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1 Úvod 
Železničná spoločnosť nakúpila 14 ks elektrických motorových jednotiek typu GTW 

2/6 s rozchodom 1000 mm s radovým označením 425.95 pre prepravu cestujúcich na 
tratiach tatranských elektrických železníc. Po úspešnom uvedení do prevádzky týchto 
jednotiek sa v súčasnej dobe realizuje dodávka 6ks dieselových motorových jednotiek 
typu GTW 2/6 s rozchodom 1435 mm s radovým označením 840  od toho istého výrobcu 
t.j konzorcia GTW Vysoké Tatry, zloženého z firiem BOMBARDIER TRANSPORTATION 
Švajčiarsko (ADtranz), Stadler Fahrzeuge AG Švajčiarsko a ŽOS Vrútky, a.s. Slovensko. 
Uvedené jednotky bude Železničná spoločnosť prevádzkovať na tých tratiach ŽSR, kde 
nahradí nerentabilnú vozbu krátkych osobných vlakov s ťažkými HV r. 754. 

Dieselová jednotka GTW 2/6 r. 840 je koncepčne podobná s elektrickou jednotkou 
GTW 2/6 r.425.95, ktorá má hnací (G), trakčný (T), vagón (W) s dvoma hnacími 
nápravami a celkovým počtom náprav šesť . Riadiace vozne sú uložené na jednom 
bežnom podvozku  a na spojovacom kĺbe s hnacím modulom. Trakčný modul je uložený 
na hnacom podvozku.  

  

  
Obr. 1 Jednotka GTW 2/6 r. 840 a r. 425.95 

 

2  Koncepčné riešenie motorovej jednotky r. 840 
Motorová jednotka GTW 2/16 rady 840 sa skladá z troch častí, z dvoch krajných 

riadiacich vozňov pre cestujúcich a strednej hnacej motorovej časti. Pritom môže byť 
motorová jednotka prevádzkovaná buď samostatne alebo  vo viacnásobnom riadení. 
Pritom skúšky prebehli aj s riadením troch jednotiek. 

Koncepcia trakčného modulu je použitá z motorových jednotiek vyrábaných pre OSE, 
ktoré budú používané počas letných OH 2004 v Grécku   

                                           
 



Motorová jednotka sa skladá z troch častí. Z nich sú dve časti hnané a stredná časť – 
motorická je hnacia. Skrine sú navzájom spojené gumovo-oceľovými kĺbmi, ktoré 
vyžadujú minimálnu údržbu a prenášajú ťažnú resp. brzdovú silu. Koncové skrine pre 
cestujúcich, ako aj stredná hnacia časť sú vypružené pneumatickým vypružením na 
hnacom podvozku a aj hnaných podvozkoch. Rýchlu výmenu cestujúcich umožňujú veľké 
predsuvné dvere ako aj svojou výškou prispôsobená nástupná časť pre cestujúcich. Pre 
telesne postihnutých cestujúcich na invalidných vozíkoch sú zabudované rampy pri 
obidvoch dverách v hnanej časti s WC. V nástupnom priestore pre cestujúcich je možnosť 
prepravy detských kočíkov, bicyklov, lyží a batožiny. 

V moderne riešenom interiéry je pevne umiestnených 94 sedadiel nad ktorými sú 
umiestnené odkladacie police pre batožinu, 16 sklopných sedadiel  a 119 miest na státie. 
Cez strednú motorickú časť je možný prechod do krajných časti pre cestujúcich. 
Sústredenie agregátov do motorickej časti vytvára odhlučnený priestor časti pre 
cestujúcich.  Sedadlá pre cestujúcich a rušňovodiča  vyhovujú vyhláškam UIC 567 a UIC 
564-2. Na jednotke sú použité dva druhy podvozkov. Dva hnané podvozky sú 
umiestnené pod riadiacimi jednotkami, ktoré pozostávajú zo zváraného oceľového rámu. 
Rázvor náprav je 2100 mm a priemer kolies 750 mm. Hnací podvozok je umiestnený pod 
stredovou časťou jednotky, ktorý má tak isto zváraný oceľový rám, rázvor  náprav je 
2100 mm a priemer kolies 860 mm.  

Jednotka má tri brzdové systémy: 
1. Mikroprocesorovo riadená elektrodynamická brzda účinkujúca na hnacie 

nápravy, ktorá je prevádzkovou brzdou s možnosťou napájania pomocných 
pohonov elektrickou energiou.  

2. Elektropneumatická brzda, ktorá pôsobí ako mechanická zastavovacia brzda 
účinkujúca na všetky nápravy. 

3. Pružinová brzda ako parkovacia brzda účinkujúca na všetkých nápravách 
nahrádza ručnú mechanickú brzdu. 

 
Medzi elektrodynamickou brzdou a pneumatickou brzdou je zabezpečená súčinnosť, 

ktorá zabraňuje prebrzdeniu jednotky.  
Trakčný obvod je tvorený dieselovým motorom, na ktorom je pripevnený synchrónny 

trojfázový generátor, ktorého rotor je hnaný od spaľovacieho motora. Cez synchrónny 
generátor, istič a diódový mostík sa napája medziobvod jednosmerného napätia. 
V medziobvode je kondenzátor na vyrovnanie napätia. Tento napája striedač pohonu 
stabilizovaným jednosmerným napätím. Striedač pohonu vytvára trojfázové napätie 
s variabilnou frekvenciou a napätím pre oba paralelne zapojené asynchrónne trakčné 
motory. Zdrojom energie pre palubnú sieť 24V DC je nikelkadmiová akumulátorová 
batéria. Zdrojom energie pre pomocnú sieť 3 x 400V AC je pomocný menič napájaný 
z trakčného medziobvodu. Všetky výkonné spotrebiče, ako sú zariadenia na chladenie 
vzduchu pre cestujúcich, klimatizačné zariadenie pre stanovište rušňovodiča, ventilátory 
a elektrické vykurovacie prvky, sa napájajú z palubnej siete trojfázového prúdu 400 
V AC. Všetky ostatné spotrebiče sa napájajú z batérie palubnej siete 24 V. Nabíjanie 
batérie sa uskutočňuje nabíjacím prístrojom z palubnej trojfázovej siete, resp. cudzím 
napájaním zo siete 3X400 V AC.  

V priestore pre cestujúcich je použitý informačný systém REGONIK so svetelným 
a zvukovým oznamovaním jednotlivých staníc. 

Na jednotke je nainštalovaný vlakový zabezpečovač a elektronický rýchlomer 
systému MIREL. 

Interiér je vykurovaný teplovodnými vykurovacími telesami od firmy HAGENUK 
umiestnenými v bočných podlahových kanáloch. Regulácia vykurovacieho, resp. 
vetracieho zariadenia sa vykonáva mikroprocesorovými regulátorom a priestorovými 
termostatmi. 

Nástupné dvere sú dvojkrídlové, umiestnené v strede priestoru pre cestujúcich, 
z každej strany v nízkopodlažnej časti motorovej jednotky. Sú elektropneumaticky 
ovládané, predsuvné, v otvorenej polohe priliehajú k bočným stenám motorovej 
jednotky, čím nenarušujú normou stanovený obrys motorovej jednotky. Riadené sú 
mikroprocesormi a v otvorenom stave blokujú riadenie jednotky.  



Dobrý výhľad z motorovej jednotky zabezpečujú  veľkoplošné a strednoplošné okná. 
Vrchná časť šiestich okien  v jednom oddieli je výklopná, čím sa vytvára možnosť 
núdzového vetrania.   

Okná sú z jednovrstvového bezpečnostného trieštivého tvrdeného skla. Proti 
intenzívnemu slnečnému žiareniu má číre vnútorné sklo ochranu špeciálnou vrstvou proti 
vnikajúcemu teplu a skleníkovému efektu.  

Osvetlenie priestoru pre cestujúcich je zabezpečené žiarivkovými svietidlami 
s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia v dvoch stupňoch. 

Konštrukčné usporiadanie jednotky – viď. obr. 2 
 
 

 
 

Obr. 2: Konštrukčné usporiadanie motorovej jednotky r. 840 
 
 



Technické parametre MJ r. 840 

Rozchod        1435 mm  
Maximálna prevádzková rýchlosť   115 kmh-1  
Menovitá hmotnosť el. jednotky   58 740kg 
Hmotnosť plne obsadenej jednotky  . 77 140 
Menovitá hmotnosť podvozku  - hnací   9 500 kg  
     - bežný  3 860 kg 
Maximálna šírka jednotky     3 000 mm 
Maximálna výška nad TK so spusteným zberačom 3 850 mm 
Dĺžka jednotky cez spriahadlá    38 470 mm 
Rázvor hnacieho podvozku    2 100 mm 
Rázvor bežného podvozku    2 100 mm 
Najmenší  polomer oblúka pri prejazde tr. rýchl. 100 m 
Usporiadanie dvojkolesí     2`Bo`2`  
Výkon na kolese trvalý :                                       420 kW 
Menovitý výkon SM     550 kW 
Rýchlosť pri trvalom výkone    40 - 115 kmh-1 
Maximálna ťažná sila na háku    70 kN 
Maximálna brzdná sila EDB    64 kN 
Dosiahnuteľný súčiniteľ adhézie  - prázdna 0,28 
      - plná  0,42 
Počet miest na:  - sedenie  pevné sedadlá  94 
         sklopné sedadlá  16  
               -státie   119 
Možnosť riadenia troch jednotiek z jedného riadiaceho stanovišťa 
Teplotné rozmedzie  vonkajšieho prostredia          -30 o C až +40oC 
Maximálne stúpanie      50‰ 

 

3  Skúsenosti s prevádzky motorových jednotiek r. 840 
Prvú motorovú jednotku, konzorcium dodalo ZSSK v prvej polovici roku 2003, 

s ktorou bolo celkom vykonaných dvadsať osem  prototypových skúšok so skúšobnou 
organizáciou ČD-VÚŽ Praha na Skúšobnom okruhu a tratiach ŽSR ako aj výrobcom v ŽOS 
Vrútky. V rámci prototypových skúšok na okruhu ako aj na tratiach ŽSR boli opakované 4 
prototypové skúšky, a to meranie trakčnej charakteristiky, brzdové skúšky, skúška  
protišmykového zariadenia a kvalita chodu. Po vzájomnej konzultácii medzi pracovníkmi 
ZSSK, skúšobnej organizácie ČD-VVÚŽ a výrobcom, výrobca vykonal úpravy v riadiacom 
software a malé konštrukčné úpravy a potom na opakovaných skúškach prototyp 
motorovej jednotky č. 840 001 vyhovel požiadavkám medzinárodných predpisov UIC ako 
aj požiadavkám ZSSK.          

Na základe kladných výsledkov prototypových skúšok  a skúšobnej prevádzky 
konanej v druhej polovici roku 2003, dráhový správny úrad – Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií schválilo 5. 12. 2003 motorovú jednotku r. 840 do prevádzky na 
tratiach ŽSR. 

Po ukončení schvaľovacieho procesu ZSSK nasadila do prevádzky všetkých šesť 
motorových jednotiek a dislokovala ich do RD Zvolen. Pri nasadzovaní jednotiek do 
prevádzky ZSSK kládla veľký dôraz na ich čo najefektívnejšie využitie z hľadiska 
najväčšie denného prebehu ako aj nahradenia nerentabilnej vozby krátkych osobných 
vlakov s ťažkými HV r. 754. 

Na základe vyššie uvedených aspektov sú pre MJ. r. 840 pripravené tri samostatné 
obehy. Hlavné nasadenie je v dvojitej trakcii na tratiach Zvolen –Banská Bystrica – 
Vrútky – Žilina – Skalité Serafínov a späť (viď obr. č. 3, obr.4 ). 



 
 

 
Obr. 3: Beh motorových jednotiek na trati Zvolen- B. Bystrica - Žilina – Skalité 

Serafínov – Červená Skala 
 
Ďalej na trati Zvolen – Banská Bystrica – Červená Skala a späť.  A alternatívne 

nasadenie na trati Zvolen  – Fiľakovo – Košice zo zachádzaním až do Humenného a späť 
(viď obr. 4).  

 

 
Obr. 4: Beh motorových jednotiek. 840 na trati Zvolen- B. Bystrica - Žilina a Zvolen 

–B. Bystrica- Fiľakovo - Košice (Humenné). 



 
Takýmto spôsobom nasadenia jednotiek do prevádzky sa zabezpečil priemerný  

denný beh 519 km. Ako je vidieť jednotky sú maximálne vyťažené. Do apríla 2004 
(písania prednášky ) 2 jednotky (840.001, 840.002) majú ubehnuté cca. 51 000 km, 
jednotka č. 840.002 má cca. 44 000 km, jednotka č. 840.004 má cca. 34 000, jednotka 
č. 840.005 má cca. 15126 km a jednotka č. 6 má 40 863 km.  Na základe už nabehaných 
km je možno hodnotiť skúsenosti z prevádzky jednotiek z týchto hľadísk:  

 
1 Hľadisko prevádzkovo – technické   
Pri porovnaní prevádzky motorových jednotiek r. 840 na uvedených traťových 

úsekoch došlo zníženiu prevádzkových nákladov oproti predchádzajúcej vozbe 
realizovanej s ťažkým HV a vozňami klasickej stavby  v oblasti pohonných hmôt, 
v údržbe, ako aj v obratových staniciach k odstráneniu posunu potrebného na zmenu 
smeru chodu vlakovej súpravy. 

Pri nahradení vozby vlakov s HV 754 s tromi vozňami klasickej stavby s dvomi 
motorovými jednotkami (dvojnásobná trakcia) dochádza k výraznej úspore paliva, ktorá 
bude vyhodnotená po polročnej prevádzke. 

Na úsporu prevádzkových nákladov v nemalej miere vplýva využívanie 
mikroprocesorovo riadenej elektrodynamickej brzdy účinkujúcej na hnacie nápravy, ktorá 
je prevádzkovou brzdou. Nakoľko sú uvedené jednotky prevádzkované v prevažnej miere 
v hornatom teréne, pri prevádzkovom brzdení s EDB dochádza k zníženiu spotreby 
brzdových doštičiek a samozrejme aj k zníženiu opotrebovaniu brzdových kotúčov 
a zároveň sa využíva elektrická energia získaná pri brzdení pre pomocné pohony.  

Aj napriek uvedeným kladom MJ. r. 840 sa vyskytlo niekoľko technických závad, 
ktoré sa objavovali zväčša sporadicky ale neboli charakteru systémových závad.  

Z takých častejšie opakujúcej sa závady, ktorá sa vyskytla hlavne počas zimnej 
prevádzky bolo podchladzovanie teploty spaľovacieho motora vplyvom veľkého odberu 
tepla do okruhu kúrenia z chladiaceho okruhu spaľovacieho motora, ktorú výrobca 
odstraňuje zmenou     software riadenia vykurovania interiéru t.j využívania odpadového 
tepla zo spaľovacieho motora 

 
2  Hľadisko obslužného personálu   
Moderne riešené stredové stanovište rušňovodiča (viď. obr. č. 5) umožňuje 

obsluhujúcemu personálu, komfortné a jednoduché riadenie jednotky.   
 

 
 

Obr. 5: Usporiadanie riadiaceho pultu MJ r. 840. 
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Stredové riešenie riadiaceho stanovišťa umožňuje optimálne usporiadanie 

jednotlivých riadiacich a ovládacích prvkov v zmysle ergonomických požiadaviek 
a umožňuje umiestnenie signalizačných prvkov v zornom poli rušňovodiča. Rušňovodič 
má z tohoto stanovišťa veľmi dobrý výhľad na trať a zároveň aj na jednotku (kontrola 
dverí) prostredníctvom sklápateľných spätných zrkadiel.  

Obsluhujúci personál sa pochvalne vyjadruje k riadeniu jednotky, hlavne chváli 
jednoduchú obsluhu trakcie a brzdy čo sa vykonáva jednou riadiacou pákou, (v smere 
vpred – trakcia, v smere vzad brzda – EDB a pneumatika podľa požadovaného stupňa 
brzdenia) ako aj možnosť využívania tzv. TEMPOMATU, ktorý udržiava konštantnú 
rýchlosť v režime trakcia resp. v režime brzdenia.  

Kontrolu jednotlivých prevádzkových stavov jednotky počas jazdy umožňuje 
diagnostický display podľa požiadaviek obsluhy. V neposlednom rade k spokojnosti 
obsluhujúceho personálu vplýva klimatizácia kabíny ako aj zabudovaný varič a chladničky 
v pulte rušňovodiča.     

 
3  Hľadisko cestujúcej verejnosti  
Pri zavádzaní predmetných motorových jednotiek do prevádzky boli ohlasy cestujúcej 

verejnosti pozitívne, kladne hodnotili skutočnosť, že aj na vedľajších tratiach dochádza 
k zvyšovaniu kultúry cestovania (viď obr. 6). 

 

                          
 

Obr. 6: Usporiadanie interiéru MJ r. 840. 
     
Cestujúca verejnosť hlavne oceňuje moderne riešený interiér s dobrým výhľadom na 

okolitú prírodu cez veľkoplošné bočné okná ako aj cez čelné sklo kabíny rušňovodiča. 
Ďalej k dobrému pocitu cestujúcej verejnosti prispieva ich informovanosť o jednotlivých 
zastávkach prostredníctvom akustického  a optického informačného systému v oddieloch 
pre cestujúcu verejnosť, nízka úroveň vnútorného hluku, mechanických vibrácií (použité 
vzduchové sekundárne vypruženie) a v nemalej miere ku komfortu cestovania prispieva 
aj vkusne riešená WC bunka s uzavretým WC, vhodná aj pre imobilných cestujúcich na 
vozíčku. 

Okrem uvedených kladov sa vyskytli aj záporné reakcie od cestujúcej verejnosti a to 
na nižší komfort sedačiek hlavne pri dlhších cestovných dobách (Zvolen – Fiľakovo – 
Košice), s tým bola spojená aj nespokojnosť s odkladacími policami pre rozmernejšiu 
batožinu.  

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné jednotky boli nakupované pre dopravu 
cestujúcich na tratiach regionálneho významu s kratšími dobami cestovania do jednej 



hodiny je aj konštrukcia sedačiek k tomuto účelu konštruovaná, ktorá vyhovuje 
hygienickým požiadavkám.  

Ďalej boli zo strany cestujúcej verejnosti pripomienky na znižovaniu teploty 
v interiéry v okolí nástupných dverí v zimnej prevádzke pri nízkych teplotách cca. -15°C. 
Tento nedostatok výrobca riešil znížením časového intervalu zatvárania dverí a hľadá 
ďalšie konštrukčné  riešenie v interiéry ako ešte znížiť únik tepla pri otvorených dverách. 
Aj napriek týmto záporným ohlasom si cestujúca verejnosť pochvaľuje cestovanie týmito 
jednotkami.   
  

Záver 
Uvedené intenzívne nasadenie jednotiek v prevádzke a  zimné obdobie prinieslo rad 

skúseností z hľadiska prevádzky, údržby a cestujúcej verejnosti. Tieto skúsenosti ZSSK 
zohľadní pri tvorbe nového grafikonu vlakovej dopravy a bude hľadať optimálne riešenie 
ich nasadenia ktoré by malo viesť ku zvýšeniu spokojnosti cestujúcej verejnosti 
(skrátenie max. cestovnej doby) ďalej k odstráneniu nedostatkov (zvýšený únik tepla 
z interiéru pri otvorených dverách) ako aj nedostatku riadenia využívania odpadového 
tepla zo spaľovacieho motora. 

Aj napriek uvedeným nedostatkom ktoré sa doterajšej prevádzke vyskytli je nutné 
konštatovať, že motorové jednotky r. 840 sú železničné koľajové vozidlá, ktoré 
jednoznačne zvyšujú úroveň cestovania, na tratiach regionálneho významu, znižujú 
prevádzkové náklady a v neposlednom rade zvyšujú kvalitu pracovného prostredia 
obslužného personálu.      
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Resumé: 
Do konca roka 2003 dostala ZSSK šesť nových diessel motorových jednotiek GTW 

2/6 radu 840 (DMU). 
Tieto sú nasadené v depe Zvolen. DMU nahradili rušne radu 754 pri vozbe krátkych 

osobných vlakov. 
Sú prevádzkované na tratiach Zvolen - B. Bystrica – Vrútky – Žilina – Skalité.  
DMU radu 840 dosahujú denný priemerný beh 519 km. 
Z prevádzkového hľadiska dosahujú nízku spotrebu nafty. 
Personál si pochvaľuje dobrú obsluhu zo stredového stanovišťa rušňovodiča. 
Cestujúcim vyhovuje moderné riešenie interiéru a nízka úroveň hlučnosti. 

 

Summary 
By the end of 2003, the Railway Company Slovakia (ZSSK) obtained six new diesel 

motor units GTW Class 840 (DMU) 
They are already based in the depot at Zvolen. DMU replaced  locomotives Class 754 

which used to short train.  
They are used on tracks Zvolen – B. Bystrica – Vrútky – Žilina – Skalité. 
DMU Class 840 reaches the daily average run of 519 kilometers. 
From the operational point of view, they achieve the low burn up of naphtha. 
The engine drivers take pleasure in the good operation of the DMU from the driver’s 

middle desk.  
Passengers are satisfied with the modern design of interior and low level of noise. 
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