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ZZÁÁKLADNKLADNÍÍ INFORMACEINFORMACE
Největší evropský a jediný český výrobce železničních dvojkolí
a jejich částí
Součást K&K Capital Group, jedné z největších finančních 
skupin v ČR
Sídlo a výroba v Bohumíně,
971 zaměstnanců (konec r. 2006)
tržby 4 mld. Kč (140 mil. EUR), export 95% (r. 2006)
dodávky do více než 65 zemí 5 kontinentů
dodáno celkem 4 mil. kol (z toho 2,1 mil. ve dvojkolích), 1,6 mil. 
obručí a 1,3 mil. náprav



Rozsah Rozsah ččinnostiinnosti
Železniční dvojkolí a jejich části (kola, nápravy, obruče) pro všechny 
typy kolejových vozidel
Pro nákladní vlaky, městskou a příměstskou dopravu, regionální a 
Intercity vlaky, i pro vysokorychlostní vlaky (nad 250 km/h)
Snižování hluku a vibrací - pryží odpružená kola, tlumiče hluku
Brzdové kotouče
Pro nová vozidla i náhradní díly pro vozidla v provozu
Dle výkresů zákazníka i zcela nové konstrukce „šité na míru“
Na sériově dodávaných kolech konstruovaných a vyráběných 
společností Bonatrans dosáhla lokomotiva Siemens Eurosprinter
světového rekordu 357 km/h.



PRODEJ DLE TERITORIPRODEJ DLE TERITORIÍÍ
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ZZáákaznkaznííci ci –– žželezniceeleznice
Asociace Severní Ameriky  

(AAR) Iránské dráhy (RAI) Rumunské dráhy (CFR)
Národní osobní Železniční

společnost, USA (AMTRAK) Irské dráhy (IE) Řecké dráhy (OSE)
Bangladéšské dráhy (BR) Izraelské dráhy (IR (Israel)) Severoitalské dráhy (FNME)
Belgické dráhy (SNCB) Korejské národní dráhy  (KNR) Slovenské dráhy (ŽS)

BLS Lötschbergbahn, (BLS) Lucemburské dráhy (CFL) Slovinské dráhy (SZ)

Bulharské dráhy (BDŽ) Maďarské dráhy (MÁV)
Srbské a Černohorské dráhy 

(ŽS a ŽSF)
České dráhy (ČD) Makedonské dráhy (MZ) Španělské dráhy (RENFE)
Dráhy ve Velké Británii (UK) Marocké dráhy (ONCF) Švédské dráhy (SJ)
Egyptské dráhy (ENR) Německé dráhy (DB) Švýcarské dráhy (SBB)
Eurotunnel (EUROTUNNEL) Nizozemské dráhy (NS) Thajské dráhy (SRT)
Finské dráhy (VR) Pákistánské dráhy (PR) Tuniské dráhy (SNCFT)
Francouzské dráhy (SNCF) Polské dráhy (PKP) Turecké dráhy (TCDD)
Chorvatské dráhy (HZ) Portugalské dráhy (CP) Žel. Ahaus Alstätter (AAE)
Indické dráhy (IR (India)) Rakouské dráhy (ÖBB)

Indonéské dráhy (KA) Retenské dráhy, (RhB) … a další



ZZáákaznkaznííci ci –– výrobci vozvýrobci vozůů
-- OsobnOsobníí vlaky, lokomotivy, vozidla mvlaky, lokomotivy, vozidla měěstskstskéé dopravydopravy

Bombardier
Transportation

Kinki Sharyo

Alstom Transport Nippon Sharyo

Siemens Transporation
Systems

Talgo

GE Transportation
Systems

Škoda 
Transportation

Rotem INEKON Trams

Vossloh Tokyu Car

Kawasaki Rail Car ZELW

…a další

http://www.tokyu-car.co.jp/


ZZáákaznkaznííci ci –– výrobci vozvýrobci vozůů
-- NNáákladnkladníí vagvagóónyny

Tatravagónka Nordwaggon

International Railway
Systems

ELH 

Greenbrier Europe
(Wagony Swidnica)

Techni Industrie

Fabryka Wagonow
Gniewczyna

Arbel Fauvet Rail

MÁV
Tae Yang Heavy
Industries

T.Z.V. Gredelj

…a další
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DvojkolDvojkolíí lokomotivnlokomotivníí a pro osobna pro osobníí dopravudopravu
Přesun od hnacích vozidel k distribuovanému pohonu
Dvojkolí pro EMU a DMU jednotky s distribuovaným pohonem –
nejpočetnější produkt pro osobní dopravu

Příklad: hnací a nehnací dvojkolí pro EMU jednotky Talent (Bombardier)
- v každé jednotce je několik hnacích podvozků rozložených v celém vlaku.

Hnací dvojkolí Nehnací dvojkolí



DvojkolDvojkolíí lokomotivnlokomotivníí a pro osobna pro osobníí dopravudopravu
Většina námi dodávanými lokomotivních dvojkolí je pro vícesystémové
lokomotivy – zákazníci objednávají především lokomotivy, které jsou 
schopny mezistátního provozu

Příklad: Dvojkolí pro třísystémové lokomotivy Siemens Rh1216 
(Eurosprinter) 



DvojkolDvojkolíí lokomotivnlokomotivníí a pro osobna pro osobníí dopravudopravu
Nápravy s podélným vrtáním v centru nápravy.
Výhody: především přesná nedestruktivní diagnostika (ultrazvukovou 
sondou) kompletního dvojkolí ve vozidle. Též nižší hmotnost.



DvojkolDvojkolíí lokomotivnlokomotivníí a pro osobna pro osobníí dopravudopravu
Kola pro velmi vysoké rychlosti (>250 km/h)
Velmi přísné požadavky na kvalitu materiálu (vysoká čistota materiálu, 
maximální velikost UZV vady = 1mm, optimální struktura)
Vysoká přesnost opracování

Příklad: kolo Ø920mm pro Siemens Velaro, materiál ER8, dle EN 13261, 
kategorie 1



DvojkolDvojkolíí pro npro náákladnkladníí dopravudopravu
Nákladní kola s nízkou úrovní pnutí a deformace při cyklickém tepelném 
namáhání i s nízkou úrovní zbytkového pnutí a zbytkové deformace
- Normativní požadavek nových norem UIC 510-5 a EN 13979-1
Pro nákladní kola brzděná špalíkovou brzdou, kdy v extrémních případech 
dochází k zahřátí jízdního profilu na teploty > 700°C
Zvyšují se nápravová zatížení (na 25t i výše)
Nízká úroveň deformace snižuje riziko vykolejení, nízká úroveň pnutí
snižuje riziko vzniku a propagace trhlin
Kola musí vydržet cyklicky opakovanou simulaci spádového brzdění plného 
žel. vagónu špalíkovou brzdou na nejextrémnější evropské konvenční trati 
Gotthard-Andermatt (Švýc.), s vysokým koeficientem bezpečnosti
Tepelná zátěž kola se zvyšuje s nasazením kompozitních brzdových 
špalíků (K,LL), které mají nízkou tepelnou vodivost a veškeré teplo je 
absorbováné kolem je výrazně větší než při brždění litinovým špalíkem.

Brzdná zkouška



DvojkolDvojkolíí pro npro náákladnkladníí dopravudopravu
Napěťově a deformačně optimalizovaná kola Bonatrans dle UIC 510-5

Bonatrans B29 Bonatrans BBS

Certifikováno: UIC, DB, ČD, SBB, SNCF, ÖBB, SNCB, PKP a dalšími
Probíhá certifikace dle TSI „Nákladní vozy“



DvojkolDvojkolíí pro npro náákladnkladníí dopravudopravu
Kola s malými průměry (Ø 360mm, 380mm) pro doprovázenou železniční
přepravu kamiónů
Vzhledem ke krátkému obvodu kola vysoká náročnost na kvalitu a strukturu 
materiálu po průřezu kola
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FenomFenoméén hlukun hluku
Hluk je hlavním environmentálním dopadem železničního provozu, který je 
jinak šetrnější vůči životnímu prostředí než jiné způsoby dopravy.
Jedním z hlavních emitentů hluku železničního vozidla je styk kolo/kolejnice

valivý hluk při jízdě přímou tratí
obzvláště nepříjemný kvílivý hluk (způsobený „otíráním“ kola o
kolejnici) při průjezdu obloukem

Hluk je největším problémem v hustě zabydlených oblastech a tam, kde je 
kolejová doprava blízko budovám – v příměstské a městské dopravě
Dalším významným emitentem hluku jsou litinové brzdové špalíky při 
brzdění vagónu tlakem na jízdní plochu kola.
Hluk způsobují také vibrace kola při velmi vysokých rychlostech
O důležitosti problematiky hluku železniční přepravy v EU svědčí i 
samostatná norma interoperability TSI „Kolejová vozidla-hluk“



ŘŘeeššeneníí hluku hluku –– prypryžžíí odpruodpružženenáá kolakola

Pryžové
segmenty

Přítlačný kruh
Obruč

Kotouč

Pojistný 
kroužek

Aplikace hlavně v tramvajích (ČR, SR, Maďarsko, Itálie, Polsko, Španělsko)
Nově i ve vozech metra – Metro Oslo (vozy Siemens) – kombinace pryží
odpruženého kola a tlumiče hluku Bonatrans



ŘŘeeššeneníí hluku hluku –– prypryžžíí odpruodpružženenáá kolakola

Tlumení hluku až 20dB v zatáčkách, až 4 dB na přímé trati (ve srovnání s 
konstrukcí jednoduchého gumikolaTatra)
Kromě tlumení hluku také prodloužení životnosti obruče a kolejnice
I jako řešení primárního odpružení vozidla (Alstom Citadis – konstrukce 
Alstom)

Hladiny hluku - oblouk
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Hladiny hluku přímá trať
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ŘŘeeššeneníí hluku hluku –– tlumitlumičče hlukue hluku
Speciální tlumiče z vrstev kovu, pryže a polymerů
„laděné“ na konkrétní konstrukci kola pro snížení kritických frekvencí hluku

Schéma tlumiče hluku Bonatrans 
v monoblokovém kole

Schéma tlumiče hluku Bonatrans 
v pryží odpruženém kole

Nejobvykleji ve vozech metra (Praha, Oslo, Paříž, Boston…), též v 
příměstských EMU jednotkách (City Elefant – řada 471)



ŘŘeeššeneníí hluku hluku –– tlumitlumičče hlukue hluku
Třetino-oktávová charakteristika akustického tlaku A
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Výsledky měření hluku v MBTA, 
Boston, USA, mikrofon v 
prostoru pro pasažéry 
(kvílivý hluk)

Srovnávací měření tlumení hluku mezi koly bez tlumiče hluku a tlumení kol s 
tlumiči Bonatrans v Bostonském metru (USA) prokázaly utlumení valivého 
hluku až o 5 dB(A) a kvílivého hluku až o 30 dB(A). Kontrolní měření po 2,5 
letech provozu prokázala nesnížený účinek na opotřebovaných kolech
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ZZáákladnkladníí problprobléém m žželeznic v Evropeleznic v Evropěě

Zdroj: European Comission, Directorate-General for Energy and Transport



ZZáákladnkladníí problprobléém m žželeznic v Evropeleznic v Evropěě
Známý hlavní problém železnice – zatímco objem přepravovaného zboží a 
cestujících výrazně roste, objem přepravovaný po železnici stagnuje (zboží) 
či mírně roste (osobní doprava), nicméně zaostává za jinými způsoby 
dopravy
Časté chování subjektů na železničním trhu, jako by hlavními konkurenty byli 
jiní výrobci či železnice, čímž ztrácí celý železniční sektor oproti skutečnému 
konkurentovi – silniční dopravě
Legislativní podpora EK – železniční balíčky, direktivy k otevření trhu a 
zavedení standardních podmínek pro mezinárodní přepravu, standardizace 
technických podmínek (EN, TSI)
Nicméně i samotné železnice a drážní úřady se musí chovat rozumně a 
ekonomicky 
Oproti objektivním problémům, jako je rozdílná trakce, signalizace, by 
„hardware“ komponenty, jako dvojkolí, neměly mít problém se standardizací. 
Často tomu tak není, ačkoli trh výrobců dvojkolí je globální.



Normy pro výrobu dvojkolNormy pro výrobu dvojkolíí
Od roku 2001 postupně vstoupily v platnost evropské normy pro 
konstrukci, výrobu a schvalování dvojkolí a jejich dílů. Tyto normy se 
povinně staly národními normami v členských zemích.
Cíl jejich tvorby v rámci pracovní skupiny CEN (TC256/SC2/WG11) –
standardizace podmínek pro výrobu a dodávky v zemích EU a EFTA a 
náhrada ne vždy kompatibilních národních norem
Nicméně:
Existence EN nicméně nebrání jednotlivým železnicím předkládat 
dodatečné požadavky
Příklad: 10 typů kol Bonatrans B29, které se liší již v surovém stavu, 
ačkoli všechny dle jedné EN. Všechny bylo nutno samostatně certifikovat 
včetně certifikačních zkoušek.
Ačkoli byla konstrukce schválena jinou železnicí dle EN, další železnice 
požaduje opakované zkoušky.



Normy pro výrobu dvojkolNormy pro výrobu dvojkolíí
Normy EN definují významně vyšší počet zkoušek pro verifikaci 
konstrukce a výroby než normy UIC - primárním impulzem bylo sjednocení
podmínek pro vysoké rychlosti, ale možný počet zkoušek se neliší ani pro 
konvenční rychlosti a nákladní dvojkolí
Únavová zkouška 1:1 stojí statisíce korun, pro schválení celého dvojkolí je 
jich požadována celá řada. Při standardním kontraktu na dvojkolí v řádu 
několika desítek miliónů Kč se náklady na ověření konstrukce mohou 
vyšplhat na několik miliónů Kč. Problém především u osobních a 
lokomotivních dvojkolí, kde téměř každý projekt je originál.
Snaha prvovýrobců (Alstom, Siemens, Bombardier…) standardizovat 
platformu podvozků a dvojkolí. Nejdále spolupráce se Siemensem, kde je 
již katalog standardních provedení. Při desítkách projektů mohlo z tohoto 
katalogu být, s ohledem na místní zvláštnosti, objednáno jenom jednou.

Výrobci vozidel i komponent nechtějí podnikat se ztrátou – musí promítnout 
tyto náklady na zkoušky a certifikaci do cen -> snižování
konkurenceschopnosti železniční přepravy.



TSI z pohledu výrobce dvojkolTSI z pohledu výrobce dvojkolíí
Železniční kolo je prvkem interoperability jak dle specifikace TSI pro 
transevropský vysokorychlostní systém, tak dle TSI pro konvenční
železniční systém
Na železniční kola se zatím vztahují tyto TSI:

Transevropského vysokorychlostního železničního systému
„Kolejová vozidla“

Evropského konvenčního železničního systému
„Kolejová vozidla-hluk“ (přeneseně)
„Kolejová vozidla – nákladní vozy“

Zatím pouze zkušenost s TSI „Kolejová vozidla“ transevropského
vysokorychlostního žel. systému u lokomotivy Š109E (viz pozdější
prezentace Škoda Transportation)
TSI „Kolejová vozidla-hluk“ pouze přeneseně ve vyčlenění požadavků
výrobce vozidla na požadavky hlučnosti ohledně dvojkolí, které se však 
samostatně neschvaluje – hluk se měří pro celé vozidlo



V současnosti příprava na schválení již vyráběných dvojkolí dle TSI 
„Nákladní vozy“, kdy budeme poprvé samostatně certifikovat samotná
dvojkolí. Schválení již vyráběných dvojkolí je jednodušší než v případě
nové konstrukce.
Zatím se výrobci i Notifikované osoby v oblasti schvalování dle TSI pro 
konvenční železniční systém teprve zapracovávají, praxe ukáže, jak budou 
certifikáty dle TSI křížově akceptovány v rámci Evropy a zda nedojde ke 
zdvojení certifikace místo zjednodušení – TSI jako přídavek k dosavadní
certifikaci v jednotlivých zemích, která se nezruší.
Praxe nás naučila nemít příliš optimistická očekávání

TSI z pohledu výrobce dvojkolTSI z pohledu výrobce dvojkolíí
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Certifikace Certifikace –– teorie a praxeteorie a praxe

Bonatrans má integrovaný systém řízení certifikovaný dle ISO 9001, ISO 
14001 a OHSAS 18001 a je v tomto směru pravidelně auditovaná.
Smysl tvorby těchto norem byl zajistit požadovaný standard jakosti, ochrany 
ŽP a BOZP a smyslem certifikace je doložit, že systém funguje.
To nebrání řadě zákazníků, aby posílaly své auditory a kontrolovali z větší
části to samé.
Pro globálního dodavatele jako Bonatrans je počet auditů enormní:
2005: 22 plných auditů, 42 auditodní
2006: 34 plných auditů, 69 auditodní
1-4/2007: 9 plných auditů, 25 auditodní
Na každých 3,6 pracovních dní v roce 2006 připadl jeden den s auditorem. 
Kromě samotných pracovníků jakosti audity vážou čas pracovníků všech 
auditovaných úseků.
Kromě nákladů na samotný audit i náklady na ztrátu kapacity.



Certifikace Certifikace –– teorie a praxeteorie a praxe
IRIS (International Railway Industry Standard) – iniciativa velkých výrobců
železničních vozidel v rámci UNIFE (www.unife.org) 
Má být uznáván v první řadě čtyřmi iniciátory (Bombardier, Alstom, 
Siemens, Ansaldobreda), ale i ostatními členy UNIFE, výhledově snaha 
přesvědčit i železnice o akceptaci tohoto certifikátu
Cíl: zamezení vícenásobné certifikace.
Praxe: při dotazu na zástupce jednoho z iniciátorů IRIS, zda po udělení
IRIS upustí od individuálního auditu, zní odpověď: „Možná někdy v 
budoucnu“

Opět samotné audity i související ztráta kapacity něco stojí.
Výrobce komponent nebude podnikat se ztrátou – musí promítnout tyto 
náklady na zkoušky a certifikaci do cen -> snižování konkurenceschopnosti 
železniční přepravy.

http://www.unife.org/
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Konkurenceschopný železniční průmysl vyžaduje 
racionální a ekonomický přístup všech aktérů, od 
normotvorných orgánů přes celý dodavatelský řetězec 
až po koncového zákazníka – železnici.
Hlavním (v oblasti nákladní dopravy jediným) zdrojem
financí je zákazník, který se rozhoduje ekonomicky. Čím 
méně bude nadbytečných procesních nákladů, tím více 
bude železnice atraktivní pro zákazníky a tím více zdrojů
zůstane na nezbytně potřebné investice.
Čím více uživatelů železnice, tím lépe pro všechny 
aktéry v železničním průmyslu.





Pořádají: ERWA

Praha, Kongresové centrum, 23.-27.9.2007
Jediný globální kongres věnovaný otázkám železničních dvojkolí. 
Koná se každé tři roky, poprvé za třicetiletou historii i v ČR

Informace a registrace: www.15wheelsetcongress.com
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