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 1  Úvod 
Finské dráhy se koncem osmdesátých let rozhodly přistoupit k opatřením pro 

zatraktivnění osobní dopravy. Tohoto cíle mělo být dosaženo nejen pořízením nových, 
moderních a rychlých vlaků, ale i zavedením vysokorychlostní dopravy (vmax ? 200 km/h). 
Při výběru vhodného typu pro realizaci tohoto záměru ve finských podmínkách byly, 
mimo jiné, oživeny studie proveditelnosti ze 70. a 80. let, v nichž bylo pozitivně 
nahlíženo navyužití naklápěcí techniky ve Finsku. 

Tato myšlenka byla nakonec přeměněna ve skutečnost a v roce 1992 Finské dráhy 
uzavřely s tehdejší firmou Fiat Ferroviaria (dnes ALSTOM Ferroviaria) kontrakt na 
dodávku elektrických šestivozových souprav, vybavených hydraulickým naklápěcím 
systémem. Nejprve měly být dodány dvě prototypové soupravy s opcí na 23 dalších. 
Konstrukce jednotky, označované také jako Finnland Pendolino, vycházela z typu ETR 
460 pro Italské státní železnice (FS). 

 

2  Technické problémy 
Prototypy byly vyrobeny v roce 1994, zkušební provoz byl zahájen v roce 1995, 

zkušební provoz s cestujícími byl zahájen v roce 1996. I přes – nebo možná právě kvůli - 
použití moderní techniky a elektronických systémů se nasazení nových vlaků neobešlo 
bez narušování provozu, především v počátcích, což nevytvářelo příliš pozitivní názor v 
očích cestujících ani provozovatele. 

V počátcích provozu ve Finsku se projevovaly závady následujících komponentů 
a  systémů: 

2.1 Kola 

Již po krátké době provozu se začal vydrolovat materiál použitý pro výrobu kol. 
Během záruční doby byla všechna kola vyměněna. 

2.2 Dveře 

Dveře, jejichž dodavatelem byla firma Wabco, nesplňovaly nastolené požadavky. 
Všechny dveře byly nahrazeny novými, vyrobenými firmou IFE. 

2.3 Toalety 

Vakuové toalety nebyly plně funkční kvůli závadám výpustného ventilu a pořizování 
náhradních dílů se ukázalo být velkým problémem. Část toalet byla mimo provoz po celé 
dny. 

2.4 Klimatizace 

Udržení rovnoměrné teploty bylo náročné, s odchylkami jak na příliš nízké, tak příliš 
vysoké hodnoty. Nedostatečná byla i funkce klapek tlakotěsnosti v klimatizačním 
agregátu. Software musel být několikrát upraven, než bylo dosaženo alespoň 
?uspokojivého" řešení. 

2.5 Elektrická výzbroj 

Došlo ke zkratu GTO modulu trakčního měniče a měniče pomocných pohonů. 
Důvodem byl velmi komplikovaný software, který musel být stále přepracováván. 

2.6 Informační soustava 

Činnost Informačního systému pro cestující byla taktéž nedostatečná, s obzvlášť 
velkými problémy se potýkaly ukazatele cílových/nácestných stanic a monitory v prostoru 
pro cestující. 
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2.7 Naklápěcí technika 

Zde vyvstaly závady více druhů a funkčních celků: 
- Hydraulika: Úniky kapaliny, znečišťování oleje, problémy s viskozitou, 

nedostatečná spolehlivost komponentů. 
- Senzory: Nízká spolehlivost, nedostatečná ochrana proti průniku vody, sněhu 

a ledu i zásahu kamením. Problematické kabelové spojení, nedostatečná 
odolnost proti otřesům. 

- Nedefinovatelné závady: Náhle se vyskytující závady, které nezjistil ani 
strojvedoucí ani diagnostický systém a byly hlášeny cestujícími a vlakovým 
personálem. 

- Nedefinovatelné vibrace skříně : příčina – software  

2. 8 Provoz  v zimě 

Led a sníh působily problémy s funkcí podvozku a tunelu sběrače. 

2.9 Brzdový systém 

Výpadky činnosti brzdiče na stanovišti strojvedoucího a automatické zkoušky brzdy. 
Příčinou byla nedostatečná komunikace na rozhraní mezi softwarem jednotlivých 
funkčních celků od různých dodavatelů - Knorr a Parizzi (ALSTOM Sesto). 

2.10 Spojování dvou jednotek 

Nebyl dodržen čas pro spojování jednotek, tj. 5 minut od zastavení vlaku po odjezd 
spojených jednotek (čas pro spojování nebyl ovšem jednoznačně definován ve 
specifikaci). Způsobeno mechanickými a softwarovými problémy (nešla provést zkouška 
brzdy, vyskytly se závady s krytem spřáhla). Vzhledem k absenci ochrany proti sněhu 
docházelo k namrzání a zasněžení spřáhla i jeho vestavného prostoru. 

2.11 Kryt spřáhla 

Nedostatečné vyztužení krytu spřáhla proti střetům se zvěří (zde losi). Drahé 
náhradní díly a vysoké náklady na opravu.  

2.12 Obložení interiéru 

Vnější plochy obkladových panelů nejsou pro úklid dostatečně hladké. Také jejich 
upevnění by mohlo být provedeno lépe. Dochází k jejich poškozování (okopávání, 
poškrábání) v nástupním protoru, vážná poškození působí především minibarový vozík. 

3  Údržba 
Údržbu si provádí VR ve vlastních dílnách v Helsinkách a v Turku. ALSTOM 

Ferroviaria zajišťuje záruční opravy a v případě potřeby je nápomocen při obtížnějších 
závadách. 

 

4  ČASOVÁ NÁROČNOST  ÚDRŽBY 
Průměrná časová náročnost na plánovanou údržbu obou prototypů činila v období od 

podzimu 1989 do počátku roku 2001 zhruba 100 hodin měsíčně, z toho cca 7% připadlo 
na naklápěcí systém. Na neplánované práce připadlo průměrně okolo 75 hodin měsíčně, z 
toho 8% pro naklápěcí soustavu. V těchto údajích nejsou zahrnuty hlavní prohlídky. 
Práce na odstranění mnoha počátečních závad byly vždy řešeny v rámci záruky. 

 

5. „Cestovní nemoc" 
Jak známo, příznaky nevolnosti z pobytu v pohybujícím se vozidle jsou u naklápěcích 

vozidel silnější. I ve Finsku byla tato skutečnost potvrzena, ale v rozsahu, který 
neznamenal žádný vážný problém. 
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6    Shrnutí 
Při definitivním uvedení prototypů do provozu v roce 1996 v relaci Helsinky - Turku 

měly obě jednotky u cestujícící veřejnosti dobrý ohlas. Celkový koncept nasazení 
moderního, rychlého vlaku ve vhodných časových polohách dne byl dostatečně atraktivní 
nabídkou na to, aby byla zákazníky rychle přijata. Od podzimu 2001 do jara 2002 bylo 
uvedeno do provozu dalších 7 souprav (objednáno bylo osm, jedna byla poškozena na 
lodi při přepravě), které jsou nyní nasazovány i na jiných relacích. Protože však ještě 
nebyly odstraněny všechny úrovňové přejezdy, dále pak kvůli potížím s geometrií koleje, 
chybějícím indikátorům horkoběžnosti i jiným nedostatkům je na mnoha úsecích sítě 
rychlost stále omezena na stejnou hodnotu jako u klasických souprav, tj. maximálně 160 
km/h, takže z nasazení kyvadlových souprav na dotyčných tratích zatím neplynou žádné 
výhody a Penodlina zde projíždějí oblouky stejnou rychlostí jako ostatní vlaky. Objednáno 
je nyní dalších devět souprav, s dodáním v letech 2004/2005. Počet Pendolin v parku VR 
tím tedy vzroste na 18. 
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