
ALERT BEZPIECZEŃSTWA

WYPOSAŻENIE Wagon serii FEA-A wyposażony w wózki typu Y33 

TEMAT Tabor - osie 

OPIS

14 sierpnia 2017 r. o godzinie 14:21 dwanaście wagonów towarowych kontenerowych 
znajdujących się na końcu składu pociągu  wykoleiło się na Ely West Junction na linii 
między Ely a March w Cambridgeshire. W trakcie wykolejenia pociąg jechał z prędkością 
41 mph (66 km/h). Wagony w stanie wykolejonym przejechały 350 m powodując 
znaczące uszkodzenia infrastruktury. Pierwszym wagonem, który się wykoleił był 
wagon serii FEA-A wyposażony w wózki typu Y33. Wykolejenie nastąpiło, ponieważ 
tłumienie drgań (usprężynowanie) na wózkach tego wagonu było nieskuteczne. 
Tłumienie drgań stało się nieskuteczne ponieważ komponenty tłumiące zamontowane 
na wózku w 2003 r., czyli w momencie jego produkcji, były utrzymywane 
do nieprawidłowych limitów utrzymania. W planach tych nie uwzględniono przyszłego 
zużycia w okresie pomiędzy kolejnymi czynnościami utrzymania i nie były one 
kompatybilne z założeniami projektowymi układu tłumiącego (usprężynowania). 
Dodatkowo czynności utrzymaniowe podejmowane od ostatniej naprawy, która miała 
miejsce w 2010 r. (ostatni raz kiedy parametry tych komponentów były mierzone), były 
nieskuteczne, ponieważ nie identyfikowały stopnia zużycia tych komponentów. Jest 
prawdopodobne, że wykonawca utrzymania tego wagonu, które miało miejsce w 
2010 r.,  nie zweryfikował w odpowiedni sposób specyfikacji dotyczącej utrzymania 
pod kątem, czy naprawa ta zapewniała bezpieczną eksploatację do następnej 
planowanej naprawy, tj. w 2017 r. Od tego czasu wszystkie wagony przeszły naprawę, 
podczas której wymienione zostały elementy usprężynowania wagonów. Brytyjski 
krajowy organ dochodzeniowy (RAIB) wydał rekomendacje dla wykonawcy utrzymania 
tych wagonów towarowych, aby dokonał przeglądu dokumentacji dotyczącej 
utrzymania pod kątem zapewnienia, że wózki zamontowane w wagonach towarowych 
będą odpowiednio tłumione przez cały czas eksploatacji. Ponadto RAIB określił trzy 
wnioski na przyszłość:

1. Przypomina się osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i przegląd dokumentacji 
dotyczącej utrzymania, że zadeklarowanych „limitów naprawczych” (ang. „repair limits”) 
nie należy wykorzystywać jako „limitów utrzymaniowych” (ang. „maintenance limits”) 
zużywających się elementów, ponieważ może to nie zapewnić użytkowania 
w przyszłości i nie gwarantuje bezpiecznej eksploatacji do następnej czynności 
utrzymaniowej.

[Dodatkowe wyjaśnienie UTK: W powyższym tekście zastosowano nomenklaturę 
możliwie zbliżoną do angielskiego oryginału, która jednak w warunkach polskich może 
być myląca. Co do zasady należy upewnić się, czy wymiary naprawcze, przyjmowane 
podczas napraw zawierają odpowiedni zapas gwarantujący, że podczas naturalnego 
zużycia komponentów w czasie eksploatacji nie zostaną przekroczone wymiary 
kresowe.]

2. Podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) przypomina się, że podmiot 
odpowiedzialny za utrzymanie powinien dopilnować, za pomocą systemu utrzymania, 
aby wagony towarowe, za których utrzymanie jest odpowiedzialny, były w stanie 
poruszać się w bezpieczny sposób.

3.  Przypomina się utrzymującym wózki z serii Y, że niektóre z wózków wyposażone są 
w okienko inspekcyjne, które umożliwia „wizualną ocenę skuteczności usprężynowania” 
na wózku.   

Brytyjski krajowy organ ds. bezpieczeństwa uważa, że wnioski wyciągnięte z tego 
incydentu są istotne dla innych organów ds. bezpieczeństwa.

KRAJ Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
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