
 
 
   

CZ-LVCH                aktualizace 02/2015 

DISPEČER TEL. +420 416 562 344, +420 736 507 073  FAX +420 416 562 240 E-MAIL:  railway@lovochemie.cz  

 

 

 
 

 

 

Řada vozu 
Typenreihe 

výsypný vůz s otevírací střechou 
Gedeckte Schüttgutwagen, 
Selbstentladewagen mit Schwenkdach 

Tds Tdns 
Číselný interval 
Typennummer, Bauartnummer  0730 - 0732 0130 

Hmotnost prázdného vozu 
Eigengewicht  

13 000 kg 14 500 kg 

Ložná hmotnost 
Lastgrenze, Ladegewicht 

 

A 19,0 t A 17,5 t 

B 23,0 t B 21,5 t 

C 27,0 t C 25,5 t 

D  D 30,5 t 

Ložný objem 
Laderaum 

 
38 m3 

Ochrana ložného prostoru 
Schutzanstrich, Ladefähifgkeit 

 

vnitřní nátěr 
Innenanstrich, 
Innenbeschichtung 

Ložné zboží 
Ladegut 

 
hnojiva a jiné sypké zboží 
Düngemittel und Schüttgüttern 

Nakládka 
Beladung, Aufladen 

vrchem, odklopná střecha 
Schwenkdach, Lichte Lageöffnung 

7900 x 1200 mm 

Vykládka 
Entladung, Untenentleerung 

spodem samotíží, počet výsypných otvorů 
Schwerkraftentleerung, Auslaufrutchen, 
Entladeklappen, Kippklappen 
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Popis vozu 
 
Tento popis obsahuje základní údaje o stavbě vozu a jeho hlavních součástech. Rovněž tak 
poskytuje i přehled o standardním či speciálním vybavení vozu. 
 
Dvounápravový krytý výsypný železniční nákladní vůz se sklopnou střechou řady Tds, Tdns 
Vůz je určen pro přepravu sypkého volně loženého zboží vyžadujícího krytý ložný prostor 
(především průmyslová hnojiva, obilniny). Povrchový nátěr ložného prostoru vozu zajišťuje 
potřebu antikorozní ochrany vůči agresivitě přepravovaného zboží. Vozy jsou schopny bez 
omezení mezinárodního provozu na tratích rozchodu 1435 mm. 
 
Na plošině vozu je umístěn ovládací mechanismus střechy, která chrání ložný prostor před 
povětrnostními vlivy, a dále na každém boku vozu je dvojice ručních pák pro ovládání 
uzávěrů vykládacích otvorů (výsypek). Vykládací otvory je možné postupně otevírat a 
zavírat. 
 
Ke každému vykládacímu otvoru (výsypce) je připojen pohyblivý (sklopný) žlab pro 
usměrnění toku vysypávaného zboží vně koleje. 
 
Tento návod na obsluhu obsahuje důležité pokyny a opatření, kterých je potřeba dbát při 
provozu a obsluze vozu. Vůz je sestaven ze standardních částí a ze speciálních částí 
typických pro tento typ vozu. Pro obsluhu standardních částí platí všeobecná pravidla 
používaná v železničním provozu. Za standardní části vozu výrobce považuje podvozek, 
brzdu, táhlové a narážecí ústrojí. 
 
Obsluha specifických částí vozu je uvedena v dalším textu tohoto návodu. 
 
 
 
Manipulace s otevíratelnou střechou 
 
V uzavřené poloze střechy je ovládací mechanismus zajištěn pákou doplněnou pojišťovací 
pákou. Před otevřením střechy je nutné mechanismus odjistit - nejprve se nadzvedne 
pojišťovací páka a poté ve směru naznačeném šipkou i hlavní páka, která se opět pojišťovací 
pákou v této poloze zajistí. Takto je střecha připravena k otevření. Vlastní otevření střechy se 
provede otáčením ovládacího kola ve směru chodu hodinových ručiček (směr pohybu 
otáčení je vyznačen na příčce kola). Po úplném otevření střechy se ovládací mechanismus 
opět zajistí pákami. 
 
Pro uzavření střechy je postup opačný. Střechu v uzavřené poloze je nutno vždy spolehlivě 
zajistit. 
 
 
 
Pokyny pro obsluhu vykládacích otvorů (výsypek) 

 
Otevírání výsypek se provádí jednotlivě pomocí pák, které jsou ovládány ze dvou 
samostatných stanovišť umístěných na bočních stranách plošiny vozu a umožňujících řízené 
otevírání a zavírání vykládacích otvorů. Ke zjištění, kterou páku použít pro otevření 
požadované výsypky slouží piktogram na čele vozu. 
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Při uzavřených výsypkách jsou ovládací páky ve vztyčené poloze. Před otevřením výsypky je 
nutno nejprve zapůsobit silou na páku směrem ven z vozu tak, aby se dala snadno odklopit 
pojistka zajišťující páku ve svislé poloze. Odklopením pojistky je páka ovládání výsypky 
odjištěna a připravena k manipulaci. Pohybem páky směrem do osy vozu se začne otevírat 
vykládací otvor výsypky. Pro možnost řízeného otevírání/zavírání slouží hřeben a západka, 
které umožní otevření vykládacího otvoru v 7 stupních, tj. do otevření 2/3 vykládacího otvoru. 
Otevření zbývající 1/3 vykládacího otvoru probíhá jednorázově. Při otevírání západka 
samočinně zapadá mezi zuby hřebene, v případě potřeby přivření vykládacího otvoru je 
nutné západku přizvednout. 
 
Při vyprazdňování vozů se doporučuje sledovat tok vykládaného zboží a volit takový stupeň 
otevření otvoru, který zaručí plynulé a rychlé vyprázdnění vozu. Úplné otevření otvoru může 
zapříčinit zahlcení zařízení sloužícího k dalšímu transportu zboží (pásový dopravník, rošt) a 
narušení vykládání. Úplné otevření vykládacího otvoru se doporučuje pouze při dočišťování 
vozu po každé vykládce. 
 
Před uzavřením vykládacího otvoru je nutné se přesvědčit, zda se v jeho prostoru nenachází 
zbytky zboží, příp. jiné nečistoty - tyto je nutno odstranit vymetením nebo vyfoukáním. 
Zvedáním ovládací páky do vztyčené polohy se začne uzavírat otvor výsypky, přičemž je 
nutné zvednout západku tak, aby zuby hřebene nebránily pohybu páky. Po úplném uzavření 
vykládacího otvoru se páka nachází ve vztyčené poloze, ve které se zajistí pojistkou. 
 
 
 
Manipulace s pohyblivými žlaby 
 
Manipulace s pohyblivými žlaby se provádí pomocí ovládacího mechanismu, umístěného u 
každé výsypky. Při volbě polohy žlabu se zvedne západka a pomocí držadla umístěného na 
táhle se žlab uloží do jedné z žádaných poloh, tj. buď do polohy prodlužující plech výsypky, 
nebo do sklopené polohy pod vůz. Každá z těchto poloh je zajistitelná uložením západky do 
příslušného zářezu v kulise, vymezující umístění žlabů do jednotlivých poloh. 
 
 
 
Důležitá upozornění 

 
– Jízda vozu s otevřenou střechou je zakázána. 
– Výstup na lávky je zakázán, stojí-li vůz pod trakčním vedením. 
– Před manipulací se střechou při nakládání nebo vykládání musí být vůz zajištěn proti 

pohybu. 
– Při pohybu vozu musí být pohyblivé žlaby výsypek zajištěny v jedné z krajních poloh. 
– Není dovoleno uvolňovat ulpělý náklad z vnitřku vozu násilím (otloukání, seškrabování), 

ale jen tlakem vzduchu nebo vody, příp. smetením. 
 
Případné problémy při vyprazdňování vozu, poškození součástí vozu, netěsnost výsypných 
klapek, sdělte vhodným způsobem držiteli vozu (faxem, e-mailem, zápisem do přepravního 
dokladu). 


