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Tento popis obsahuje základní údaje o stavbě vozu a jeho hlavních součástech. Rovněž tak 

poskytuje i přehled o standardním či speciálním vybavení vozu. Popis obsluhy speciálních částí 

nebo vybavení vozu, pokud jsou u tohoto typu instalovány, je uveden v samostatném „Návodu na 

obsluhu vozu“. 

 

 

Společnost ČD Cargo, a.s. zařadila do svého vozového parku nové čtyřnápravové cisternové 

železniční nákladní vozy řady Zacns. Tyto vozy jsou určeny pro přepravu nebezpečných látek 

podle RID v kapalném stavu s výpočtovým tlakem 0,4 MPa a jsou schopny bez omezení 

mezinárodního provozu na tratích rozchodu 1435 mm; plně vyhovují platným podmínkám TSI. 

 

Spodek vozu tvoří svařovaný páteřový rám s představky, k němuž je upevněna cisterna (ocelová 

tlaková nádoba) objemu 95 m
3
, symetricky lomená v polovině v podélném směru se sklonem 1

o
. 

Cisterna je vyztužena proti působení vnějšího přetlaku šesti prstenci, je rovněž odolná proti 

explozi přepravované látky a je vzduchotěsně uzavřená. Tlakové nádobě je přiřazen kód L4BH.  

Cisterna a výpustná armatura je opatřena vnitřním nátěrem HEMPADUR 85671 (dvousložkový, 

aminovým aduktem vytvrzující fenolicko-epoxidový nátěr - novolak) s velmi dobrou přilnavostí a 

odolností vůči vysokým teplotám, vodě a chemikáliím. Nátěr je proveden v tloušťce 250-300 µm 

a odpovídá mj. i požadavkům na přepravy biolihu a leteckého petroleje (JET).  

Cisterna je v horní části vybavena typizovaným průlezem DN 500 se čtyřbodovým uložením. 

V horní části jsou dále umístěna hrdla DN 150 a DN 80, která jsou přístupná z obslužné plošiny. 

Pomocí jednoho z těchto hrdel lze v nádobě vytvořit přetlak z vnějšího zdroje za účelem provedení 

zkoušky nádoby nebo tlakového vyprazdňování přepravované látky. Výpustné zařízení ve spodní 

části cisterny je umístěno pod hladinou přepravované látky a je tvořeno třemi uzávěry (středový 

ventil DN 125 se spodním ovládáním a 2 koncové ventily se šikmým sedlem DN 100 – W 5½“). 

Instalován je rovněž nuceně ovládaný odvzdušňovací ventil DN 80 s vnějším rozvodem, 

bezpečnostní zpětnou klapkou DN 80 a připojovací trubkou s vnějším závitem G 2“. 

 

Vůz je vybaven dvěma dvounápravovými podvozky typu Y25 Ls1-K s celistvými koly o průměru 

920 mm a kompozitními brzdovými špalíky (Cosid 810).  

Táhlové ústrojí je neprůběžné, tažný hák 1000 kN, pryžokovové vypružení UNIC, šroubovka 

standardní 850 kN. Vůz je vybaven trubkovými nárazníky kategorie A „MINER NEP-8“ 450.   

Vůz je brzděn pneumatickou tlakovou samočinnou brzdou systému DAKO-GP K (12“) s 

rozvaděčem DAKO CV 1nD23-GP, stavěč zdrží Transelco SZ 12/1, přestavovač N-O, P-L. Vůz je 

dále vybaven vřetenovou ruční brzdou ovládanou z brzdařské plošiny nad představkem na 

jednom konci vozu, působící na oba podvozky. 

Konstrukce vozu umožňuje jeho provoz při teplotách vnějšího prostředí od -25
o
 C až do +45

o
 C.

  

 

 


