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Brake rigging of wagons fitted w...hasbeenadded

Equipment:

Brake rigging of wagons fitted with bogies Y27 GC

Subject:

Rolling stock - brake system

Description:

ANSF was informed by an Italian Railway Undertaking about the damage to the brake rigging on a
wagon fitted with bogie Y27 GC in composition of its train coming from France. The damage was
allegedly caused by the loss of one of the pins of the brake rigging.
The vehicle involved is equipped with a braking system only with brake block and postponement of the
brake rigging on both bogies, as it has only one brake cylinder.
The vehicle is registered in France and the company CTC it is both the keeper and the entity in charge
of maintenance.
Considering the seriousness of potential consequences from this type of damage, ANSF informed the
Italian railway undertakings to accept in composition of its trains vehicles, of the same type and the
same keeper and the entity in charge of maintenance, only after receiving traceable evidence from the
company CTC that It was carried out checks that allow to exclude the repeat incident in question.
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Robocze tłumaczenie alertu na język polski:
___________________________________________________________________________
„Sprawa dotyczy układu hamulcowego w taborze kolejowym.
W dniu 8 czerwca 2013 r. włoska Krajowa Władza Bezpieczeństwa została poinformowana
przez włoskie przedsiębiorstwo kolejowe o uszkodzeniu układu hamulcowego w pojeździe
kolejowym wyposażonym w wózek typu Y27 GC wchodzącym w skład pociągu jadącego
z Francji. Uszkodzenie zostało rzekomo spowodowane utratą jednego sworznia układu
hamulcowego.
Ten rodzaj pojazd, z uwagi iż ma tylko jeden cylinder hamulcowy, wyposażony jest wyłącznie
w układ hamulcowy zawierający klocki hamulcowe i przełożenie układu hamulcowego na oba
wózki.
Przedmiotowy pojazd jest zarejestrowany we Francji a firma CTC jest jego dysponentem oraz
podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie.
Mając na uwadze konsekwencje jaki może spowodować wykryte uszkodzenie NSA Włoch
zaleciła włoskim przedsiębiorstwom kolejowym aby przyjmować w skład pociągu pojazdy
tego samego rodzaju, tego samego dysponenta oraz podmiotu odpowiedzialnego za
utrzymanie wówczas gdy otrzymają wiarygodny dowód od firmy CTC, że przeprowadzone
kontrole eliminują możliwość zaistnienia przedmiotowego uszkodzenia.

Dokumentacja fotograficzna dotycząca alert bezpieczeństwa ANSF w sprawie uszkodzenia układu
hamulcowego w pojeździe kolejowym wyposażonym w wózek typu Y27 GC

_________________________________________________________________________
Pictures of brake rigging damage

