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Úvod 
Již desítky let jezdí převážná většina kolejových vozidel v Česku stejně jako na 

Slovensku vybavena Ni-Cd bateriemi značky FERAK. U osobních vozů všech typů 
jednoznačně převažuje baterie typu 18 KPM 360 (dřívější označení 18 NKO 360). Nyní 
přicházíme s modernizovanou verzí  této tradiční vozové baterie.  

 

1  Popis baterie 
Uspořádání bateriové sestavy zůstalo nezměněno (tedy 6 nosičů po 3 článcích) 

s ohledem na bateriový prostor osobního vozu. 

1.1. Mechanické parametry 

Moderní provedení vozové baterie si dnes žádá použití článků v plastových nádobách, 
které jsou vloženy do nosiče vyrobeného rovněž z plastu. Nová baterie má menší 
půdorysné rozměry než původní baterie s plechovými články v dřevěných nosičích. 
Abychom ČD a.s. zbytečně nekomplikovali situaci s úpravou bateriového prostoru, 
přizpůsobili jsme dno plastového nosiče rozměrům původního dřevěného nosiče. 

1.2 Elektrické parametry 

Z elektrického hlediska má baterie stejné parametry jako baterie původní, nominální 
kapacita je o 15 Ah vyšší. Není tedy třeba nijak zasahovat do elektrického nastavení 
vozu. 

1.3 Systém centrálního doplňování vody 

Celá baterie je namísto klasických článkových ventilů FERAK osazena speciálními 
SAFT zátkami určenými pro systém centrálního doplňování vody. Zátky jsou navzájem 
propojeny plastovou hadičkou. Celý systém je průtočný a neobsahuje žádné pohyblivé 
části. Pro svou jednoduchost je také maximálně spolehlivý a umožňuje rychlé, přesné a 
automatické doplnění akumulátorové vody postupně do všech článků z jednoho místa. 
Současně eliminuje riziko různých chyb personálu při klasickém doplňování (nestejné 
dolití, přelití, vynechání článků, spláchnutí nečistot z víka do článku). 

 

2  Zkušební provoz 
Nabídli jsme ČD a.s. moderní baterii 18 KPM 375P k vyzkoušení. Po konzultacích 

s odborem 12 GŘ ČD a.s. byla na Drážní úřad podána žádost o zkušební provoz na voze 
řady Beer a Aee145. Roční zkušební provoz byl úspěšně zakončen, každý z vozů najel více 
než 150 tisíc km. 

 

3  První zkušenosti a ohlasy 
Zkušební provoz zcela jasně prokázal, že nový typ baterie 18 KPM 375P má mnohem 

nižší nároky na údržbu (jak časové, tak i finanční) než dnes běžně používaný typ  
18 KPM 360. V ČD a.s. se navíc dodnes používají některé zastaralé předpisy týkající se 
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údržby akumulátorových baterií kolejových vozidel, které předepisují některé úkony zcela 
zbytečně, nebo častěji než je ve skutečnosti potřeba (a jsou v rozporu s aktuálními 
předpisy výrobce). 

S potěšením jsme zaznamenali spokojenost s novou baterií jak u provozních, tak i 
vedoucích pracovníků ČD a.s. Sami pracovníci ČD a.s. si při zkušebním provozu ověřili, že 
u baterie v náročném provozu stačí akumulátorovou vodu doplňovat jedenkrát za 
3 měsíce. Rovněž čištění této nové baterie od nečistot je velice jednoduché. Články  
v baterii lze oplachovat vodou, aniž by hrozilo promáčení nosiče a musela časem 
následovat jeho oprava, jak tomu bývá u dřevěných. V článcích jsou použity 
nejmodernější aktivní hmoty, které zaručují, že výměna elektrolytu není nutná častěji 
než jednou za 5 let (tedy maximálně dvakrát  během doby životnosti baterie). 
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