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Wojciech Fortuński

Podkomisja UIC SC-04 Hamowanie 
– historia i działalność
Zagadnienia związane z eksploatacją, konstrukcją i unifi-
kacją hamulców kolejowych od samego początku istnie-
nia Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), utworzonego 
w 1922 r., były traktowane w jego pracach jako szczegól-
nie ważne. Podkomisja Hamowanie istnieje od 1924 r. 
i jest najstarszą podkomisją UIC. Utworzenie tej podkomi-
sji ma także swoją historię. 

Już w 1906 r. został opracowany program zawierający 17 warun-
ków realizacji badań hamulca dla pociągów towarowych. Następ-
nie w 1909 r. delegaci rządów Niemiec, Austrii, Węgier, Belgii, 
Dani, Francji, Włoch, Holandii, Szwecji i Szwajcarii w ramach 
Komisji Międzynarodowej ad hoc opracowali Program Berneński, 
w ramach którego zawarto 25 warunków konstrukcyjnych i 31 wa-
runków badań hamulca. Program ten został załączony do Aneksu 
II, protokołu z posiedzenia Komisji Berneńskiej, które miało miej-
sce 25.09–4.10.1913 r.

Historia Podkomisji ds. techniki hamulcowej
W związku z wieloma problemami technicznymi, które pojawiły 
się w tym okresie, konieczne stało się utworzenie komisji eksper-
tów do spraw hamulca w formie Grupy ad hoc.

Po powołaniu Podkomisji 24.04.1924 r., w ramach struktur 
UIC, już po sześciu dniach doszło do jej pierwszego posiedzenia 
we Florencji. Data 29.04.1924 r. jest uważana za datę utworzenia 
Podkomisji Hamowanie.  

Pierwszymi jej członkami były cztery kraje – Niemcy, Francja, 
Włochy i Szwajcaria.

Podkomisja miała jednak liczyć pięć krajów. Na wolne miej-
sce kandydowały Austria oraz Węgry, które ostatecznie zostały 
piątym członkiem Podkomisji. W 1928 r. na 15. posiedzeniu 
w Bernie członkiem Podkomisji została Rumunia. W dokumen-
tach z 33. posiedzenia z 1932 r. znajdujemy prośbę Związku Ra-
dzieckiego o członkostwo w Podkomisji.

W okresie międzywojennym Podkomisja odbyła 37. posie-
dzenie i jak dotychczas jedyne posiedzenie w Polsce, w dniach 
10–25.08.1933 w Warszawie i Wilnie

Podkomisja, składająca się z 6 krajów członkowskich, działa-
ła do wybuchu II wojny światowej. Ostatnie posiedzenie Podko-
misji przed wojną – 54. z kolei – odbyło się w dniach 21–
24.03.1939 r. w Nicei. 

Po II wojnie światowej pierwsze posiedzenie, kolejne 55. 
Podkomisja odbyła w Paryżu w dniach 9–11.07.1946 r.

Krajami członkowskimi po wojnie były: Francja – która prze-
wodniczyła Podkomisji, Holandia, Włochy, Szwajcaria, Rumunia 
i Jugosławia. W 57. posiedzeniu uczestniczyli Niemcy jako 
przedstawiciele strefy okupacyjnej.

Udział w pracach Podkomisji zaczęli brać kolejni nowi człon-
kowie: Czechosłowacja (w 58. posiedzeniu w 1947 r.), Niemcy 

– koleje DB (w 64. posiedzeniu w 1950 r.), Niemcy Wschodnie 
– koleje DR (w 78. posiedzeniu w 1956 r.), Wielka Brytania 
(w 78. posiedzeniu w 1956 r.). W 1956 r. w Podkomisji Hamo-
wanie reprezentowanych było już 9 państw, inne – koleje (ÖBB, 
PKP, SJ, i SNCB) wyrażały życzenie stania się członkiem Pod-
komisji.

Jednak w opinii Dyrekcji 5. Komisji i Podkomisji Hamowanie, 
Podkomisja licząca 9 kolei była nad wyraz ważna i przy okazji 93. 
posiedzenia w Rzymie w 1961 r. przewodniczący 5. Komisji po-
wiedział głęboką reformę. Liczba członków została zredukowana. 
Tylko koleje, które zaprezentowały przynajmniej raz nowy hamu-
lec (DB, FS, SNCF, CFF, CSD) mogły pozostać członkami 
Podkomisji. Od tej zasady przyjęto jeden wyjątek dla tymczaso-
wego członkostwa – kolei NS do czasu przejścia na emeryturę jej 
reprezentanta, co nastąpiło w wyniku interwencji reprezentanta 
kolei DB.

Równolegle powstała idea utworzenia Sekcji Hamowanie, 
składającej się z 14 członków (koleje DB, DR, ÖBB, SNCB, 
SNCF, BR, MAV, FS, NS, PKP, SJ, CFF, CSD i JZ). Jednak idea ta 
upadła i nigdy więcej nie była podnoszona.

Filozofia ograniczenia liczby członków bazowała na zapewnie-
niu skuteczności pracy. Dwie tezy stały się podstawowe – sku-
teczność i reprezentacja różnych typów hamulców.

Nowe zmiany zaszły w czasie przekazania kierownictwa Pod-
komisji przez SNCF dla DB w czasie 123. posiedzenia w Londy-
nie w 1972 r. Tym zmianom towarzyszyła zmiana filozofii doboru 
składu Podkomisji. Przyjęto nowych członków: koleje SJ (125. 
posiedzenie w Paryżu w 1973 r.), SNCB (125. posiedzenie w Pa-
ryżu w 1973 r.), MAV (134. posiedzenie w Paryżu w 1976 r.), 
RENFE (141. posiedzenie w Paryżu w 1978 r.) i DR (147. posie-
dzenie w Paryżu w 1981 r.) do końca istnienia. W czasie ostatnie-
go posiedzenia Podkomisji w owych latach, w 153. posiedzeniu 
w 1984 r. członkami były koleje: DB (przewodnictwo Podkomi-
sji), BR, CSD, DR, FS, MAV, RENFE, SBB, SJ, SNCB i SNCF.

W okresie tym działało też i wpływało na rozwój prac Podko-
misji Biuro ORE B 126 – Grupy ekspertów.

Obecnie Podkomisja UIC 04 Hamowanie działa w ramach Ko-
misji UIC CTR – Technika i Badania, a jej organem eksperckim 
jest ERRI B 126.

W historii swoich posiedzeń po II wojnie światowej czterna-
ście razy posiedzenia Podkomisji odbyły się w krajach Bloku 
Wschodniego: siedem razy w Czechosłowacji i dwa razy w Cze-
chach w Pradze i Pardubicach, dwa razy na Węgrzech w Buda-
peszcie oraz dwa razy w Jugosławii, a raz w Chorwacji w Rijece 
i Opatiji. Ostatnie posiedzenie, które miało miejsce w Skopje 
w dniach 17–20.03.2003 r., było 205. posiedzeniem Podko-
misji.

Od 27 lat przewodniczącym Podkomisji jest dypl. inż. Egbert 
Sonder, dyrektor Wydziału Techniki Hamulcowej w Centrum 
Naukowo-Badawczym DB w Minden, a sekretarzem jest dypl. inż.  
Paul Kleinherne, pracownik tegoż wydziału.
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Działalność Podkomisji UIC SC-04
Na początku swojej działalności została zobowiązana do wprowa-
dzenia hamulca pneumatycznego w Europie. Zadanie to w na-
stępnych latach poszerzane było o inne zagadnienia: określenie 
nazewnictwa do wprowadzenia urządzeń w ruchu międzynarodo-
wym, wymogi techniczne i rozwój przepisów.

Początkowe „sterowanie” przez rządy krajów skończyło się, 
ale przekształciło się w zarząd w ramach UIC jako związku kolei. 
Podkomisja przyjmowała i przyjmuje obowiązki w imieniu UIC. 
Obecnie w związku z transformacją kolei państwowych, szczegól-
nie w krajach UE, zmienia się również charakter prac. UE kreuje 
powstanie wspólnego europejskiego obszaru kolejowego ze 
wspólnymi standardami. Ważne jest, że w tych pracach normali-
zacyjnych bierze udział przemysł. Udział w tym pracach w zakre-
sie techniki hamulcowej bierze także Podkomisja SC 04. Podsta-
wową działalnością tej Podkomisji jest obecnie opracowywanie 
i nowelizacja kart UIC serii 54xx, prowadzenie badań hamulco-
wych i kierowanie nimi poprzez ERRI oraz działalność homologa-
cyjna.

Homologacji podlegają:
l zawory rozrządcze,
l przyspieszacze opróżnienia przewodu,
l odluźniacz,
l elementy hamulca EP,
l połączenia UIC standardowe do hamulców EP,
l wstawki hamulcowe z materiałów kompozytowych,
l okładziny hamulcowe do hamulca tarczowego,
l urządzenia przeciwpoślizgowe,
l hamulce automatyczne w funkcji obciążenia,
l urządzenia przestawcze reżimu „próżny – ładowny”,
l elementy zewnętrzne hamulca MG,
l stanowiska badawcze hamulcowe do homologacji materiałów 

ciernych,
l detektory wykolejenia pneumatyczne.

Kierunki dalszych prac Podkomisji
Praca Podkomisji UIC SC 04 Hamowanie już obecnie skierowana 
jest na zagadnienia normalizacyjne (Normy Europejskie – EN) 
i opracowanie specyfikacji ATMF/PTU  – Zunifikowane przepisy 
do homologacji pojazdów kolejowych/Ujednolicone Przepisy 
Techniczne, które będą załącznikami do porozumienia COTIF. UIC 
bierze także udział w opracowaniu specyfikacji technicznych inte-
roperacyjności – TSI, które będą aktami wykonawczymi do dyrek-
tywy 2001/16 o interoperacyjności kolei Unii Europejskiej. 

W przyszłości praca Podkomisji będzie dotyczyć także takich 
tematów, jak „Cicha kolej”, hamulce linearne na prąd Foucault 
do ruchu przy dużych prędkościach, elektronika w sterowaniu ha-
mulcem w pociągu, hamulec dla nowych systemów sygnalizacji 
ERTMS.

q

Przewodniczący Podkomisji 5T(04) 
Combe Szwajcaria (SBB) 1924  (przewodn. fondateur)
Weiss Szwajcaria   1925–1930
Müller Szwajcaria (SBB) 1931–1939
Rimbaud Francja (SNCF) 1946–1960
Laplaiche Francja (SNCF) 1961–1972
Hochhuth Niemcy (DB) 1973–1974
Schneeberger Szwajcaria (SBB) 1975 (zastępujący czasowo)
Sonder Niemcy (DB) od 1976  

Karty UIC w zakresie techniki hamulcowej (54xx)

Numer Tytuł

540-00 Projekt. Procedura homologacyjna (tytuł roboczy)

540 Hamulce. Hamulec na sprężone powietrze do pociągów towarowych i osobo-
wych

541-03 Hamulce. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca. Zawór ma-
szynisty

541-4 Hamulce. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca – urządze-
nia hamulca automatycznego w funkcji obciążenia i urządzenie sterujące apara-
tem „próżny – ładowny”

541-5 Hamulce. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca – przeciw-
poślizg

541-06 Hamulce. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca. Hamulce 
magnetyczne

541-07 Hamulce. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca. Pojedyn-
cze zbiorniki na sprężone powietrze i pomocnicze urządzenia pneumatyczne w po-
jazdach szynowych

541-08 Hamulce. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca. Detektory 
wykolejenia do wagonów towarowych

541-1 Hamulce. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca

541-2 Wymiary połączeń wężami elastycznymi i przewodami elektrycznymi: rodzaje 
przyłączy powietrznych i elektrycznych i ich rozmieszczenie w wagonie towaro-
wym i osobowym ze sprzęgiem samoczynnym na kolejach zrzeszonych w UIC 
i OSŻD

541-3 Hamulce. Hamulec tarczowy i okładziny hamulca tarczowego. Ogólne warunki dla 
badań stanowiskowych

541-4 Hamulce. Hamulce ze wstawkami hamulcowymi z materiałów kompozytowych

541-5 Hamulce. Hamulec elektropneumatyczny (EP). Hamulec bezpieczeństwa, wyłą-
czenie hamulca na drodze elektropneumatycznej (SAFI-NBU)

542 Części hamulca (wymienialność)

543 Hamulce. Przepisy dotyczące wyposażenia  i użytkowania pojazdów 

544-1 Hamulce. Skuteczność hamowania

544-2 Warunki do wypełnienia przez hamulec dynamiczny lokomotyw i pojazdów moto-
rowych dla umożliwienia wzięcia pod uwagę ich siły do obliczeń masy hamu-
jącej

545 Hamulce. Napisy, cechy i oznaczenia

546 Hamulce. Hamulce dużej mocy do wagonów osobowych. Hamulce na sprężone 
powietrze. Program. Typy badań

549  Wyposażenie w hamulec ręczny wagonów towarowych w ruchu międzynarodo-
wym, dopuszczonych do ruchu do Wielkiej Brytanii
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