Uradni list Republike Slovenije

Št.

(3) Delovanje ročnih in pritrdilnih zavor na vozilih mora biti
neodvisno od delovanja njihovih zračnih zavor.
(4) Ročne zavore so tiste, s katerimi se lahko ravna med
vožnjo ali na stoječih vozilih s posebnih zavornih ploščadi, iz
hodnikov in službenih prostorov vagonov ter iz vozniških kabin
pogonskih vozil.
(5) Pritrdilne zavore so tiste, s katerimi se ravna s tal.
(6) Zračnovzmetna zavora je zavora, pri kateri se doseže
zavorni učinek tako, da se z električnim impulzom ali ročno
vpliva na izpraznitev zavornega valja te zavore, zavorno silo pa
prevzame vzmet. Zračnovzmetna zavora se odvre tako, da se
zavorni valj te zavore napolni z zrakom ustreznega tlaka.«.
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(7) Lokomotive morajo biti opremljene s štirimi standardiziranimi zavornimi coklami modre barve, za polaganje na
tirnice tipa UIC 60.
(8) Lokomotive in krmilni vagoni morajo biti opremljeni na
čelnih straneh s spenjalnimi napravami električnih in zračnih
vodov v skladu z objavo UIC št. 648.«.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(zavorna oprema motornikov in motornih garnitur)
(1) V motornike in motorne garniture mora biti vgrajena
samodejna zračna zavora.
(2) Menjalo zavore na motorniku ali motorni garnituri mora
biti, glede na hitrost in zavorno razdaljo, pri vožnji v položaju
skladno s tabelo:

8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(zavorna oprema lokomotiv)
(1) V lokomotive morata biti vgrajeni samodejna in dodatna zračna zavora.
(2) Menjalo zavore na lokomotivi mora biti, glede na hitrost
in zavorno razdaljo, pri vožnji v položaju skladno s tabelo:
1. potniški vlak:
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2. tovorni vlak:

(3) Ne glede na določbe 1. in 2. točke drugega odstavka
tega člena je dovoljeno voziti lokomotivo v položaju P, če je
zahtevana dejanska zavorna masa vlaka že dosežena.
(4) V vsaki vozniški kabini ali na krmilnem mestu lokomotive mora biti omogočena sprožitev samodejne zračne zavore
ročno z zaviralnikom in še najmanj na enem mestu s pipo ali
loputo za zaviranje v sili, s tipko za aktiviranje zaviranja v sili
(gobica) ali z drugim zaviralnikom.
(5) V vse lokomotive morajo biti za zavarovanje pred samopremaknitvijo vgrajene ročne ali pritrdilne ali zračnovzmetne
zavore.
(6) Lokomotive imajo lahko vgrajeno napravo za preprečevanje blokade zaviranih kolesnih dvojic (protiblokirne naprave) med zaviranjem in preprečevanje spodrsavanja vlečnih
kolesnih dvojic pri vleki (protidrsne naprave).
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(3) Ne glede na položaj menjala, določenega v tabeli
iz prejšnjega odstavka, je dovoljeno voziti motornik oziroma
motorno garnituro tudi v položaju P, če je zahtevana dejanska
zavorna masa vlaka že dosežena.
(4) V vsaki vozniški kabini ali na krmilnem mestu mora
biti omogočena sprožitev samodejne zračne zavore ročno z
zaviralnikom in še najmanj na enem mestu s pipo, loputo za
zaviranje v sili, s tipko za aktiviranje zaviranja v sili (gobica) ali
z zasilno zavoro.
(5) Za zavarovanje pred samopremaknitvijo morajo biti
motorniki in motorne garniture opremljeni z ročno vretensko ali
z zračnovzmetno pritrdilno zavoro. Mehanizem ročne vretenske zavore mora pri sili 0,5 kN na ročnem kolesu omogočati
zavarovanje posameznega železniškega vozila pred samopremaknitvijo na padcu 35 ‰ (to ni obvezno za železniška vozila,
izdelana pred 31. 12. 1983).
(6) Za opremljenost notranjosti potniških oddelkov motornikov in motornih garnitur z zavornimi napravami veljajo enaka
določila kot za potniške vagone.
(7) Motorniki in motorne garniture morajo biti opremljeni
z dvema zavornima coklama modre barve za polaganje pred
kolesa na tirnicah tipa UIC 60.«.
10. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Priklopnik je dovoljeno uvrstiti v tovorne vlake do
hitrosti 90 km/h ali ga dodati strojnemu vlaku. Če priklopnika ni
mogoče vključiti v GZV vlaka, mora biti sklepni vagon takega
vlaka zaseden z vlakospremnikom, ki je eden od delavcev
vlakospremnega osebja. Sklepni vagon mora imeti zasilno
zavoro in zavorno uto. Če sklepnega vagona z zavorno uto ni
na razpolago, se za sklepni vagon lahko uporabi tudi službeni
ali potniški vagon. Vlakospremnik mora imeti pri sebi zavorno
coklo, ki jo vzame iz vlakovne lokomotive. V vlak, ki se potiska,
priklopnik ne sme biti uvrščen.«.

