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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 6/2015 – Z 

 

Kolejová brzda dvoukolejnicová DKB 

  

Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 

č.j. 3935/2015-O14 ze dne 28.1.2015 

   Sjednaná dokumentace:     Technické podmínky TP DKB.01.15.DČL  

Příručka pro obsluhu a údržbu 

 

   Odkazy:   

   Výrobce: 

Doska Česká Lípa, s. r. o. 

Dubická 3071 

470 02 Česká Lípa 

Dodavatel: 

Doska Česká Lípa, s. r. o. 

Dubická 3071 

470 02 Česká Lípa 

 Zpracoval: Milan Karban   972 244 475 

 

1. Všeobecně 

Dvoukolejnicová kolejová brzda DKB (dále pouze DKB) je určena k regulování rychlosti rozpouštěných volně 

jedoucích železničních vozů na železničních seřaďovacích nádražích. Může být využita při mechanizaci či 

automatizaci spádovišť a na vlečkách, zejména je-li požadován větší měrný brzdný výkon vztažený na délku brzdy 

anebo v případech, kdy je požadována menší přítlačná síla pro snížení hluku vznikajícího při tření brzdných lišt 

o nákolky vozidel. Použití DKB se řídí TNŽ 34 2660 Zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť. 

 

2. Popis zařízení 

Dvoukolejnicová kolejová brzda DKB je elektropneumatická trámcová kolejová brzda s kleštinovým mechanizmem 

sestavená ze dvou brzdových článkových mechanizmů souběžně umístěných na obou kolejnicových pasech vedle 

sebe a společně pracujících. Brzdové mechanizmy jsou upevněny na atypických dřevěných pražcích (mostnicích). 

Pohon brzdových mechanizmů je zajišťován brzdovými válci umístěnými v kleštinových mechanizmech. 

Seřizovací prvky a součásti mající kyvné nebo suvné uložení jsou lokálně mazány. DKB nevyžaduje speciální 

zakrytí mechanizmů ani záchytné prvky proti znečištění podloží.  

 

3. Podmínky prostředí pro zařízení 

DKB je určena pro nepřetržitý provoz na volném prostranství s teplotou okolního vzduchu od -30 °C do +40 °C. 

Přechodnost přes kolejovou brzdu je dána ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách 

regionálních a vlečkách normálního rozchodu a předpisem SŽDC (ČD) D2/1 Doplněk s technickými údaji 

k dopravním předpisům. 

Kolejová brzda se vkládá do přímého úseku koleje. Musí být uložena v jednotném spádu. Velikost spádu a převýšení 

určuje projekt. Přípustné odchylky směrového a výškového uložení brzdy jsou uvedeny v technických podmínkách. 

 

4. Parametry  

Technické parametry DKB – základní provedení s výškou brzdných lišt nad TK= 69 mm   
 

 Pol.  

 

 

          TECHNICKÁ  DATA  

 

 Jedn. 

                          Počet  článků  
 

       3  
 

       4  
 

       5  
 

       6  

   1  Délka brzdícího zařízení      m      7,925    10,200    12,475    14,750  

   2  Celková šířka      m                                   3,45  

   3  Stavební výška      m                                   0,72  
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   4  Hmotnost       t      14,25     18,6      23,0     28,0  

   5  Počet brzdných válců  2x  Ø 260 mm      ks         4         5         6         7  

   6  Zdvih pístů    mm                                     120   

 

   7  

Výška vnější brzdné lišty nad 

temenem kolejnice  

                   v pohotovostní poloze  

 

  mm  

                                          +3  

                                     69  

                                           -3  

 

   8  

Výška vnější brzdné lišty nad 

temenem kolejnice  

                   v odbrzděné poloze  

 

  mm  

                                          +3  

                                     64  

                                           -3  

 

   9  

Vzdálenost mezi činnými plochami 

brzdných lišt  

                  v pohotovostní poloze  

 

  mm  

                                          +6  

                                   118  

                                           -0  

 

  10  

Vzdálenost mezi činnými plochami 

brzdných lišt  

                  v odbrzděné poloze  

 

  mm  

                                          +5  

                                   168  

                                           -3  

 

  11  

 

Rozchod kolejnic v brzdě  

 

  mm  

                                          +3  

                                 1435  

                                           -2  

 

  12  

Rozevření náběhů   začátky  

                                konce  

Délky náběhů  

  mm  

  mm  

  mm  

                                   188  

                                   118  

                                   750  

 

  13  

 

Minimální útlum energetické výšky 

pro 4 nápravový vůz hmotnosti  

80 000 kg 

 

   m  

 

     0,89    

 

     1,04,  

 

     1,48  

 

     2,01 

 

  14  

Dovolená vstupní rychlost  

do brzdy  

                    v pohotovostní poloze  

 

  m/s  

 

      6,5  

 

                         7,5  

  15  Rozsah pracovního tlaku vzduchu   MPa                               0,1 až 0,65  

  16  Tvar kolejnic     --                                     S49  

  17  Objem pneumatické soustavy kolejové 

brzdy (rozvodné potrubí + brzd.válce) 

   m 
3 
     0,127      0,161      0,195      0,229  

 

  18  
Časová prodleva při odbrzdění   

                                     maximálně  

 

    s  
 

                                   0,6    

 

  19  
Celková délka brzdy   

(včetně kolejnice)  

 

   m  
 

   11,93  
 

   14,20  
 

   16,48  
 

   18,75  

 

5. Odběratelsko – dodavatelské vztahy 

Přesný rozsah dodávky, montáže a servisní kontroly se stanoví při objednávání a uzavírání obchodní smlouvy 

v závislosti na projektové dokumentaci, místních podmínkách a požadavcích zákazníka/odběratele. 

Montáž DKB musí být provedena výrobcem nebo dodavatelem, kterého výrobce autorizoval. Prohlášení o autorizaci 

dodavatele nebo o provedené montáži přímo výrobcem musí být součástí předávané dokumentace k aktivaci zařízení.  

 

Objednávky výrobku a jeho náhradních dílů vyřizuje: 

Doska Česká Lípa, s.r.o. 

Dubická 3071 

470 02 Česká Lípa 

 

e-mail: doska.cl@doska.cz 

tel: +420 972362752 

web: www.doska.cz 

* * * * * 


