablokowany. Wcięcie blokujące jest zwykle niewidoczne, również przy uchwycie roboczym odsuniętym 

o więcej niż 20 mm od płyty haka. 

Accident lnvestigation Board Denmark (Duńska Komisja ds. Wypadków Lotniczych i Kolejowych) 

uważa, że opisana w instrukcji obsługi zaczepu modelu FW6170 procedura jest niewystarczająca, aby 

zapewnić bezpieczne zablokowanie głównego sworznia w zaczepie. Potencjalnie dotyczy to każdego 

operatora korzystającego z zaczepu do naczepy FW6170 oraz procedury opisanej w instrukcji obsługi 

FW6170 do transportu kolejowego naczep. 
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