
Zdefiniowanie „istotnych” przypadków do dalszej oceny w ramach pracy grupy 
zadaniowej JNS „Konsekwencje zablokowanych hamulców z wstawkami hamulcowymi 
typu LL” 

W przypadku zidentyfikowania jednego z opisanych poniżej przypadków, przewoźnik kolejowy musi 
poinformować dysponenta wagonu o zaistniałym zdarzeniu, w celu rozpoczęcia odpowiedniego 
gromadzenia danych w zakresie dotyczącym zdarzenia. 

W przypadku występowania przez dysponenta o dane do innych podmiotów, można powołać się na niniejszy 
dokument.

Kryteria dotyczące istotnych przypadków 

1. Sprawy związane z płonącymi wstawkami hamulcowymi:

Kryteria:

 otwarty ogień na wstawkach hamulcowych;
 oznaki ognia przy torze po przejeździe pociągu ze wstawkami kompozytowymi LL;
 wszelkie oznaki pożaru zgłoszone na wagonach ze wstawkami kompozytowymi LL.

Przykłady otwartego ognia:



2. Przypadki nietypowego odkształcenia powierzchni tocznej koła.

 Przykłady nietypowych odkształceń powierzchni tocznej koła: plastyczne odkształcenie powierzchni 
tocznej koła w połączeniu z przegrzaniem 

 

 Zużycie wgłębne / „fałszywe obrzeże”, jak zdefiniowano w normie EN 15313, nie jest przypadkiem 
istotnym dla potrzeb gromadzenia danych związanych z treścią niniejszego dokumentu i powinno być 
traktowane zgodnie z GCU (AVV) i wymaganiami w zakresie utrzymania.

Gromadzenie danych

Na odpowiedzialność dysponenta wagonu wszystkie zaangażowane podmioty (przewoźnik kolejowy, ECM, 
zarządca infrastruktury) muszą gromadzić wszystkie istotne dane i raportować je w towarzyszącym arkuszu Excel.

Arkusz Excel należy przesłać wraz z dokładną dokumentacją fotograficzną na adres cbb@era.europa.eu

Wszystkie otrzymane informacje będą traktowane jako poufne. Agencja będzie przechowywać te informacje 
w dedykowanej części Ekstranetu, która jest dostępna tylko dla członków zespołu zadaniowego.

Agencja rekomenduje, aby zestaw kołowy był traktowany jako dostępny do przeprowadzenia dalszych czynności 
utrzymaniowych, dopiero po upływie 15 dni od przesłania zebranych danych (wraz ze zdjęciami) na adres 
cbb@era.europa.eu. 

Nadzwyczajne odkształcenie powierzchni 
tocznej koła w pobliżu obrzeża

Nadzwyczajne odkształcenie 
powierzchni tocznej koła po 
zewnętrznej stronie i w pobliżu 
obrzeża

Narzędzie pomiarowe nie jest częścią oceny

rysunek C19 - definicja „fałszywego obrzeża”

rysunek C14 - zdjęcie „fałszywego obrzeża”

Nadzwyczajne odkształcenie powierzchni 
tocznej koła po zewnętrznej stronie koła
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