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Č. 3/2022 ─ 15.07.2022 
 

Modul VPI-EMG 01 – Obecná část (verze 4.11) 
 

 
Obecně 
 
Následuje sdělení o technickém vývoji VPI-EMG. O změnách, resp. upřesněních k 
jednotlivým skutečnostem jsou příjemci informováni tímto způsobem, souběžně se 
zveřejněním tohoto oznámení změn probíhá začlenění do aktuálních modulů pod 
odpovídajícím číslem vydání. 
 
Změny jsou v textu zásadně zvýrazněny žlutě. Doplnění jsou zobrazeny modrým písmema 

odstranění červeným, přeškrtnutým písmem.  

 

ECM musí v rámci integrace VPI-EMG do svého programu údržby zkontrolovat použitelnost 
těchto změn / doplnění. 

 
Změny v modulu VPI-EMG 01 – Verze 4.11 – Obecná část: 
 
Týká se: Modul VPI-EMG 01 – Obecná část (Stav: 21.07.2021) 

1. Doplněno: Obecná část, odstavec 19, Ošetření poškozeného 

nátěru na nápravách dvojkolí 

2. Změněno: Příloha 23, Tabulka 

3. Změněno: Příloha 25, odstavec 1. Obecně, odstavec (6) 

4. Doplněno: Příloha 25, odstavec 1. Obecně, odstavec (8) 
 

Vysvětlivky / komentář: 

1. Odstavec 19 původně pochází z VPI-EMG 04, odstavec 16. Popisuje 
ošetření poškozeného nátěru náprav dvojkolí při montáži dvojkolí. VPI-
EMG 04 se zabývá pouze dvojkolími ve vymontovaném stavu.  

2. Záznam způsobilosti NDT je vyžadován již od úrovně 3 v tabulce. 

3. Matice s upínací částí byla podrobněji vysvětlena. 

4. Specifikace pro šroubové spoje byly omezeny na šrouby a matice 
chráněné proti korozi. 

Všechna ostatní ustanovení modulu VPI-EMG 01 platí i nadále bez omezení a 

nemění se. 
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Obecná část 

19.  Ošetření poškozeného nátěru na nápravách dvojkolí 

(1) Uvolněné části nátěru a přilepené nečistoty se musí odstranit drátěným kartáčem 
(použití drátěného kartáče/hrncového kartáče z oceli je dovoleno) nebo seškrábáním 
škrabkou (nesmí být ocelová). Přechody k pevně ulpívajícím starým nátěrům se musí 
zbrousit pomocí smirkového papíru nebo lamelových kotoučů (zrno jemnější nebo 
rovno 60). 

Pevně ulpívající nátěry musí být neporušené. Z ostatních oblastí se musí odstranit 
uvolněná rez, uvolněné nátěry a uvolněné cizorodé nečistoty. Povrch se musí 
opracovat tak, aby měl kovový lesk (viz obrázek). 

 

Opravovaná místa nápravy se odmastí rychločističem nebo čističem na brzdy za 
použití čistých papírových utěrek. Je nutné dbát na to, aby přitom nedošlo k novému 
znečištění od okrajů poškození. 

(2) Na opravované oblasti a na kraje ohraničených oblastí neporušených nátěrů je nutné 
nanést zvolenou nátěrovou hmotu. Nátěrová hmota se musí před použitím dobře 
promíchat; to platí také před plněním z větších nádob. 

Při natírání zvolenou nátěrovou hmotou musí mít teplota okolí dvojkolí minimální 
teplotu podle specifikace výrobce nátěru. Povrch, který se má natřít, musí být suchý. 
Kondenzace je nepřípustná. 

Nátěrová hmota se nanáší plochým štětcem (na nápravě v podélném směru). Pro 
dosažení dostatečné tloušťky suché vrstvy je nutné nanést nátěr dvakrát. 

Doby mezi jednotlivým sušením je nutné dodržovat podle specifikace výrobce. 

Před použitím do provozu musí být nátěr zaschlý tak, aby se na něj nelepil prach. Při 
nízkých teplotách lze průběh sušení podpořit přívodem teplého vzduchu. 

(3) Oprava ochrany proti korozi náprav dvojkolí se musí provést vhodným nátěrem, 
například Eposist 2001. Zpracování musí být prováděno podle zadání výrobce. 
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(4) Je-li nátěr nápravy poškozen z více než 30 %, musí se dvojkolí vymontovat a provést 
na dvojkolí údržbu. 

 

Příloha 23  Nedestruktivní zkoušky 
 

Úroveň údržby Práce, které se mají 
provést 

Požadavky 
 

3 G 4.2, G 4.8, Br 2  Záznam • Funkce údržby podle nařízení 
EU č. 2019/779 

• Odborné technické posouzení 
prostřednictvím VERS 

• Povolení ke svařování podle DIN 
EN 15085-2 

• Záznam způsobilosti NDT 

  Vybavení • kolej s prohlížecí jámou 

• zvedací zařízení 

• Zkušební prostředky 

• maziva 

  Kompetence • Mechanik brzd Br2 

• Znalec pro vzduchojemy 

• Zaškolená osoba, odpovědná 
za nebezpečný náklad 

• Osoba odpovědná za 
dodržování základních pravidel 

• Osoba odpovědná za zkušební 
prostředky 

4 G 4.0, Br 3, oprava dvojkolí Záznam • Záznamy úrovně 3 

• Záznam způsobilosti NDT 

 Vybavení • Vybavení úrovně 3 

  Kompetence • Kompetence úrovně 3 

• Mechanik brzd Br3 

• Údržba dvojkolí 

5 Přestavby,  
oprava po nehodě,  
oprava dvojkolí 

Záznam • Záznamy úrovně 3 

• Záznam způsobilosti NDT 

 Vybavení • Vybavení úrovně 3 

  Kompetence • Kompetence úrovně 3 

• Mechanik brzd Br3 

• Údržba dvojkolí 
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Příloha 25  Šroubové spoje 
 
1.  Obecně 

… 

(6) Není-li uvedeno jinak, šroubové spoje se provádí s maticí s upínací částí podle DIN 
EN ISO 7040. Alternativně lze použít matice s kovovou upínací částí podle DIN EN 
ISO 7042, přičemž u matic s kovovou upínací částí podle DIN EN ISO 7042musí být 
závitový otvor kruhový. 

… 

(8) Musí se použít šrouby a matice chráněné proti korozi, např. galvanicky fosfátovány 
(kromě šroubů pro uzávěr náprav dvojkolí). 

 

 


