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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 32/2016 – Z 
 

Ovládací souprava hydraulických 
kolejových brzd OSHKB 

  

Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 
č. j. 41540/2016-SŽDC-O14 ze dne 12.10.2016 

   Sjednaná dokumentace:     Technické podmínky TP010-14/VMI , ze dne 29.04.2016 
Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu OSHKB, ze dne 15.09.2016 

 

   Odkazy:   

   Výrobce: 
VMI Silesia, s.r.o. 
Pelclova 2500/5,  
702 00 Ostrava 2 

Dodavatel: 
VMI Silesia, s.r.o. 
Pelclova 2500/5,  
702 00 Ostrava 2 

 Zpracoval: Milan Karban   972 244 475 

 
1. Všeobecně 

Ovládací soupravou hydraulických kolejových brzd se rozumí elektro-hydraulické zapojení řídicí elektroniky 
a hydraulických prvků pro pětistupňové řízení tlaku v kolejových brzdách na spádovištích seřaďovacích nádraží. 
Pětistupňová ovládací souprava hydraulických kolejových brzd je určena k ovládání kolejových brzd typů HJKB, 
HJKB-U, HTKB, HOKB a HDKB. 
 
2. Popis zařízení 

Ovládací souprava hydraulických kolejových brzd zahrnuje:  
 rozvaděč 
 proporcionální redukční ventil  
 přepouštěcí ventil  
 řídící systém tvořený ovládací a zesilovací kartou 
 ocelový nosný rám, ve kterém jsou prvky umístěny. 

 
Pětistupňová ovládací souprava OSHKB se vyrábí podle schválené výkresové dokumentace, příslušných norem 
a technických podmínek. Sestavení a funkční odzkoušení ovládací soupravy OSHKB se provádí ve výrobním 
závodě. 
V elektrickém rozvaděči je umístěn vypínač, kterým lze vypnout standardní ovládání obsluhy a znemožnit tím 
ovládání z tlačítkového pultu dozorce spádoviště. Tento vypínač se používá při údržbě kolejové brzdy.  
 

3. Podmínky prostředí pro zařízení 

Ovládací souprava OSHKB je určena pro nepřetržitý provoz na seřaďovacích nádražích v klimatických 
podmínkách ČR s působením těchto vnějších vlivů uvedených podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

 – teplota okolí AA3 a AA4 (od - 20 °C do +40 °C), 
– vlhkost a teplota AB3 a AA4 (relativní vlhkost 5% až 100%), 
– voda AD3 (vodní tříšť), 
– cizí tělesa AE3 (velmi malé předměty), 
– korozivní působení AF2 (atmosférické), 
– ráz AG2 (mírný – ve skříni 1 m až 3 m od kolejnice střední hodnoty 20 ms-2 po 11 ms podle ČSN EN 
50125-3),  
– vibrace AH2 (mírné – ve skříni 1 m až 3 m od kolejnice podle tab. 5 v ČSN EN 50125-3), 
– úroveň znečištění 4C1, 4B1 a 4S1 podle ČSN EN 50125-3. 
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4. 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. 
 
Současně s dodávkou dodá výrobce a dodavatel pro každou dodávku, bez ohledu na počet dodávaných kompresorů 
ve dvou vyhotoveních: 

a) Technické podmínky TP010-14/VMI 
b) Návod pro montáž, obsluhu a údržbu OSHKB 
c) Dodavatelskou dokumentaci – projekt  

 
Návod pro montáž, obsluhu a údržbu obsahuje: 

• technický popis 
• pokyny pro montáž 
• pracovní podmínky výrobku 
• obsluha a údržba hydraulického zařízení 
• bezpečnost práce  
• hydraulické schéma  
• přehledové schéma napájení a ovládání KB 
• seznam náhradní dílů. 

 
 
Objednávky výrobku a jeho náhradních dílů vyřizuje:  

VMI Silesia, s.r.o. 
Pelclova 2500/5 
702 00 Ostrava  
Telefon: +420 596 136 891 
Mobil: +420 724 554 263 
E-mail: info@vmisilesia.cz 
Web: www.vmisilesia.cz 
 

 
* * * * * 
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