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Hlášení o mimořádném poškození na dvojkolích

Číslo vozu: Číslo zakázky: Zkratka dílny:

Držitel / ECM: Číslo zakázky zákazníka: Vytvořeno dne:

Údaje o voze
Řada UIC: Poslední stupeň IS: Datum poslední revize:

Pozice vmontování dvojkolí ve voze:

Údaje o dvojkolí
Typ konstrukce dvojkolí: Číslo dvojkolí: Druh posledního stupně údržby:

Závod poslední údržby: Datum poslední údržby:

Tkm Datum Závod
Kilometrický proběh od poslední revize:

Opracování profilu kola:

NDT zkouška poškozené části:

Vmontování do vozu:

Zjištěné nedostatky na brzdě
Ruční brzda/parkovací brzda zadřená      
Prokluz spodku brzd mm

Jiné nedostatky na brzdovém systému:     
 Další informace o poškození brzd:    

Informace o poškození               
Poškozená část:      

Plné kolo Náprava dvojkolí          

Číslo: Výrobce:      Nalisováno dne:      

Označení umístění poškození a jiná zjištění viz část 7 až 9 
Jiná zjištění na poškozené části:

Nánosy materiálu      Plochá místa      Rýha/zářezy      

Únik maziva      Vylamování      Napínací zářezy      

Vtlačení      Převálcování      Propal barvy      

Poškození na zkosené hraně      Poškození, způsobená korozí      Trhlina      

Zlom              

1

Příznaky na brzdě            
Typ brzdy: Brzdový špalík:    

GG K LL M
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Zhotovení (v případě tepelného přetížení)

1. dvojkolí 2. dvojkolí 3. dvojkolí 4. dvojkolí 5. dvojkolí 6. dvojkolí
Konstrukční typ dvojkolí

Číslo dvojkolí
Ø styčné kružnice A / B 
Rozměr AR
Propal barvy
Poslední revize

2

Umístění poškození (zapsat do skice červeně)

Náprava dvojkolí

  

s vnějším uložením

Zapsat míru nebo doplnit údaje

  

Plné kolo

Věnec dvojkolí

Průměr styčné kružnice

Zlom přes plný průřez      krát zlomeno

Vylomení části      oběžné plochy      okolku kola      

Poznámky (zvláštní postřehy, zlomené plochy, příčina, koroze třením, atd.)

Označení
Na dvojkolí se musí na vnější straně disku kola trvale napsat číslo vozidla a uvedení poškození.

Datum: Jméno (odpovědného pracovníka): Podpis (odpovědného pracovníka):
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