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Úvodní slovo prezidenta ABPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
V druhé polovině měsíce září naše sdružení pořádalo zdařilý seminář v České Třebové. Účastníci semináře měli možnost navštívit prosperující české společnosti se silným potenciálem k dalšímu růstu.
Ve společnosti CZ LOKO jsme se přesvědčili o tom, že šikovné "české ruce" v
této společnosti dokáží opravit, repasovat
ale i vyrobit konkurence schopné lokomotivy
a další železniční stroje.
Na kontejnerovém překladišti společnosti
Metrans, nejnovějším kontejnerovém překladišti v České republice, jsme byli seznámeni s vysoce profesionální organizaci práce při manipulaci s kontejnery. Rád bych na
tomto místě dodal, že po mnoha letech bylo
uvedeno do provozu moderní konkurenceschopné překladiště, které má potenciál
zvýšit poptávku po tomto druhu manipulace
se zaměřením na železniční dopravu.
Rád bych také upozornil na článek týkající se zkoušek těsnosti spodních ventilů cisternových vozů a kontejnerů. Nabídka ruční
pumpy dále zjednodušuje a zlevňuje proces
provádění těsnostních zkoušek.
Věřím, že z právě vydávaného bulletinu
najdeme všichni inspiraci k naší další činnosti.
Pěkné podzimní dny přeje.

Vladimír Zelený
prezident ABPZ
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Seminář v České Třebové
Dne 18. 9. 2013 proběhl v České Třebové seminář pořádaný našim sdružením. V první části se
účastníci seznámili s výrobním portfoliem společnosti CZ LOKO, a.s. a v druhé části navštívili
nově vybudovaný kontejnerový terminál společnosti METRANS, a.s. Seminář absolvovalo 24 přihlášených účastníků.

Ve společnosti CZ LOKO, a.s. účastníky provázel a ochotně odpovídal na dotazy personální
ředitel Mgr. Tomáš Brancuzský.
Nejprve se přítomní měli možnost podívat do
haly elektrických točivých strojů. Tento provoz je
v současné době nejnovější – byl předán
do užívání před 2 roky. Na jeho financování byly
použity i granty EU. Jak již název provozu napovídá, provádí se zde opravy elektrických točivých
strojů – alternátorů, dynam a trakčních motorů.
V hale montáží byl představen rekonstruovaný
stroj řady 742 a přítomní měli možnost kompletní
prohlídky rekonstruovaného motorového vozu
MVTV2.2 pro účely oprav a údržby trakčního
vedení ve vlastnictví společnosti SŽDC.
Následovala hala přípravy, ve které probíhá demontáž a čištění dílů lokomotiv přistavených
k opravám. V průběhu exkurze se zde nacházel
stroj řady 740 společnosti AWT.

Tradičním provozem, který je prvním na pořadí
příštích uvažovaných investic, je „kolovka“. Zde
probíhá především lisování obručí na disky pro
rekonstruovaná, nebo repasovaná hnací vozidla.
Stejně tak je tradičním provozem hala oprav
spalovacích motorů. V první části probíhají opravy původních motorů z produkce ČKD, druhá
část je vyhrazena pro prvotní montáž a generální
opravy motorů Caterpillar.
Společnost má k dispozici také zánovní zkušební centrum pro ověření parametrů a konečné
nastavení hnacích vozidel před expedicí k zákazníkovi.
Závěrem nezbývá, než poděkovat za fundovanou přednášku a milé přijetí, kterého se nám ve
společnosti dostalo a popřát společnosti CZ LOKO mnoho úspěchů v její další činnosti.
Foto: CZ LOKO, a.s. - www.czloko.cz

Kontejnerový terminál METRANS Česká Třebová

Po přesunu účastníků pokračoval seminář
v prostoru kontejnerového terminálu největšího
českého operátora kombinované dopravy - společnosti METRANS. Zde se nás ochotně ujal
Ing. Miroslav Kotrba, ředitel terminálu.
Terminál o rozloze 138.000m2 byl vybudován
v prostoru bývalé montážní základny kolejových
polí železničního vojska a v současné době má
kapacitu 7.500 TEU uložených jednotek pod
portálovými jeřáby (1 TEU = 1 kontejner 20´).
Jeřábová dráha je vybudována nad 6 kolejemi o
manipulační délce 700m a současně slouží pro 3
jeřáby. Vlastní portálový jeřáb je široký 90m a
umožňuje nejenom svislý a podélný pohyb se
zavěšeným kontejnerem, ale je možné i jeho
otočení až o 360°.
Části kolejí před a za jeřábovou dráhou jsou
vybaveny trolejovým vedením umožňujícím provoz elektrických hnacích vozidel. Úsek jeřábové
dráhy zatrolejován samozřejmě není a vlaky jej
projíždí výběhem. Při jízdě je povolena maximální rychlost 30 km/hod, při sunutí soupravy
max. 20 km/hod. O zajištění provozu se starají 2
dopravci - Metrans a ČD Cargo.
Kromě výše popsaných jeřábů má terminál dispozici vozíky CVS Ferrari pro manipulaci
s kontejnery. Názorně byla účastníkům předvedena ukázka manipulace se 2 ks prázdných 40´
kontejnerů při stohovacích operacích. Detailně
nám byl popsán systém uchycení kontejneru
před vlastní manipulaci. Chybná manipulace, při

které by nebyl dokonale zaklesnut kontejner do
kleštin, je vyloučena.
Na dispečerském pracovišti se účastníci seznámili se softwarovým vybavením terminálu, které
eviduje každý z kontejnerů na překladišti. Program nejenom sleduje aktuální pozici každého
kontejneru na překladišti, ale je do něj i uložena
informace o tom, v kolikáté vrstvě se příslušný
kontejner nachází. Počet vrstev na příslušném
místě je na grafickém znázornění odlišen barevně. Systém zobrazuje i pozici každého z jeřábů.
Pravidelné aktualizace jsou samozřejmostí –
dispečer má tak dokonalý přehled o aktuální
situaci. Terminál je také vybaven kamerovým
systémem, samozřejmostí je používání radiostanic.
Denní výkon překladiště několik měsíců od otevření je odbavení 12 ucelených vlaků na příjezdu
a stejné množství vlaků na odjezdu za 24 hod.
Ucelené vlaky jsou vypravovány do stanic Hamburg, Bremerhaven, Dunajská Streda, Krems,
Praha Uhříněves, Lípa nad Dřevnicí, Ostrava –
Šenov a od 1. 10. 2013 také spoj do Rotterdamu.
Terminál je otevřen non-stop včetně svátků.
Společnost v další etapě hodlá vybudovat
opravnu vozů a kontejnerů, dále centrální dispečink pro kombinovanou dopravu ve střední Evropě a prozatím jako poslední krok je naplánováno rozšíření celého areálu.
Text: Radek Klein, Martin Hořínek
Foto: Metrans a.s., Ing. Bohumil Ličman

V dosahu portálových jeřábů je umístěna záchytná vana, do které je možné umístit kontejner při zjištění úniku přepravované látky.

Zkouška těsnosti vypouštěcích ventilů? Rozhodně ANO!
Téma již mnohokrát diskutované, jehož význam pro bezpečnost přeprav se nedá popřít. Jen jeden
nový, docela zajímavý poznatek…
V současnosti provádí těsnostní zkoušku před zahájením nakládky v ČR pár společností. Patří mezi ně podniky, které k tomuto kroku přistoupily po špatných zkušenostech, kdy byl zjištěn
únik přepravované látky z cisterny v průběhu přepravy, což byla
častá příčina mimořádné události. Najde se i dopravce (vím
pouze o jednom, proto jednotné číslo…), který svou cisternu
nevyšle na nakládku, dokud se nepřesvědčí o tom, že při předchozí vykládce nezpůsobila mechanická nečistota poškození
těsnících částí vypouštěcích ventilů. Přistavit k nakládce „děravou“ cisternu není jistě dobrou vizitkou slušného dopravce/provozovatele cisternového vozu.
Netěsnost se dá prokázat také tak, že je v průběhu plnění zavřený středový ventil a únik produktu je zjištěn z otevřeného
bočního ventilu (viz obr.). O bezpečnosti se však v tomto případě hovořit nedá. Unikající produkt může být hořlavá kapalina,
žíravá nebo dokonce toxická látka. Likvidace úniku je opět proces nikoliv bez rizik. Poté musí následovat před samotnou opravou vyčištění cisterny, to jak je všeobecné známo, stojí čas i
peníze. Cisterna po dobu jízdy na čističku, do opravy a teprve
poté znova do místa nakládky, nevydělává.
Tento způsob kontroly také není v souladu ani s nejednoznačným ustanovením ADR/RID, kde se v bodě
4.3.2.3.3. píše: během plnění a vyprazdňování cisteren, bateriových vozidel a MEGC musí být učiněna
náležitá opatření, aby se zabránilo uvolnění nebezpečného množství plynů a par. Cisterny, bateriová
vozidla a MEGC musí být uzavřeny tak, aby nemohlo dojít k samovolnému úniku obsahu. Spodní výpusti
cisteren musí být uzavřeny čepičkami se šroubením, slepými přírubami nebo jinými stejně účinnými zařízeními. Hermetičnost uzávěrů cisteren, bateriových vozidel a MEGC musí být po naplnění zkontrolována
plničem. Toto ustanovení se vztahuje zvláště na horní část plnícího potrubí (ponorné trubky).
Těsnostní zkouška pomocí vakua je jednoduchá. Ve vypouštěcím potrubí vakuum působí na podlahový
ventil stejně jako tlak kapaliny v cisterně, délka trvání testu u jednokomorové cisterny se počítá na desítky vteřin, u vícekomorové na minuty. Lze tak v průběhu krátké chvíle zkontrolovat podlahový (středový)
ventil, boční (nejčastěji klapkový či kulový) ventil a dokonce i stav těsnění pod záslepkou. Postup je
shodný pro autocisterny, cisternové kontejnery i železniční cisterny.
U mnoha firem směrem od Chebu na západ je už praxe taková, že před nakládkou je vyžadováno od
dopravců v režimu ADR, aby výsledek těsnostní zkoušky byl uveden v ECD již před přistavěním cisterny
k nakládce. Znamená to, že tuto službu/úkon nabízí jako součást svých služeb čisticí stanice a i proto
ECD obsahuje na zadní straně svého originálu kód T90 (vakuový test).
A slíbený poznatek? Zatímco vakua pro test je dosaženo obvykle pomocí elektrické vakuové pumpy, díky
„nadnárodní komunikaci“ s Jaroslavem Čermákem zveřejňujeme link http://www.stadlerpruefpumpen.de/vakuumpumpe-dichtigkeitspruefung-absperrventile-vakuumpruefpumpe.php na německého dodavatele ručních vakuových pump. Neměly by chybět v každé dílně, která provádí opravy na
vypouštěcím potrubí, při kontrole před nakládkou, ani na čisticích stanicích. Těsnostní zkouška je důležitý
(přitom snadný) krok zaručující bezproblémovou přepravu i následnou bezpečnou vykládku.
Text + foto: Milan Otajovič

Koncovky na kontrolu těsnosti v Momentive Specialty Chemicals, a.s., Sokolov
pro autocisterny

pro cisternové kontejnery

U všech typů a druhů nákladních železničních vozů nabízíme:
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Cisternové vozy v Severní Americe
V souvislosti s nehodou vlakové soupravy přepravující ropu v městečku Lac-Mégantic v Kanadě
se začalo hovořit o bezpečnosti cisternových vozů používaných pro přepravu nebezpečných věcí.
Jak tedy vypadá typická železniční cisterna v Severní Americe?
Počátky
Obecně lze říci, že počátky přepravy tekutých látek v železniční dopravě byly všude stejné. Prvním „cisternovým“ vozem byl tak plošinový vůz, na který byly připevněny sudy.

Ležatých nádob se začalo využívat až se zvládnutím technologie nýtování. Další změna technologie spojování plechů, svařování, umožnila rychlý rozvoj různých typů nádob. V roce 1954 byl vyroben první vůz
se samonosnou nádobou – za několik let již bylo toto řešení standardní. Toto řešení umožnilo vznik největších gigantů mezi cisternovými vozy. V roce 1970 však byly přijaty normy omezující maximální velikost cisternových vozů (objem max. 130,6m3 + omezení dalších parametrů).
Současnost
V roce 2009 došlo ve státě Illinois k vykolejení vlaku a výbuchu etanolu. Tato událost iniciovala vypracování zprávy ohledně bezpečnosti provozu železničních cisternových vozů v USA. Jedním z výsledků bylo
vypracování nových standardů pro konstrukci a výrobu železničních cisternových vozů. Tato pravidla
měla vstoupit v platnost v říjnu 2012. Vlivem různých faktorů však došlo k posunu a tak zřejmě budou
platná až v roce 2014. Otázkou zůstává, kam posune tato jednání tragická nehoda v Lac-Mégantic.
Dalším z výsledků bylo dobrovolné přijetí norem zvyšujících bezpečnost nově kontruovaných vozů. Tyto
normy však neplatí pro odhadovaných 40.000 vozů postavených před říjnem 2011. Náklady na dovybavení těchto vozů jsou odhadovány na 1 miliardu USD. U neupravených vozů je poukazováno na nedostatečnou tloušťku pláště a možnosti odtržení osazených armatur při převrácení vozu.

Železniční cisternový vůz typ DOT 111
Tento typ je typickým představitelem cisternové přepravy v severní Americe. V USA tvoří tento typ 2/3
vozového parku pro přepravu ropy, v Kanadě je pak zastoupen 80%.

Označování vozů:
Každý nákladní vůz je jednoznačně určen alfanumerickým řetězcem skládajícím se z písmenné registrační značky zařaditele a z čísla vozu (např.: UP 58522). Registrační značka (obvykle zkratka názvu
železniční společnosti) je tvořena nejvýše čtyřmi velkými písmeny. Číslo vozu je nejvýše šestimístné.
Toto označení má z hlediska identifikace stejný význam, jako v Evropě dvanáctimístné číslo UIC, na rozdíl od čísla UIC ale neobsahuje provozní režim a kontrolní číslici.
Některé řady písmenných registračních značek jsou vyčleněny pro zvláštní použití. Čtyřpísmenné zkratky
končící písmenem X jsou vyhrazeny pro různé půjčovny vozů a další zařaditele, kteří nemají vlastní tratě.
Příkladem mohou být velcí provozovatelé kotlových vozů UTLX (Union Tank Car Co.) a GATX (General
American Transportation Corporation).

Označování typu vozu

DOT 111 A 60 AL W 1
Další vybavení vozu
Armatury, materiály, výstelka, …
Druh svarů
W/F
Materiál nádrže
Bez značky – Uhlíková ocel,
"AL" Hliník (třídy 103, 105, 109, a 111)
„A“, "A-AL" z hliníkové slitiny
"N" nikl
"C", "D" nebo "E" z nerezové oceli (slitina / ocel)
Zkušební tlak nádoby
(PSI)
Zvláštní výbava
v tomto případě znamená "A" horní a spodní vyprazdňování
Označení třídy schválení
DOT 111 – netlaková cisterna
Označení schvalovacího orgánu
DOT - DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
AAR - ASSOCIATION OF AMERICAN RAILROADS
TC - TRANSPORT CANADA

Další označení
LD LMT – „load limit“ – maximální hmotnost nákladu
LT WT – „light weight“ – vlastní hmotnost vozu
Celková hmotnost vozu se stanoví součtem těchto dvou údajů
v našem případě 87350kg + 31950kg.
Maximální hmotnost vozu v provozu může v tomto případě být
119300kg.
Písmeno „C“ v rámečku stanovuje průjezdný profil odvozený
od výšky vozu.
Označení pomoci v krizových situacích
Jedná se obdobu našeho systému TRINS.
V případě rozlití, úniku, ohně, expozice nebo úrazu
zavolejte Chemtrec – ve dne nebo v noci
800-424-9300

Vůz pro přepravu kyseliny chlorovodíkové
Ne pro hořlavé nebo toxické kapaliny
Typ vozu
Tabulka s informacemi o provedených a
příštích zkouškách

Nepoužívá se označování oranžovými
tabulkami. Bezpečnostní značka obsahuje vepsaný UN kód.

Označení vlastníka + číslo vozu
Kapacita nádoby v galonech a v litrech
Další informace: Typ dvojkolí, typ brzdového rozvaděče, použité armatury, atd

Podle normy zavedené v roce 1971 (!)
musí být cisternové vozy vybaveny speciálním typem samočinného spřáhla
s kapsou. Tato kapsa umožňuje svislý
pohyb v provozu, v případě nehody
ovšem zamezí vyvlečení spřáhla a znemožňuje tak proražení stěny sousedního
vozu.

Zvláštnosti:
Největší železniční cisternový vůz
Největší železniční cisternový vůz na světě je vůz s označením GATX 96500. Vůz byl určen pro přepravu
zkapalněných plynů (LPG nebo Amoniak) a měl sloužit k ověření nových koncepcí a možnosti použití
velkoobjemových vozů.

Technické parametry:
Výrobce:
Rok výroby:
Objem vozu:
Délka vozu:
Hmotnost prázdného vozu:
Maximální hmotnost nákladu:
Celková maximální hmotnost:
Maximální hmotnost / dvojkolí:
Typ vozu:

General American Transportation Corporation
1965
228m3
29,5m
88t
112t
220t
27,5t
DOT-114-A-340-w

V roce 1971 byl vůz věnován železničnímu muzeu v Saint Luis.

Vůz dnes naleznete zde: www.transportmuseumassociation.org

St. Louis County
Parks & Recreation
3015 Barrett Station Road
St. Louis, MO 63122
314-965-6212

TankTrain

Rychlý a nákladově efektivní systém přesouvání velkých objemů sypkých nebo kapalných látek představuje v praxi systém TankTrain. Skupina vozů (např. 17ks) je v provozu propojena systémem hadicových
spojek tak, že je lze naložit/vyložit z jednoho místa.
Nakládka probíhá tak, že 16 vozů je plně
naloženo a poslední vůz je naložen pouze
na ¾ objemu. Tento vůz se poté doplní
inertním plynem (dusík).
Vykládka probíhá tak, že z prvního vozu je
produkt čerpán a do posledního vozu je
vháněn inertní plyn, který čerpání usnadňuje.
Výhody systému tak, jak je uvádí provozovatel:
- jeden bod pro připojení soupravy
zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady
- kratší čas nakládky/vykládky
- propojené vozy usnadňují efektivnější sběr par a snižují možné riziko jejich úniku
Výčet komodit, které jsou v tomto systému
přepravovány: kyselina fosforečná, topný
olej, ropa, benzín, LPG, atd.
Obyčejně se dopravují 4 spojené soupravy po 17 vozech = 68 vozů ve vlaku.
V současné době se od tohoto systému
ustupuje.

Školící cisternové vozy
Společnost BNSF Railway provozuje školící vůz „klasického“ provedení – viz foto.

Společnost Hydro-Klean přišla s myšlenkou, že školící vůz může být i menší. Na základě podkladů byl
postaven model běžně používaného typu DOT 111 A v měřítku 1:3.

Model je vybaven podtlakovým ventilem, přetlakovým ventilem s průtržným kotoučem, spodním vypouštěcím ventilem a armaturou s výtlačným potrubím pro přepravu kyselin. Vlastní nádrž je dělená na několik částí. Tyto oddíly lze jednotlivě napustit vodou nebo naplnit stlačeným vzduchem a je tak možné simulovat úniky. Model je umístěn na přívěsném vozíku což umožňuje jeho jednoduché přemístění a možnost
použití kdekoliv.
Více informací lze získat na adresách:
http://www.hydro-klean.com/TrainingServices/HazardousWasteOperationsandEmergencyResponseHAZWOPER
http://www.hydro-klean.com/ProjectLibrary/RailroadTankCarTrainer

Zdroje článku:
www.aoghs.org, www.litomysky.cz, www.canadianmanufacturing.com, www.yorkdispatch.com, www.gatx.com,
www.aidtrain.com, www.rrpicturearchives.net, www.alaskarails.com
Radek Klein
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