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29 Arkusz przeglądów. Drzwi odskokowo - przesuwne 63 M17  

30 Arkusz przeglądów. Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja 64 M19  

31 Arkusz przeglądów. Aparatura elektryczna 65 M32  

32 Arkusz przeglądów. Sygnalizacja i urządzenia radiowe 66 M33  

33 Arkusz przeglądów. Akumulatory 67 M35  

34 Arkusz przeglądów. Oświetlenie 68 M36  

35 Arkusz przeglądów. Okablowanie 69 M38  

36 Arkusz przeglądów. Układ elektronicznego sterowania i kontroli 70 M39  

37 Arkusz przeglądów. Silnik spalinowy 71 M40  

38 Arkusz przeglądów. Zespoły napędu głównego 75 M41  
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pneumatycznego 

83  4P 

45 Karta pomiarowa. Regulacja reflektorów 84  5P 
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52 Arkusz napraw. Nadwozie 93 M3  

53 Arkusz napraw. Układ pneumatyczny 95 M6  

54 Arkusz napraw. Wózki i usprężynowanie 96 M7  

55 Arkusz napraw. Hamulec 98 M8  

56 Arkusz napraw. Zestawy kołowe i maźnice 99 M9  

57 
Arkusz napraw. Urządzenia pociągowo – zderzne, ściągacz 
międzyczłonowy, połaczenia międzyczłonowe 
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58 
Arkusz napraw. Urządzenia zewnętrzne– syreny, wentylatory dachowe, 
przejścia międzyczłonowe 

102 M12  
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59 Arkusz napraw. Kabina WC 103 M14  

60 Arkusz napraw. Drzwi odskokowo - przesuwne 104 M17  

61 Arkusz napraw. Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja 105 M19  

62 Arkusz napraw. Aparatura elektryczna 106 M32  

63 Arkusz napraw. Sygnalizacja i urządzenia radiowe 107 M33  

64 Arkusz napraw. Akumulatory 109 M35  

65 Arkusz napraw. Oświetlenie 110 M36  

66 Arkusz napraw. Okablowanie 111 M38  

67 Arkusz napraw. Układ elektronicznego sterowania i kontroli 112 M39  

68 Arkusz napraw. Silnik spalinowy 113 M40  

69 Arkusz napraw. Zespoły napędu głównego 115 M41  

70 Arkusz napraw. Sprężarka 116 M60  

71 Arkusz napraw. Smarowanie 117 M00  

72 Karta smarowania 119  1N 

73 Karta pomiarowa. Ostoja 121  2N 

74 Karta pomiarowa. Rama wózka napędnego i tocznego 123  3N 

75 
Karta pomiarowa. Pomiary urządzenia pociągowo – skrętnego względem 
osi pudła 

127  4N 

76 
Karta pomiarowa. Pomiary ustawienia pudło – wózek i luzów 
przymaźniczych 

128  5N 

77 Karta pomiarowa. Pomiar układu odsprężynowania 130  6N 

78 Karta pomiarowa. Zestawy kołowe 135  7N 

79 
Karta pomiarowa. Pomiar wysokości rur piasecznic, zgarniaczy 
szynowych, zderzaków 

139  8N 

80 Karta pomiarowa. Pomiar urządzeń pociągowo - zderznych 144  9N 

81 Karta pomiarowa. Próby hamulca i układu pneumatycznego 152  10N 

82 Karta pomiarowa. Zabudowa elektromagnesów SHP 154  11N 

83 
Karta pomiarowa. Sprawdzenie wykonania montażu i próby układu SHP, 
czuwaka i radiostopu 

155  12N 

84 Karta pomiarowa. Pomiar regulacji reflektorów 157  13N 

85 Protokół. Pomiary odbiorcze układu napędowego 158  14N 

86 Protokół. Pomiar  i próba prędkościomierza 159  15N 

87 Karta pomiarowa. Pomiar prób stacjonarnych 161  16N 
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88 Protokół rekonstrukcji robót dodatkowych  163  17N 

89 Protokół. Protokół z jazdy próbnej autobusu  164  18N 

90 Protokół wykonania obsługi technicznej  166  19N 

91 Karta gwarancyjna 167  20N 

92 Świadectwo kontroli jakości 168  21N 
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KARTA ZMIAN 
 

L. p. Zmiana z podaniem punktu dokumentacji systemu utrzymania 

Pismo zmian użytkownika 
pojazdu kolejowego  

Znak Data 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*) kolejne strony karty literować 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] 4[1/3] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINY 
 
POJAZD KOLEJOWY − pojazd przystosowany do poruszania się na własnych kołach po 

torach kolejowych. 

UTRZYMANIE EKSPLOATACYJNE POJAZDÓW SZYNOWYCH – całokształt działań 

eksploatacyjnych i przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, których celem jest zapewnienie 

bezpiecznego i ekonomicznego użytkowania pojazdów szynowych w ramach obowiązującej 

organizacji obsługi przewozów towarowych oraz przyjętego planu utrzymania i poziomów 

utrzymania pojazdów kolejowych 

UŻYTKOWNIK – przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury eksploatujący pojazdy 

kolejowe, a także przedsiębiorca eksploatujący pojazdy kolejowe w obrębie bocznicy 

kolejowej.  

NAPRAWIAJĄCY – podmiot gospodarczy zajmujący się naprawą pojazdów kolejowych, ich 

zespołów i podzespołów 

NAPRAWA – doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu kolejowego, 

zespołu, podzespołu, części, obwodu lub układu do stanu technicznego gwarantującego jego 

poprawne funkcjonowanie. 

WYMIANA – zastąpienie uszkodzonego zespołu, podzespołu, części nowym lub 

zregenerowanym o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi (WTWiO). 

OGLĘDZINY – określenie wzrokowe, słuchowe stanu technicznego pojazdu kolejowego, 

zespołu, podzespołu, części. 

PRÓBY DZIAŁANIA – czynności w celu stwierdzenia prawidłowości działania pojazdu 

kolejowego, zespołu lub podzespołu. 

SPRAWDZENIE – ustalenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, zespołu, podzespołu, 

części poprzez dokonanie oględzin, pomiaru, prób działania. 

SPRAWDZENIE KONTROLNE – porównanie na stanowisku kontrolnym z przyrządem 

wzorcowym, podlegają mu m.in.: tachografy, manometry, woltomierze, amperomierze.  

POMIAR – określenie za pomocą przyrządów pomiarowych rzeczywistych wielkości 

parametrów. 

REGULACJA – doprowadzenie pojazdu kolejowego, urządzenia do stanu zgodnego z 

wartościami parametrów podanych w wymaganiach technicznych. 

WYMAGANIA TECHNICZNE – warunki, jakie musi spełniać pojazd kolejowy, zespół, 

podzespół, część niezbędne do dopuszczenia go do eksploatacji. 

ODBIÓR TECHNICZNY – zespół czynności kontrolnych w celu stwierdzenia czy spełnione są 

określone wymagania techniczne. 

USZKODZENIE – utrata własności użytkowych przez pojazd kolejowy, zespól, podzespół lub 

część w sposób nagły. 

ZUŻYCIE – utrata własności fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych itp.) 

przez zespół, podzespół lub część w wyniku eksploatacji i oddziaływania środowiska 

naturalnego. 

PARAMETR – wielkość charakterystyczna dla danego materiału, procesu, części, podzespołu 

lub zespołu. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] 4[2/3] 
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PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINY 
 
WIELKOŚĆ KONSTRUKCYJNA PARAMETRU – wartość podana w dokumentacji 

konstrukcyjnej. 

WIELKOŚĆ RZECZYWISTA PARAMETRU – wartość wynikająca z pomiarów. 

WIELKOŚĆ NAPRAWCZA PARAMETRU – wartość określana w warunkach technicznych 

odbioru po naprawie. 

WIELKOŚĆ KRESOWA PARAMETRU – wartość graniczna, która ze względu na 

bezpieczeństwo i prawidłowość pracy zespołu, podzespołu lub części nie może być 

przekroczona. 

ZESPÓŁ – dwa lub więcej podzespołów stanowiących funkcjonalnie jedną całość. 

PODZESPÓŁ – grupa elementów tworzących konstrukcyjną całość. 

CZĘŚĆ (nazywana taż elementem) – niepodzielna część składowa wchodząca w skład 

podzespołu i zespołu. 

UKŁAD – zbiór części zależnych od siebie funkcjonalnie, lecz nie tworzących odrębnej całości 

przy montażu. 

OBWÓD – szereg połączonych ze sobą zespołów, podzespołów i części tworzących 

odpowiednią drogę dla prądu elektrycznego, cieczy lub gazu. 

AWARIA – uszkodzenie pojazdu kolejowego i jego zespołów, będąc wynikiem działania siły 

wyższej, zderzeń, wykolejeń, pożarów, spaleń, zamrożenia układów wodnych oraz zatarć 

części ruchomych wymagających ciągłego smarowania w trakcie eksploatacji, a 

spowodowanych brakiem czynników smarnych, a także zmian konstrukcyjnych 

wprowadzonych przez użytkownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie z  

obowiązującymi przepisami. Mianem uszkodzeń awaryjnych nie można określać nadmiernych 

zużyć eksploatacyjnych ani uszkodzeń powstałych z innych przyczyn niż wymienione. 

BRAKI W POJEŹDZIE KOLEJOWYM – brakujące wg dokumentacji konstrukcyjnej danej serii 

pojazdu kolejowego zespoły, podzespoły i części. 

ZMIANY KONSTRUKCYJNE – działania polegające  na zastosowaniu rozwiązań 

konstrukcyjnych innych niż określone w podstawowej dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu 

kolejowego. 

CYKL PRZEGLĄDOWY – szereg następujących po sobie, w ustalonej kolejności i po 

określonych przebiegach lub po określonym czasie, przeglądów okresowych zawartych 

między dwiema kolejnymi naprawami okresowymi. 

CYKL NAPRAWCZY – szereg następujących po sobie, w ustalonej kolejności i po 

określonych przebiegach lub po określonym czasie napraw okresowych. 

STRUKTURA CYKLU (PRZEGLĄDOWEGO, NAPRAWCZEGO) – kolejność występowanie 

po sobie poszczególnych rodzajów przeglądów lub napraw okresowych. 

POZIOM UTRZYMANIA P1 – czynności określane dokumentacją technologiczną, 

wykonywane cyklicznie i mające na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, 

szczególnie pod kątem bezpieczeństwa ruchu oraz wykrycie ewentualnych usterek i ich 

usunięcie. 
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Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINY 
 
POZIOM UTRZYMANIA P2, P3 – czynności określane dokumentacją technologiczną, 

wykonywane cyklicznie i mające na celu utrzymanie pojazdu kolejowego we właściwym stanie 

technicznym gwarantującym bezpieczeństwo ruchu oraz zapobieganie awariom.  

PRZEGLĄD SEZONOWY – przegląd okresowy rozszerzony o czynności określone 

dokumentacją technologiczną, mające na celu przygotowanie pojazdu kolejowego do pracy w 

okresie jesienno – zimowym lub wiosenno – letnim. 

PRZEBIEG MIĘDZYPRZEGLĄDOWY – przebieg pojazdu kolejowego pomiędzy dwoma 

kolejnymi przeglądami wyrażony w kilometrach. 

OKRES MIĘDZYPRZEGLĄDOWY – okres pomiędzy dwoma kolejnymi przeglądami pojazdu 

kolejowego wyrażony w dniach kalendarzowych lub w miesiącach uwzględniający średni 

dobowy czas pracy pojazdu. 

NAPRAWA BIEŻĄCA – naprawa mająca na celu przywrócenie właściwego stanu 

technicznego pojazdu kolejowego, utraconego w czasie eksploatacji. 

NAPRAWA POAWARYJNA – naprawa mająca na celu przywrócenie właściwego stanu 

technicznego pojazdu kolejowego, utraconego w sposób losowy w przypadkach określonych 

pod pojęciem awaria. 

POZIOM UTRZYMANIA P4 (naprawa rewizyjna) – naprawa okresowa o zakresie prac 

obejmującym przegląd zespołów i podzespołów połączony z częściowym ich demontażem z 

pojazdu kolejowego oraz naprawę lub wymianę części zużytych lub uszkodzonych. 

POZIOM UTRZYMANIA P5 (naprawa główna) – naprawa okresowa o zakresie prac 

obejmujących pełny demontaż podzespołów i zespołów pojazdu trakcyjnego w celu ich 

szczegółowego sprawdzenia oraz wymiany uszkodzonych i zużytych części na nowe lub 

zregenerowane dla uzyskania pierwotnych parametrów techniczno - eksploatacyjnych i 

użytkowych. 

PRZEBIEG MIĘDZYNAPRAWCZY – przebieg pojazdu kolejowego pomiędzy dwoma 

kolejnymi naprawami poziomu utrzymania P4 i P5. 

OKRES MIĘDZYNAPRAWCZY – okres pomiędzy dwiema kolejnymi naprawami okresowymi 

pojazdu kolejowego wyrażony w miesiącach lub latach uwzględniający średni dobowy czas 

pracy pojazdu.  

SYSTEM UTRZYMANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH – przedsięwzięcia organizacyjne 

i techniczne mające na celu zapewnienie bezpiecznego i ekonomicznego użytkowania pojazdu 

kolejowego. 

DOKUMENT EWIDENCYJNY – zestawienie charakterystycznych danych pojazdu kolejowego, 

zespołu lub podzespołu. 

WYMIAR KONSTRUKCYJNY – wymiar podany w dokumentacji konstrukcyjnej. 

WYMIAR RZECZYWISTY – wymiar określony w wyniku wykonanego pomiaru. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] 5[1/4] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

KARTA CHARAKTERYSTKI 
Podstawowe dane techniczne autobus szynowego typu 212M 

 
1. Rysunek autobusu szynowego typu 212M wraz z podaniem podstawowych wymiarów 

zewnętrznych 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] 5[2/4] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

KARTA CHARAKTERYSTKI 
Podstawowe dane techniczne autobus szynowego typu 212M 

ROZMIESZCZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ W AUTOBUSIE 
Poz. 
 1 - Zestawienie pudła, 

 2 - Poszycie pudła,  

 3 - Pokrywy w poszyciu,  

 4 - Zabudowa czoła pojazdu, 

 5 - Zabudowa szafy pneumatycznej,  

 6 - Podłoga stalowa, 

 7 - Podłoga drewniana (belki i izolacja podłogi), 

 8 - Wyłożenie podłogi, 

 9 - Pokrycie podłogi,  

10 - Urządzenia pociągowo - zderzne, 

11 - Ściągacz międzywagonowy,  

12 - Połączenie międzywagonowe, 

13 - Zabudowa syren,  

14 - Układ lusterek,  

15 - Zabudowa układu wentylacji,  

16 - Zabudowa przejść  międzywagonowych, 

17 – Klimatyzator dachowy CC5,  

18 - Zabudowa foteli, 

19 - Zabudowa poręczy,  

20 - Zabudowa wsporników rowerów,  

21 - Zabudowa kabiny WC, 

22 - Zabudowa okien bocznych,  

23 - Zabudowa drzwi,  

24 - Ściana działowa kab. maszynisty, 

25 - Zabudowa piasecznic,  

26 - Pulpit maszynisty,  

27 - Zabudowa szafy elektrycznej, 

28 - Zamocowanie anteny radiotelefonu,  

29 - Zamocowanie elektromagnesów SHP, 

30 - Zamocowanie skrzyni baterii akumulatorów,  

31 - Zabudowa zbiornika paliwa,  

32 - Wózek napędny jednoosiowy, 

33 - Wózek toczny jednoosiowy,  

34 - Zabudowa układu napędowego. 
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2. Podstawowe dane techniczne 

 

Szerokość toru 1435 mm 

Długość pojazdu ze zderzakami 27896 mm 

Wysokość pojazdu od główki szyny do konstrukcji dachu 3750 mm 

Szerokość pojazdu 2910 mm 

Wysokość podłogi nad pgs w części obniżonej 570 mm 

Wysokość podłogi nad pgs w pozostałej części 1075 mm 

Masa służbowa pojazdu 46 t ± 3% 

Liczba miejsc siedzących 73 

Liczba miejsc stojących  100 

Skrajnia pojazdu zgodna z UIC 505-1 

 ”B” wg PN/K-02056 

Minimalny promień łuku torów do przejazdu pojedynczego 80 m 

autobusu 

Prędkość konstrukcyjna / eksploatacyjna 120 / 100 km/h 

 

3. Dane techniczne zespołu napędowego 

Typ silnika spalinowego RABA D10 UTSLL 

Moc znamionowa silnika spalinowego 2 x 190 kW 

Rodzaj przekładni głównej hydrodynamiczna 

Typ przekładni głównej                                                                  Voith Diwa 864.3 

 

4. Dane techniczne układu hamulcowego 

System hamulca pneumatycznego elektropneumatyczny 

(Oerlikon), zespolony 

Opóźnienie hamowania wartość średnia 0,8 m/s² 

 wartość maksymalna 1,2 m/s² 

Max wzniesienie, przy którym autobus szynowy 45‰ 

utrzymywany jest w spoczynku hamulcem postojowym 

Hamulec bezpieczeństwa rączka w każdej wydzielonej 

 części przedziału 

 pasażerskiego  

Hamulec postojowy sprężynowy 

 

5. Dane techniczne układu biegowy 

Typ wózka napędnego 18MNb 

Typ wózka tocznego 31ANb 

Średnica kół nowych / maksymalnie zużytych 840 / 790 mm 
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6. Dane techniczne układu elektrycznego 

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 24V DC 

Bateria akumulatorowa  2 x 200Ah 12 V 

Oświetlenie podstawowe przedziału pasażerskiego świetlówki z indywidualnymi 

 statecznikami 

Oświetlenie awaryjne przedziału pasażerskiego żarowe, zasilanie 

 bezpośrednio z baterii 

 akumulatorowej 

7. Dane techniczne dotyczące urządzeń pociągowo – zderznych 

Sprzęg śrubowy   wg UIC 520, 

Zderzaki elastomerowe o skoku 110 mm   wg UIC 526-1;UIC 528 

8. Dane techniczne urządzeń bezpieczeństwa 

Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego  czuwak aktywny + SHP – wg 

 UIC 641 

 radiotelefon z radiostopem 

Sygnalizacja pożarowa informacja świetlna 

 i dźwiękowa  

 w kabinach maszynisty 

 

9. Dane techniczne ogrzewania 

Ogrzewanie kabiny maszynisty nadmuch ciepłego powietrza 

 z nagrzewnicy wodnej 

Ogrzewanie przedziału pasażerskiego wodne zamknięte   
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1. Ogólny opis 

Konstrukcja lekkiego pojazdu pasażerskiego (autobusu szynowego) z napędem spalinowym 

spowodowała konieczność zastosowania układów będących połączeniem rozwiązań 

z autobusów drogowych i wagonów motorowych. Do napędu autobusu szynowego typu 212M 

zastosowano podpodłogowy zespół napędowy składający się: z wysokoprężnego leżącego 

silnika spalinowego oraz przekładni hydromechanicznej (skrzyni biegów). Napęd z przekładni 

hydromechanicznej przekazywany jest wałem na przekładnię osiową nawrotną zabudowaną 

na osi wózka napędowego. 

Tego typu, identyczny ideowo, układ napędowy (silnik wysokoprężny + przekładnia 

hydromechaniczna) znajduje zastosowanie w wielu pokrewnych konstrukcjach autobusów 

najbardziej renomowanych firm zachodnich. Autobus szynowy typu 212M jest konstrukcją 

dwuczłonową o identycznych wymiarowo członach. Każdy z członów autobusu oparty jest na 

układzie biegowym składającym się z dwóch wózków jednoosiowych, które z uwagi na 

maksymalne naciski na zestawy kołowe są preferowane do lekkich pojazdów pasażerskich. 

Sprzęgnięcie międzyczłonowe wykonano za pomocą sprzęgu krótkiego a pomiędzy 

poszczególnymi członami zabudowano przejście otwarte, oparte na rozwiązaniach 

stosowanych w nowoczesnych zespołach trakcyjnych i wagonach pasażerskich (podwójna 

osłona przejścia typu harmonijkowego). Na czołownicach skrajnych członów zabudowano 

typowy układ sprzęgowo-zderzny wyposażony w zderzaki elastomerowe, urządzenie cięgłowe 

i sprzęg śrubowy. Takie rozwiązanie podyktowane jest praktycznymi doświadczeniami 

z eksploatacji taboru trakcyjnego w Polsce; w przewozach lokalnych i regionalnych autobusy 

szynowe wykonują pracę głównie w trakcji jednokrotnej z uwagi na mniejsze potoki 

pasażerskie. Przy sporadycznej konieczności łączenie jednostek typowy układ sprzęgowo-

zderzny spełnia dostatecznie stawiane mu zadanie: możliwość łączenia zostaje zachowana 

(autobus jest przystosowany do trakcji wielokrotnej) a ponadto bezproblemowe jest łączenie 

z zasadniczym taborem szynowym. 

 

2. Nadwozie i ostoja 

Nadwozie każdego członu wykonane jest jako samonośne pudło wspierające się na układzie 

biegowym składającym się z dwóch wózków jednoosiowych (napędnego i tocznego).  

Ostoja (rama główna) pudła stanowiąca zarazem ramę podłogi zbudowana jest z typowych 

giętych kształtowników hutniczych wykonanych ze stali spawalnej o zwiększonej 

wytrzymałości i odporności na korozję w gatunku 18G2A oraz blachy ryflowanej zwiększającej 

wytrzymałość wzdłużną i skrętną ostoi pudła z materiału gatunku 10HA.  

Szkielet pudła jest zbudowany z cienkościennych prostokątnych i kwadratowych stalowych 

profili zimnowalcowanych typu zamkniętego (także z materiału 18G2A), co gwarantuje 

uzyskanie odpowiedniej lekkości przy wymaganej sztywności i wytrzymałości pudła nadwozia. 

Ostoja autobusu wraz z konstrukcją szkieletową pudła przenosi wszystkie obciążenia. 

Szkielet pudła pokryty jest od zewnątrz poszyciem wykonanym z blach aluminiowych 

klejonych do krokwi dachowych oraz ścian bocznych, czołowej i tylnej.  
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Klejenie poszycia zewnętrznego wykonano za pomocą konstrukcyjnych klejów montażowych 

typu SIKAFLEX. Tego typu zastosowana konstrukcja klejonego poszycia wykonanego z blachy 

aluminiowej poza zmniejszeniem masy nadwozia i uzyskaniem całkowicie odpornej na korozję 

powłoki zewnętrznej dodatkowo przenosi wysokie obciążenia dynamiczne, tłumi drgania oraz 

hałas. Czoła autobusu od strony stanowiska maszynisty zakończono estetycznie 

ukształtowaną konstrukcją wykonaną z laminatów poliestrowo - szklanych wzmacnianych 

dodatkowo wkładkami stalowymi. Konstrukcja czoła wzorowana na rozwiązaniach 

technicznych z przemysłu lotniczego umożliwia mocowanie wykonanej niezależnie skorupy 

kabiny maszynisty do stalowego ażurowego szkieletu pudła nadwozia. Uszczelnienie 

połączenia pomiędzy tak wykonaną skorupą kabiny maszynisty a szkieletem i poszyciem 

pudła wykonano za pomocą elastycznych ścieżek klejowych i uszczelniaczy typu SIKAFLEX.  

Oba człony napędowe w tylnej części ostoi na znacznej swej długości posiadają część 

obniżoną ostoi, co umożliwiło uzyskanie płaszczyzny obniżonej podłogi.  

W części obniżonej obydwu członów są zabudowane dwuskrzydłowe drzwi odskokowo - 

przesuwne produkcji firmy BODE i RAWAG (płaty drzwi) o prześwicie w pozycji otwartej 1300 

mm, otwierane i zamykane indywidualnie przez pasażerów lub ze stanowiska maszynisty 

autobusu szynowego (napęd i sterowanie drzwiami odbywa się na drodze elektrycznej) . Drzwi 

posiadają układy zabezpieczenia zgodne z wymogami karty UIC 560. Autobus szynowy jest 

przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

W obu członach od strony silnika ta część podłogi, z uwagi na umieszczone pod podłogą 

zespoły napędowe wykonana została jako „normalna” podłoga. W części środkowej pudła 

zabudowano schodki wejściowe, co umożliwiło uzyskanie identycznej wysokości do 

płaszczyzny wejściowej jak w części obniżonej.  

W obrębie drzwi każdego członu zabudowano przedsionek posiadający ścianki działowe 

oddzielające siedzenia pasażerskie od drzwi wejściowych. 

W pudle zastosowano duże panoramiczne okna boczne z górną częścią odchylaną. Okna 

wbudowano w ściany metodą wklejania za pomocą klejów SIKAFLEX. Zastosowane okna 

posiadają konstrukcję podwójnej szyby zespolonej ze szkła bezpiecznego typu hartofloat oraz 

termofloat zmniejszającego przenikalność cieplną okna. Zastosowane szyby te spełniają 

wymagania karty UIC 651. W części środkowej członu pierwszego zabudowano duże okna , 

które są jednocześnie oknami awaryjnymi. W drugim członie okna awaryjne zabudowano przy 

przejściu międzyczłonowym. 

Wentylacja przedziałów pasażerskich odbywa się na zasadzie wymuszonego obiegu 

powietrza poprzez zainstalowane dmuchawy w ciągu wentylacyjno- oświetlającym 

umieszczonym na suficie.  

Do ogrzewania pudła zastosowano stanowiskowe zależne nagrzewnice wodno-powietrzne 

typu autobusowego zamontowane pod siedzeniami pasażerskimi, oraz wymienniki 

konwekcyjne zabudowane na ścianach bocznych. Ogrzewanie wnętrza pracuje w układzie 

dwustopniowym; pierwszy stopień tworzą wymienniki konwekcyjne a drugi stopień wymienniki 

+nagrzewnice wodno-powietrzne (ogrzewanie nawiewne). 

 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 16 z 168 
 

Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] 6[3/13] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

OPIS BUDOWY POJAZDU 
 

Pudła członów posiadają w czołowej części wydzieloną kabinę maszynisty. Kabina maszynisty 

oddzielona jest od przestrzeni pasażerskiej ścianką działową, w której zabudowano 

jednoskrzydłowe drzwi otwierające się w kierunku przedziału dla pasażerów.  

W tylnej ścianie pudeł członów znajduje się przejście międzyczłonowe osłonięte podwójną 

elastyczną konstrukcją harmonijkową. Dzięki zastosowaniu takiej osłony mostka 

przejściowego zrealizowano koncepcję „otwartej”, wspólnej przestrzeni pasażerskiej autobusu. 

Wewnętrzną konstrukcję pudła członu napędowego podzielono na dwie przestrzenie 

podstawowe tzn. kabinę maszynisty oraz kabinę pasażerską.  

W członie pierwszym w środkowej jego części (niska podłoga) zabudowano kabinę WC. 

Natomiast w członie drugim w strefie niskiej podłogi wyznaczono miejsce do przewozu 

rowerów (w pozycji wiszącej) oraz większych bagaży. 

 

3. Przedział pasażerski 

W przedziale pasażerskim zabudowano ergonomiczne fotele wykonane w technice 

wandaloodpornej. Fotele rozplanowano zasadniczo w układzie 2 + 2 w ustawieniu naprzeciw 

siebie. Wszystkie fotele zamocowano do ścian bocznych oraz sufitu (bez standardowego 

podparcia za pomocą nóg foteli do podłogi). Pozwala to na utrzymanie czystości we wnętrzu 

autobusu a zarazem powoduje zmniejszenie pracochłonności podczas sprzątania. 

Zastosowane fotele umożliwiły uzyskanie szerokiego przejścia środkowego  

przez cały autobus o szerokości ok. 850 mm. Nad fotelami zamontowano na ścianach 

bocznych wzdłużne półki do pomieszczenia bagażu podręcznego. W części przedniej za 

ścianką przedsionka drzwiowego w członie 2 wydzielono przedział dla podróżnych z większym 

bagażem wyposażając go w uchylne siedzenia. 

Przedział pasażerski wyposażono w odpowiednie poręcze i uchwyty dla pasażerów stojących. 

Zastosowano poręcze poziome górne w przedsionkach przy drzwiach wejściowych oraz 

poziome górne i pionowe w obrębie  przejść pomiędzy siedzeniami. W przedsionku obok drzwi 

usytuowano pionowe i skośne uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z peronów 

wysokich. 

 

4. Kabina maszynisty 

Kabina maszynisty umieszczona jest w czołowej części nadwozi obydwu członów. W ścianie 

czołowej i bocznych tej przestrzeni zastosowano bardzo dobre przeszklenie; okna boczne 

kabiny są wykonane jako dzielone z górną częścią odchylną oraz otwieranym okienkiem 

w dolnej części do przekazywania informacji pisemnej. Szyby okien czołowych i bocznych 

spełniają wymagania karty UIC 651. Na szyby czołowe zastosowano nadmuch podgrzanego 

powietrza. Okna czołowe wyposażono w wycieraczki i spryskiwacze o napędzie elektrycznym. 

Podstawowe oświetlenie wnętrza kabiny maszynisty wykonano za pomocą dwóch sufitowych 

lamp świetlówkowych z możliwością zmiany natężenia oświetlenia.  

Kabinę wyposażono w usytuowany po prawej stronie ergonomiczny pulpit sterowniczy, 

pozwalający na sterowanie wszystkimi układami autobusu szynowego. Pulpit maszynisty jest  
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wyposażony w monitorowy układ wskazujący pracę zespołu napędowego, elementy sterujące 

obrotami silnika, przekładni, ogrzewaniem, otwieraniem drzwi itd. Pulpit posiada rozdzieloną 

płaszczyznę informacyjną, wykonawczą (roboczą) i sterującą. Poszczególne urządzenia pod 

względem wykonywanych funkcji, budowy i usytuowania są zgodne z wymaganiami karty UIC 

617-3 oraz UIC 651. W pulpicie w członie 2 zabudowano wskaźnik rejestratora szybkości oraz 

radiotelefon nadawczo-odbiorczy.  

Na stanowisku pracy maszynisty zamontowano ergonomiczny fotel. Zastosowano 

pneumatycznie podnoszony i amortyzowany fotel (wyposażony we wszystkie niezbędne 

układy obrotu, dosuwu itd.) spełniający warunek szybkiej ewakuacji.  

Do ogrzewania i wentylacji kabiny maszynisty oraz podgrzewania szyby czołowej 

zastosowano nagrzewnicę wodno-powietrzną umieszczoną pod pulpitem (pod szybami 

czołowymi). Układ nadmuchu z nagrzewnicy umożliwia ogrzewanie kabiny po załączeniu 

ogrzewania (nadmuch ogrzanego powietrza) lub też nawiew chłodnego powietrza przy 

wyłączonym ogrzewaniu. Wymianę powietrza w kabinie umożliwia zabudowany w suficie 

wentylator, który może być włączony na pracę tłoczącą (nawiew) lub wyciągową (ssącą).  

Kabina od przedziału pasażerskiego oddzielona jest ścianką działową z drzwiami 

jednoskrzydłowymi zabudowanymi w środku ścianki. Drzwi otwierają się w kierunku przedziału 

pasażerskiego; zostały wyposażone w zamki umożliwiające zamknięcie nieczynnej kabiny 

maszynisty oraz dodatkowo zamknięcie przez maszynistę od wewnątrz (przed niepowołanym 

dostępem pasażerów). Układ drzwi umożliwia szybkie ich otwarcie w przypadku szybkiej 

ewakuacji. Drzwi wykonane są zgodnie z wymogami Karty UIC 560. Konstrukcja ścianki 

działowej i drzwi umożliwia obserwację wnętrza pojazdu i sprzedaż biletów dla podróżnych. 

 

5. Układ wentylacji autobusu 

W dachach autobusu w obydwóch członach zabudowano wentylatory (po 4 w przedziale 

pasażerskim i po 1 w kabinie maszynisty) w podsufitowym ciągu wentylacyjno- 

oświetleniowym. Wentylatory z napędem elektrycznym przystosowane są do pracy w trybie 

nawiewnym lub wyciągowym. Zapewniają one wymuszoną wentylację nadwozia.  

Okna boczne zabudowane w każdym członie posiadają górną część odchylną. Po uchyleniu 

okien umożliwia się naturalną wentylację wnętrza. 

 

6. Układ ogrzewania autobusu 

Układ ogrzewania zastosowany w autobusie szynowym jest ogrzewaniem „wodnym” cieczą 

z wymuszoną poprzez dmuchawy nagrzewnic cyrkulacją powietrza. Układ ten jest taki sam 

w obydwóch członach.  

Do ogrzewania autobusu wykorzystuje się głównie ciepło z układu chłodzenia zespołu 

napędowego. Powoduje to zmniejszenie zużycia paliwa na ogrzewanie i tym samym 

podwyższa sprawność energetyczną całego autobusu. Do układu chłodzenia zespołu 

napędowego połączono spalinowy podgrzewacz, którego zadaniem jest wstępne 
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podgrzewanie zimnego zespołu napędowego oraz ogrzewanie kabin z wykorzystaniem ciepła 

z układu chłodzenia silnika. Układ chłodzenia zespołu napędowego wspomagany przez 

podgrzewacz oddaje część energii cieplnej cieczy w nagrzewnicach wodno-powietrznych. 

Podgrzewacz posiada elektroniczny układ sterowania i zabezpieczenia; ponadto wyposażony 

jest w układ diagnostyczny współpracujący z komputerem pokładowym INTELO firmy LOKEL 

zabudowanym w autobusie. 

W układzie ogrzewania znajduje się nastawny regulator temperatury sterujący intensywnością 

ogrzewania, co pozwala na utrzymywanie stałej temperatury we wnętrzu bez konieczności 

ingerencji obsługi autobusu. 

 

7. Przedział sanitarny 

W środkowej części członu pierwszego (w obrębie przejścia drzwiowego) umieszczono 

przedział sanitarny (kabinę WC) przystosowany dla niepełnosprawnych. Przedział sanitarny 

jest wyposażony w specjalne uchwyty dla niepełnosprawnych, miskę ustępową, umywalkę, 

zasobnik na ręczniki papierowe, wałek do papieru, dozownik mydła płynnego, lustro oraz 

pojemnik na zużyte ręczniki papierowe. Przedział ustępowy wykorzystuje system toalety 

pracującej w systemie zamkniętym z wykorzystaniem zbiornika fekalii. Miskę ustępową 

stanowi kompakt sedesowy wykonany ze stali kwasoodpornej i obudowany osłoną z tworzywa 

sztucznego.  

Kompakt sedesowy jest połączony ze zbiornikiem fekalii, zbiornikiem wody, instalacją 

pneumatyczną i elektryczną. Pod osłoną z tworzywa sztucznego zabudowano sterownik 

i elementy wykonawcze kompaktu sedesowego, dzięki czemu układ pracuje w cyklu 

automatycznym sterując blokadą drzwi przedziału sanitarnego, sygnałem zajętości czy 

awaryjnym spustem wody z kompaktu w przypadku obniżenia się temperatury zewnętrznej. 

Kabina WC posiada oświetlenie załączone przyciskiem umieszczonym obok drzwi oraz 

wentylację wymuszoną uzyskiwaną poprzez wentylator dachowy załączany automatycznie 

sygnałem zamknięcia drzwi przedziału ustępowego.  

Zastosowane układy wyposażono w elementy kontrolne („sygnał zajętości”) i zabezpieczające, 

informujące zapaleniem się czerwonego wskaźnika umieszczonego nad drzwiami o awarii 

instalacji i zakazie użytkowania WC. 

W przedziale sanitarnym w układzie toalety zamkniętej autobusu zastosowano kompakt 

sedesowy typu EVAC COMPACT firmy EVAC AB (Szwecja). Urządzenie posiada 

pneumatyczny napęd zasilany powietrzem z przewodu zasilającego autobusu. Sterowanie 

urządzeniem odbywa się na drodze elektropneumatycznej. Praca urządzenia przedstawia się 

następująco: po naciśnięciu przycisku zamontowanego na osłonie z tworzywa 

uruchamiającego cykl spłukania następuje napływ do sedesu około 0,8 l wody, wyssanie 

próżniowe fekalii z wodą do zbiornika pośredniego (wewnętrzny element kompaktu), 

a następnie przerzucenie pod ciśnieniem powietrza do zbiornika fekalii. 
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W przedziale sanitarnym zastosowano zbiornik fekalii firmy EVAC AB (Szwecja). Zbiornik 

posiada izolację termiczną oraz elektryczną płytę grzewczą utrzymującą temp. powyżej 0o C. 

Wyposażony jest w złącza opróżniające i płuczące zgodnie z wymaganiami karty UIC 563. 

Ponadto zbiornik wyposażony jest w elektryczny czujnik zapełnienia współpracujący z lampką 

sygnalizacji zakazu użytkowania WC i wskaźnikiem zapełnienia umieszczonym na zewnątrz 

pojazdu.  

Instalacja składa się z zbiornika wody umieszczonego pod sufitem kabiny WC wyposażonego 

w wewnętrzną podgrzewaną komorę zasilającą przewodem umywalkę oraz komorę główną 

zasilającą bezpośrednio kompakt sedesowy. Zasilanie umywalki podgrzewaną wodą i muszli 

wodą zimną odbywa się grawitacyjnie. 

Podgrzewanie wody umywalki następuje w okresie grzewczym z układu wodnego silnika, a w 

okresie letnim grzałką elektryczną. Temperatura wody jest regulowana regulatorem 

współpracującym z zaworem elektromagnetycznym. Zbiornik posiada izolację termiczną ścian. 

Jest wyposażony w czujnik poziomu wody współpracujący z lampką sygnalizacji zakazu 

użytkowania WC (brak wody uaktywnia „sygnał zajętości” i blokuje drzwi), przewodu 

napełniającego, przelewowego i spustowego. 

 

8. Szafa elektryczna 

Szafa aparatury elektrycznej (NN) została zabudowana w kabinie maszynisty.  

Wygodny dostęp do poszczególnej aparatury umożliwiają drzwiczki na całą szerokość szafy. 

Po otwarciu drzwi zewnętrznych (zamykanych na zamek) obsługa autobusu ma łatwy dostęp 

do:  

- wyłączników samoczynnych poszczególnych obwodów ,  

- kontroli izolacji biegunów „+” lub „- „ ,  

- załączenia podgrzewacza, ogrzewania autobusu, WC oraz wyłączenie awaryjne baterii 

akumulatorów,  

- mierników prądu ładowania i napięcia baterii 24V,  

- sterownika VOITH,  

- bezpieczników i wyłącznika samoczynnego baterii.  

Po otwarciu drugich, wewnętrznych drzwi jest możliwy dostęp do tablicy przekaźnikowej.  

Tablica elektryczna-przekaźnikowa wykonana jest jako konstrukcja ramowa i zawieszona na 

zawiasach palcowych umożliwiających odchylenie tablicy i dostęp do wnętrza szafy 

i okablowania.  

W podłodze szaf sterowniczych znajdują się pola z wbudowanymi przepustami 

przewodowymi, elektrycznymi i pneumatycznymi. Pewna ilość aparatury elektrycznej 

umieszczona jest w niszach górnych przestrzeni pasażerskich oraz pod pulpitem (przekaźniki 

interfejsowe oraz zasilacz i zespół nadawczo-odbiorczy radia).  

W pulpicie członu 2 zabudowany został rejestrator prędkościomierza. W kabinie maszynisty 

zabudowana została dodatkowa szafka elektryczna, w której znajduje się sterownik 

mikroprocesorowy autobusu firmy LOKEL oraz jego zasilacz. 
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9. Szafa pneumatyczna 

Szafa pneumatyczna w członie 1 została zabudowana w tylnej części przedziału 

pasażerskiego. Szafa ta mieści aparaturę elektropneumatyczną w postaci nowoczesnej tablicy 

pneumatycznej. Skomasowanie aparatury elektropneumatycznej w postaci tablicy umożliwia 

bardzo wygodny dostęp obsługowy zwłaszcza w przypadku konieczności szybkiego 

lokalizowania usterki funkcjonalnej.  

W członie 2 na ścianie tylnej w części pasażerskiej została zabudowana druga szafa 

pneumatyczna z dodatkową tablicą. 

 

10. Ściągacz międzyczłonowy 

W celu uzyskania przewidzianych nacisków na osie napędne i toczne w autobusie na tylnych 

ścianach pod sufitem zabudowano ściągacz międzyczłonowy. 

 

11. Układ jezdny autobusu 

Układ jezdny autobusu stanowią cztery wózki jednoosiowe: dwa napędowe typu 18MNb , oraz 

dwa toczne typu 31ANb. Wózki te konstrukcyjnie są bardzo zbliżone; różnią się zabudową na 

wózku napędowym przekładni osiowej oraz zabudową ugięciowego czujnika próżny-ładowny. 

Wykonana jest jako konstrukcja całkowicie spawana z blach stalowych tworzących zamknięty 

przekrój skrzynkowy. 

Składa się z dwóch podłużnic, kształtem dopasowanych do zabudowy sprężyn gumowo-

metalowych typu „MEGI” połączonych w przedniej części czołownicą, na której zabudowane 

są wsporniki: zawieszenia, hamulca tarczowego, amortyzatora poziomego, zawieszenia 

przekładni (tylko wózek napędowy 18MNb) oraz gniazda do zabudowy sprężyn II stopnia 

usprężynowania. 

Do tylnej części każdej podłużnicy dospawano wsporniki sprężyn z gniazdami oparcia sprężyn 

II stopnia i wsporniki belki przeniesienia siły pociągowej. Rama stanowi, więc konstrukcję 

otwartą (w kształcie litery C). 

Daszkowe sprężyny gumowo-metalowe typu „MEGI” zabudowane między maźnicami a ramą 

wózka stanowią usprężynowanie I stopnia oraz zapewniają bezluzowe prowadzenie zestawu 

kołowego w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Nadmierne przemieszczenie ramy wózka 

względem zestawu kołowego ograniczone są dodatkowo poprzez odbijaki pionowe. 

Usprężynowanie II stopnia stanowią 4 sprężyny śrubowe, które przyjmują wszystkie 

przemieszczenia pionowe i poziome nadwozia względem wózka. 

Maźnice stanowią zespół składający się z kompletu łożysk osadzonych na czopach osi 

i zabezpieczonych pierścieniami dociskowymi, pierścieni uszczelniających i pokrywy służącej 

jednocześnie do zabudowy pionowego amortyzatora hydraulicznego. 

W zależności od usytuowania maźnicy na osi zestawu kołowego na pokrywie zabudowany jest 

czujnik prędkości (element układu przeciwpoślizgu) lub nadajnik prędkościomierza (do 

współpracy z tachografem PIAP) lub też jest zabudowana dodatkowa pokrywa zamykająca. 
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Zbudowany jest z dwóch kół monoblokowych o średnicy 840 mm i zarysie obrzeży 
S1002/h28/e32,5/6,7% zgodnie z PN-EN 17315  osadzonych na osi na jednym kole 
zabudowane są tarcze hamulcowe. 
Zestaw toczny różni się tylko innym ukształtowaniem części środkowej osi. 

Na czołownicy wózka napędnego zabudowano odgarniacze z regulacją położenia od główki 

szyny w miarę zużywania się obrzeży kół. 

Hamulec na wózku wyposażony jest w układ hamulca tarczowego zabudowanym na jednym 

kole zestawu kołowego. Hamulce na wszystkich wózkach (napędnych i tocznych) posiadają 

jednakowe przełożenie mechanizmu zaciskowego. 

Ponadto na wózku napędnym zabudowany jest ugięciowy czujnik próżny-ładowny wchodzący 

w skład układu sterowania hamulcem. 

 

12. Układ napędowy 

Układ napędowy autobusu 212M składa się z:  

- zespołu napędowego (silnik spalinowy z przekładnią główną),  

- przekładni osiowej na osi zestawu kołowego,  

- wału przegubowego Cardana, łączącego obie przekładnie.  

Elementy całego układu zabudowane są pod podłogą nadwozia. Dzięki zastosowaniu takiego 

rozwiązania uzyskano nowoczesne podpodłogowe przekazanie napędu umożliwiające lepsze 

wykorzystanie przestrzeni dla pasażerów. Opisany układ napędowy charakteryzuje się 

większym naciskiem zestawu napędnego (niż zestawu tocznego), co pozwala na rozwinięcie 

większej siły pociągowej pojazdu. 

Zespół napędowy składa się z wysokoprężnego silnika spalinowego oraz zblokowanej z nim 

hydromechanicznej przekładni (skrzyni biegów). Napęd z silnika (koła zamachowego) 

przekazywany jest poprzez tłumik drgań skrętnych na zmiennik momentu przekładni 

hydromechanicznej. 

Zespół ten zabudowano w odrębnej ramie pośredniej, podwieszanej do wsporników ostoi 

poprzez elementy elastyczne. Rama pośrednia zespołu jest zarazem elementem mocującym 

kompletny osprzęt danego zespołu jak: elementy układu chłodzenia silnika i skrzyni biegów, 

filtr powietrza, przewody itp. 

Do napędu autobusu zastosowano silnik firmy RABA typu D10 UTSLL. 

Silnik typu D10 UTSLL jest silnikiem wysokoprężnym, czterosuwowym, rzędowym o poziomym 

układzie cylindrów, chłodzonym wodą (cieczą). Silnik wyposażony jest w doładowanie 

z chłodzeniem powietrza doładowanego. Posiada mechaniczny system regulacji wtrysku, 

sterowania i kontroli pracy oraz elektroniczne zewnętrzne zadawanie prędkości obrotowej 

silnika poprzez odpowiedni nastawnik współpracujący z komputerem pokładowym INTELO. 

Jako przekładnię główną w zespole napędowym zastosowano hydromechaniczną, 

jednokierunkową, przełączalną pod obciążeniem, automatyczną skrzynię biegów firmy VOITH 

serii DIWA 864.3. 
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Zastosowana przekładnia osiowa jest produktem firmy GDB (Ganz-David Brown). Jest to 

konstrukcja przystosowana do współpracy z przekładnią hydromechaniczną DIWA, która nie 

posiada wewnętrznej nawrotnicy. Odmiana zastosowana w autobusie 212M to TKKR 16-200. 

Jest przekładnią zębatą dwustopniową, z jednym stopniem o kołach zębatych łukowych. 

Korpus przekładni stanowi segmentowy odlew staliwny, wyposażony dodatkowo we wskaźnik 

kontroli poziomu oleju oraz w magnetyczne korki spustowe. Przekładnia ta posiada 

mechanizm zmiany kierunku obrotów (nawrotnicę); mechanizm ten posiada trzy pozycje pracy 

tj. jazda w przód - luz - jazda w tył. Przełączanie odbywa się na drodze elektropneumatycznej, 

zaś sterowanie przełączaniem jest nadzorowane przez zastosowany w autobusie komputer 

pokładowy INTELO. Koła zębate są wykonane ze stopowej stali konstrukcyjnej wyższej jakości 

w celu zwiększenia trwałości i wytrzymałości przekładni. Korpus przekładni zawieszony jest za 

pomocą łącznika reakcyjnego na ramie wózka. Elastyczność zawieszenia oraz tłumienie drgań 

przekładni zapewniają przeguby metalowo-gumowe łącznika reakcyjnego. Przekładnia 

smarowana jest rozbryzgowo olejem przekładniowym. 

Silnik typu D10 UTSLL jest typowym silnikiem, w którym do chłodzenia korpusu stosuje się 

płyn chłodzący, będący mieszaniną wody i glikolu (w celu obniżenia temperatury zamarzania). 

Zapewnia to uzyskanie dobrych parametrów chłodzenia w pełnym zakresie temperatur 

otoczenia. W obieg płynu silnika włączony jest termostat realizujący obieg krótki, (co umożliwia 

szybkie nagrzewanie się zimnego silnika) chłodnica z wentylatorem napędzanym 

hydrostatycznie oraz podgrzewacz płynu. W obieg krótki włączony jest również wymiennik 

woda-olej przekładni(skrzyni biegów). 

Intensywność wymuszonego chłodzenia przez wentylator chłodnicy jest zależna od 

temperatury płynu chłodzącego w dużym obiegu silnika; za pomocą czujnika temperatury 

steruje się wprost proporcjonalnie przepływem oleju hydraulicznego zasilającego silnik 

hydrauliczny wentylatora, a tym samym obrotami wentylatora chłodnicy. Spalinowy 

podgrzewacz typu służy do podgrzewania silnika przed rozruchem zimnego silnika 

w temperaturach ujemnych, a następnie do ogrzewania podczas pracy silnika na biegu 

jałowym lub chwilowego zatrzymania. 

Wymiennik woda-olej skrzyni biegów odprowadza ciepło wytwarzane podczas pracy 

przekładni hydrokinetycznej i spowalniacza hydrodynamicznego do płynu chłodzącego silnika. 

Silnik typu D10 UTSLL jest silnikiem doładowanym poprzez turbosprężarkę napędzaną 

gazami wydechowymi silnika spalinowego. Powietrze sprężone (gorące) po wyjściu z 

turbosprężarki przepływa przez chłodnicę powietrze/powietrze, gdzie następuje obniżenie jego 

temperatury przed wejściem do kolektora ssącego silnika. 

Chłodnica powietrze/powietrze wyposażona jest w wentylator napędzany hydrostatycznie. 

Intensywność wymuszonego chłodzenia przez wentylator chłodnicy jest zależna od 

temperatury czynnika chłodzonego; za pomocą czujnika temperatury steruje się przepływem 

oleju hydraulicznego zasilającego silnik hydrauliczny wentylatora a tym samym obrotami 

wentylatora chłodnicy. 
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Układ zasilania paliwem jest typowy dla silnika wysokoprężnego i składa się ze zbiornika 

paliwowego o pojemności 500 dm³ z wlewami umożliwiającymi tankowanie z obu stron 

pojazdu, filtra wstępnego oczyszczania, filtrów do-kładnego oczyszczania z wkładem 

papierowym, pompki zasilającej, pompy wtryskowej oraz wtryskiwaczy. 

Układ zasilania paliwem podgrzewacza spalinowego podłączony jest do tego samego 

zbiornika paliwowego. 

Usytuowany po lewej stronie (pod kabiną) wlot z pionowymi owiewkami poprzez poprzeczny 

kanał doprowadza zasysane powietrze do filtra zamocowanego na ramie pośredniej zespołu 

napędowego. Stan czystości filtra jest kontrolowany; zanieczyszczony filtr należy wymienić. 

Silnik spalinowy każdego zespołu napędowego wyposażono w tłumik absorpcyjny firmy 

Donaldson podłączony do króćca wydechowego turbosprężarki silnika poprzez kompensator 

mieszkowy. Wylot z tłumika przeprowadzono przewodem 4” na dach nadwozia nad kabiną 

maszynisty. 

 

13. Układ pneumatyczny 

Pod pojęciem układ pneumatyczny rozumie się układ wytwarzania i rozprowadzania 

sprężonego powietrza do urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem i aparatury 

pneumatycznej zabudowanych na autobusie.  

Układ pneumatyczny pojazdu tworzą: układ wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza, 

układy hamowania i układy pomocnicze (piasecznic, urządzenia w kabinie WC) ze stosowną 

instalacją i urządzeniami.  

Źródłem sprężonego powietrza jest sprężarka zabudowana na silniku spalinowym. Napęd 

pasowy sprężarki jest na stałe związany z wałem korbowym silnika. To powoduje, że 

sprężarka pracując tak, jak silnik spalinowy może dostarczać więcej sprężonego powietrza, niż 

to wynika z aktualnych potrzeb. Część powietrza stanowiąca „naddatek” musi zostać wydalona 

do atmosfery. 

 

14. Układy hamulcowe 

Hamulec EP typu bezpośredniego jest hamulcem podstawowym autobusu. Sterowanie 

hamulcem EP odbywa się za pośrednictwem binarnych sygnałów elektrycznych 

przekazywanych z manipulatora hamulców i innych urządzeń nastawczych do tablic 

pneumatycznych, w których znajdują się aparaty pneumatyczne i elektropneumatyczne 

sterujące hamowaniem. 

Autobus wyposażony jest także w zespolony hamulec pneumatyczny zgodny z wymaganiami 

karty UIC 540. 

Hamulec postojowy sterowany jest za pomocą wyłącznika umieszczonego w bocznym prawym 

panelu pulpitu maszynisty. Załączenie hamulca polega na zdjęciu ciśnienia z cylindra hamulca 

postojowego, co umożliwia zadziałanie sprężyny na układ wykonawczy hamulca powodując 

stan zahamowania. 
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W przedziale pasażerskim zabudowany jest zawór hamulca bezpieczeństwa G1/4”, który 

umożliwia pasażerom awaryjne zatrzymanie pojazdu w uzasadnionych przypadkach. 

Hamulce bezpieczeństwa G 1” zabudowane są w pulpitach maszynisty obydwu kabin. Są 

bezpośrednio połączone przewodem 1” z przewodem głównym autobusu. 

 

15. Układ pociągowo- zderzny 

Na zewnętrznych czołownicach autobusu zamontowano zgodnie z kartą UIC 526-1 po dwa 

zderzaki (lewy i prawy) przeznaczone do wagonów osobowych (typu KX-ZP4 produkcji 

KAMAX S.A). Zderzaki są wyposażone we wstępne amortyzatory ze sprężyną talerzową oraz 

elastomerowy amortyzator główny. Zastosowany zderzak jest zgodny z kartą UIC 528. 

Do sprzęgania się z innym pojazdem (lokomotywą lub wagonami kolejowymi) służą 

urządzenia cięgłowe zamontowane na czołownicach. W skład urządzenia cięgłowego wchodzi: 

cięgło widłowe, hak cięgłowy oraz typowy sprzęg śrubowy. Urządzenie cięgłowe jest zgodne 

z odpowiednimi kartami UIC. 

Poszczególne człony autobusu są sprzęgnięte elastycznym sprzęgiem międzyczłonowym 

firmy DELLNER COUPLERS. 

 

16. Urządzenia dodatkowe 

Autobus szynowy wyposażony jest w oświetlenie zewnętrzne zgodne z wymogami ruchu 

kolejowego. Posiada trzypunktowe oświetlenie białe i dwupunktowe czerwone do jazdy w obu 

kierunkach, zabudowane na obu czołach autobusu.  

Światła te posiadają możliwość przyciemniania ich podczas przejazdu przez stacje 

i skrzyżowania z drogami samochodowymi. Jako źródła światła zastosowano projektor 

pojedynczy górny i zespolone podwójne projektory zamontowane z lewej i prawej strony czoła 

kabiny. Projektor zespolony posiada element światła białego i czerwonego. Projektory 

charakteryzują się światłością powyżej 50000 cd oraz trwałością żarówek powyżej 1000 h. Do 

zasilania projektorów służą elektroniczne przetwornice, które ograniczają prąd rozruchowy 

żarówki (chroniąc przed udarem rozruchowym), co znacznie zwiększa ich trwałość. 

Na obu bocznych ścianach pudła członu od strony zewnętrznej umieszczono ogrzewane 

lusterka umożliwiające maszyniście pojazdu kontrolę boczną autobusu i otoczenia. 

Autobus szynowy wyposażony jest w elektroniczne syreny typu TS-5/K produkowane przez 

firmę VETULANI, które zostały zabudowane nad kabinami maszynisty. Syreny posiadają 

sygnał o modulowanej częstotliwości zgodnie z kartą UIC 644. 

Dodatkowo na czołach autobusu zabudowano elektryczne sygnały ostrzegawcze (dla osób 

znajdujących się w obrębie toru), zaś w pobliżu drzwi zamontowano elektryczne buczki 

ostrzegające o zamykaniu drzwi. 

Na czołach autobusu zastosowano wycieraczki przednich szyb czołowych o napędzie 

elektrycznym. Wycieraczki umożliwiają pracę z regulowaną prędkością. Zastosowano po dwie 

niezależne wycieraczki na każdym czole pojazdu. Dla każdej wycieraczki zabudowano 

niezależny spryskiwacz szyby o napędzie elektrycznym. 
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Autobus szynowy jest wyposażony w system informacyjno - rozgłoszeniowy oparty na 

podzespołach firmy R&G. System firmy R&G umożliwia zarządzanie całością systemu łącznie 

z przyszłościowym układem sprzedaży (np. przy użyciu kasy fiskalnej) i kasowania biletów. 

Dla poprawy estetyki i osłony urządzeń podpodłogowych na obu końcach autobusu 

zamontowano dolne osłony wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. W osłonie przedniej 

pod lewym zderzakiem usytuowano wycięcie (osłonięte klapką), przez które można dokonać 

wymiany wkładu filtra powietrznego. 

Pas między osłoną kabiny, a w/w osłoną dolną (na wysokości zderzaków) wykonano z blachy 

aluminiowej. We wnękach tego pasa usytuowano wnęki z kurkami końcowymi hamulca. 

W ścianach bocznych poniżej poziomu podłogi rozmieszczono klapy boczne umożliwiające 

dostęp do wyposażenia na podwoziu, tj. do akumulatorów, piasecznic, urządzeń na wózku itp. 

 

17. Wyposażenie elektryczne 

Instalacja elektryczna pojazdu oraz wszystkie urządzenia i odbiorniki elektryczne 
przystosowane są do zasilania prądem stałym o napięciu 24V. Źródłem zasilania instalacji 
elektrycznej autobusu jest alternator napędzany bezpośrednio od wału korbowego silnika 
napędowego autobusu o znamionowym natężeniu prądu 125 A.  
W autobusie szynowym zastosowano baterie akumulatorów zawierającą po dwa akumulatory 

12V/200Ah. Bateria rozmieszczona jest w dwóch osobnych skrzyniach akumulatorowych 

z klapami zapewniającymi swobodny dostęp dla obsługi (na podwoziu). 

W układzie elektrycznym autobusu występują następujące główne grupy odbiorników: 

- rozrusznik (obwody silnika spalinowego), 

- zawory elektrohydrauliczne i elektromagnesy przekładni hydromechanicznej, 

- zawory elektropneumatyczne przekładni osiowej, 

- urządzenia oświetleniowe, 

- urządzenia grzewcze, 

- elektrycznie sterowane urządzenia mechaniczne i pneumatyczne, 

- urządzenia wentylacyjne, 

- inne takie jak podest ruchomy (stopień) oraz urządzenia w przedziale WC. 

Odbiorniki energii elektrycznej wraz z zasilającymi je przewodami są zabezpieczone 

dwubiegunowo wyłącznikami samoczynnymi o charakterystyce dobranej do charakteru 

obciążenia. Wszystkie wyłączniki samoczynne są umieszczone w dogodnym miejscu w szafie 

sterowniczej w kabinie maszynisty. 

 

18.  Urządzenia łączności 

W autobusie szynowym w obrębie pulpitów maszynisty zabudowano radiotelefon przenośny 

typu F-747 produkowany przez firmę PYRYLANDIA. Radiotelefon ten spełnia „Wymagania 

techniczno - eksploatacyjne na radiotelefon pociągowo - stacyjny dla potrzeb PKP”. 

Radiotelefon typu F-747 wyposażony jest w dwa manipulatory i układ zdalnego zatrzymania 

pociągu (radiostop). 
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19. Urządzenia sterowania ruchem 

W autobusie zastosowano elektroniczny czuwak aktywny EDC 1101 i urządzenie SHP EDA 

1002. Zadziałanie jednego z wymienionych urządzeń powoduje samoczynne wdrożenie 

hamowania nagłego autobusu. Na pulpicie znajduje się lampka „czuwak/ SHP”, których 

zaświecenie jest dla operatora sygnałem do przyciśnięcia przycisku kasowania czuwaka/ SHP.  

Przycisk ręczny czuwaka i SHP zabudowano na pulpicie sterowniczym; dodatkowo 

zamontowano przycisk nożny (na prawą nogę). Urządzenia czuwaka i SHP zabudowano 

w szafie z pomocniczą tablicą pneumatyczną (w członie 2), elektromagnesy SHP 

zamontowano pod ostoją pojazdu. 

Autobus jest wyposażony w układ radiostopu umożliwiający zdalne zatrzymanie pojazdu 

poprzez podanie sygnału „STOP” drogą radiową z nastawni. Elementy wykonawcze 

radiostopu zamontowane na tablicy pneumatycznej hamulca, zaś sygnał zatrzymania pojazdu 

jest generowany przez zastosowany w autobusie radiotelefon pociągowy typu F-747. 
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1. Obowiązujące akty prawne 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005r.  w sprawie ogólnych warunków 

technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Instrukcje obowiązujące w spółce Koleje Dolnośląskie S.A. 

L.p. Nr opracowania Tytuł 

1 KDt-6 Instrukcja utrzymania pojazdów trakcyjnych w Koleje Dolnośląskie S.A. 

2 KDt-7 
Instrukcja pomiarów geometrycznych  i oceny technicznej zestawów kołowych 
pojazdów kolejowych 

3 KDt-9 
Instrukcja organizacji i realizacji przewozów kolejowych uruchamianych przez 
Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. w warunkach zimowych 

4 KDt-4 Instrukcja obsługi i utrzymania hamulców pojazdów kolejowych 

 

3. Dokumentacja techniczna 

L.p. Numer Tytuł 

1 DTR 212M 0159-1 
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa dwuczłonowego autobusu szynowego 
typu 212M  

2 WTW 212M 013601-1 Warunki techniczne wykonania autobusu szynowego typu 212M 

3 WTO 212M 0136-2 Warunki techniczne odbioru autobusu szynowego typu 212M 

 

4. Wykaz norm 

PN-H-84027-00:1984 Stal dla kolejnictwa Gatunki Ogólne wytyczne. 

PN-H-93000:1984 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na 

 gorąco 

PN-K-02040-1:1996 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Wymagania ogólne. 

PN-K-02040-2:1996  Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Pismo. 

PN-K-02040-4:1997  Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki klasyfikacyjne i numer 

 inwentarzowy pojazdu. 

PN-K-02040-4:1997/Az1:2002  Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki klasyfikacyjne i 

 numer inwentarzowy pojazdu. 

PN-K-02040-5:1996  Tabor kolejowy -- Napisy i znaki -- Napisy i znaki dotyczące 

 okresowych napraw i przeglądów. 

PN-K-02040-5:1996/Az1:2000 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Napisy i znaki dotyczące 

 okresowych napraw i przeglądów. 

PN-K-02040-6:1996  Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Napisy i znaki hamulca. 

PN-K-02040-6:1996/Az1:2002  Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Napisy i znaki hamulca. 

PN-K-02040-7:1996  Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki miejsc podparcia przy 

 podnoszeniu pojazdu. 

PN-K-02040-7:1996/Az1:2000 Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki miejsc podparcia przy 

 podnoszeniu pojazdu. 
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PN-K-02040-9:1996  Tabor kolejowy - Napisy i znaki - Znaki długości, rozstawu osi 

 skrajnych i czopów skrętnych pojazdu oraz rozstawu osi w 

 wózkach. 

PN-K-02040-13:1998 Wagony kolejowe - Napisy i znaki - Rozmieszczenie. 

PN-K-02040-13:1998/Az1:2001 Wagony kolejowe - Napisy i znaki – Rozmieszczenie. 

PN-K-02505:1993 Tabor kolejowy - Stężenie tlenku i dwutlenku węgla 

 wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub spalania 

 materiałów - Wymagania i badania. 

PN-K-11010:1994 Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu 

PN-K-88158:1993 Tabor kolejowy Osie zestawów kołowych Nakiełki. 

PN-K-88177:1998/Az1:2002 Tabor kolejowy Hamulec Wymagania i metody badań. 

PN-K-88200:2002 Tabor kolejowy. Sygnały końca pociągu i inne sygnały. 

 Wymagania. 

PN-K-88202: 1996/Az1:2001 Tabor kolejowy Odlewy ze staliwa Wymagania i badania. 

PN-K-91045:2002 Tabor kolejowy. Zestawy kołowe. Wymagania i metody badań. 

PN-K-91046:1993 Pojazdy trakcyjne Osie zestawów kołowych Wymagania 

 i badania. 

PN-M-84733:1994 Zawiesia czterocięgnowe z lin stalowych. 

PN-EN 10025:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

 konstrukcyjnych  – warunki techniczne dostawy  

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

 konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki 

 techniczne dostawy. 

PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

 konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, 

 wymiary i wielkości statyczne. 

PN-EN 12663-1:2010 Kolejnictwo - Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe 

 dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych. 

PN-EN 12080+A1:2011 Kolejnictwo - Maźnice - Łożyska toczne. 

PN-EN 12081+A1:2011 Kolejnictwo. – Maźnice - Smary. 

PN-EN 12082+A1:2011 Kolejnictwo. – Maźnice – Badania eksploatacyjne. 

PN-EN 12299:2009 Kolejnictwo. Komfort jazdy pasażerów – pomiary i ocena. 

PN-EN 13104+A1:2011 Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie zestawów 

 kołowych napędnych –Zasady konstrukcji. 

PN-EN 13129-1:2004 Kolejnictwo – Klimatyzacja pojazdów linii głównych – Część 1. 

 Parametry komfortu. 

PN-EN 13260+A1:2011 Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki –Zestawy kołowe – 

 Wymagania dotyczące wyrobu. 
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PN-EN 13261+A1:2011 Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki –Osie – Wymagania 

 dotyczące wyrobu. 

PN-EN 13262+A1:2011 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Koła - Wymagania 

 dotyczące wyrobu. 

PN-EN 13306:2010 Terminologia dotycząca obsługiwania. 

PN-EN 13715+A1: 2011 Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła – Zewnętrzny 

 zarys wieńców kół. 

PN-EN 13262+A1:2009 Kolejnictwo: Zestawy kołowe i wózki. - Wymagania dotyczące 

 wyrobu. 

PN-EN 13802:2014-02 Kolejnictwo - Elementy zawieszenia - Amortyzatory 

 hydrauliczne. 

PN-EN 13979-1+A2:2011 Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła monoblokowe – 

 Procedura dopuszczenia – Część 1: Koła kute i walcowane. 

PN-EN 14363:2007 Kolejnictwo – Badania właściwości dynamicznych pojazdów 

 szynowych przed dopuszczeniem do ruchu – Badania 

 właściwości biegowych i próby stacjonarne. 

PN-EN 14750:2006 Kolejnictwo - Klimatyzacja pojazdów szynowych komunikacji 

 miejskiej i podmiejskiej - Część 1: Parametry komfortu. 

PN-EN 14752:2006 Kolejnictwo - Systemy bocznych drzwi wejściowych. 

PN-EN 15020:2007 Kolejnictwo – Sprzęg holowniczy – Wymagania 

 eksploatacyjne, geometria specjalna części współpracujących 

 i metody badań. 

PN-EN 15085-1:2007 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części 

 składowych - Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 15085-4:2007  Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części 

 składowych - Część 4: Wymagania produkcyjne. 

PN-EN 15227+A1:2011 Kolejnictwo. Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów 

 szynowych. 

PN-EN 15273-1:2013-09 Kolejnictwo - Skrajnie - Część 1: Postanowienia ogólne -- 

Wymagania wspólne dla infrastruktury i pojazdów szynowych 

PN-EN 15273-2:2013-09 Kolejnictwo - Skrajnie - Część 2: Skrajnia pojazdów 

 szynowych. 

PN-EN 45545-1:2013-07 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 

szynowych. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 45545-2:2013-07 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych. 

Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie 

właściwości ogniowych 

PN-EN 50121-1:2008 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna 

 - Część 1: Postanowienia ogólne. 
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PN-EN 50121-2:2010 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna 

 - Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie. 

PN-EN 50121-3-1:2010 Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność 

 elektromagnetyczna - Część 3-1: Tabor - Pociąg i kompletny 

 pojazd. 

PN-EN 50121-3-2:2009 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna 

 - Część 3-2: Tabor - Aparatura. 

PN-EN 50121-4:2008 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna 

 - Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem 

 kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych. 

PN-EN 50121-5:2008 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna 

 - Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń 

 stacjonarnych systemu zasilania energią. 

PN-EN 50123-1:2003 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Aparatura 

 łączeniowa prądu stałego – Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 50123-2:2003 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Aparatura 

 łączeniowa prądu stałego – Część 2: Wyłączniki prądu 

 stałego. 

PN-EN 50123-3:2003 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Aparatura 

 łączeniowa prądu stałego – Część 3: Wnętrzowe odłączniki 

 prądu stałego, rozłączniki izolacyjne i uziemniki. 

PN-EN 50124-1:2007 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: 

 Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne powietrzne i 

 powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i 

 elektronicznego. 

PN-EN 50124-2:2007 Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: 

 Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa. 

PN-EN 50125-1:2002 Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane 

 urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe. 

PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe – Specyfikacja niezawodności, 

 dostępność, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. 

PN-EN 50128:2011 Zastosowania kolejowe – System łączności, przetwarzania 

 danych i sterowania ruchem – Oprogramowanie kolejowych 

 systemów sterowania i zabezpieczenia. 

PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe - System łączności, przetwarzania 

 danych i sterowania ruchem – Elektroniczne systemy 

 sterowania  ruchem związane z bezpieczeństwem. 

PN-EN 50153:2004 Zastosowania kolejowe - Tabor - Środki ochrony przed 

 zagrożeniami elektrycznymi. 

PN-EN 50155:2007 Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektroniczne 

 stosowane w taborze. 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 31 z 168 
 

Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] 7[5/11] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH 
 

PN-EN 50215:2009 Zastosowania kolejowe - Badanie pojazdów szynowych po 

 zmontowaniu a przed wprowadzeniem do eksploatacji. 

PN-EN 50343:2003 Zastosowania kolejowe – Tabor – Zasady dotyczące instalacji 

 sieci kablowych. 

PN-EN 55022:2011 Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń 

 radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody 

 pomiaru. 

PN-EN 60077-1:2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 

 kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i 

 warunki ogólne. 

PN-EN 60077-2:2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 

 kolejowego – Część 2: Elementy elektrotechniczne – Zasady 

 ogólne. 

PN-EN 60077-3:2002 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 

 kolejowego – Część 3: Elementy elektrotechniczne – Zasady 

 dotyczące wyłączników napięcia stałego. 

PN-EN 60077-4:2003 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 

 kolejowego – Część 4: Elementy elektrotechniczne – Zasady 

 dotyczące wyłączników napięcia przemiennego. 

PN-EN 60077-5:2004 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 

 kolejowego – Część 5: Elementy elektrotechniczne – Zasady 

 dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia. 

PN-EN 60349-1:2004 Trakcja elektryczna – Elektryczne maszyny wirujące do 

 pojazdów szynowych i drogowych – Część : maszyny inne niż 

 silniki prądu przemiennego zasilane z przekształtników 

 elektronicznych. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 61287-1:2007 Zastosowania kolejowe – Przekształtniki mocy instalowane w 

 taborze – Część 1: Charakterystyki i metody badań. 

PN-EN 62040-1-1:2006  Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-1: 

 Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

 UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów 

PN-ISO 4589-1:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zapalności metodą 

 wskaźnika tlenowego - Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne 

 wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z 

 zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz 

 kryteriów lokalnego komfortu termicznego. 
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PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

 podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości 

 powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

 przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz 

 podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

 nałożonych powłok. 

PN-EN ISO 9606-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: 

 Stale 

PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu 

badań nieniszczących 

PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo - Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji 

 spawanych -Wymiary liniowe i kąty - Kształt i położenie 

PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów 

 do spawania i procesów pokrewnych. 

 

5. Karty UIC 

UIC 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 

UIC 510-5 Dopuszczenie do eksploatacji kół monoblokowych. 

UIC 512 Pojazdy szynowe. Warunki wymagane dla działania obwodów torowych 

 i układu styku „koło-szyna”. 

UIC 513  Poradnik badania komfortu wibracyjnego podróżnych w pojazdach 

 kolejowych. 

UIC 515 Wagony pasażerskie. Układy biegowe. 

UIC 518 Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości 

 dynamicznych bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów 

 biegowych 

UIC 533 Uziemianie ochronne części metalowych pojazdu. 

UIC 534 Sygnały i wsporniki sygnałowe lokomotyw, wagonów trakcyjnych i zespołów 

 trakcyjnych. 

UIC 540 Hamulec. Hamulce pneumatyczne dla pociągów towarowych i osobowych. 

UIC 541-03 Hamulec Przepisy dla budowy różnych części hamulcowych Układ zaworu 

 hamulcowego maszynisty. 

UIC 541-05 Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca. 

 Urządzenie przeciwpoślizgowe. 

UIC 541-07 Hamulec Przepisy dla budowy różnych części hamulca Zbiorniki 

 ciśnieniowe pojedyncze ze stali, odporne na płomień dla instalacji 

 hamulcowych pneumatycznych i urządzeń pomocniczych pneumatycznych 

 w pojazdach szynowych. 

UIC 541-1 Hamulec Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca.  
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UIC 541-4 Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych elementów hamulca. 

 Przyrząd samoczynnej zmiany hamowania w funkcji obciążenia 

 i urządzenie samoczynnego sterowania nastawieniem hamowania „Próżny 

 – Ładowny”. 

UIC 542 Części hamulcowe Wymienność. 

UIC 543 Hamulec Przepisy dotyczące wyposażenia i użytkowania pojazdów. 

UIC 544-1 Hamulec Moc hamowania. 

UIC 544-2 Hamulce dynamiczne lokomotyw i wagonów silnikowych. Obliczenia siły 

 hamowania na masę hamującą. 

UIC 545 Hamulec Napisy, cechy i oznaczenia. 

UIC 547 Hamulec Hamulce pneumatyczne Program normalny dla prób. 

UIC 550-3 Instalacje energii elektrycznej taboru pasażerskiego. Wpływ wyposażenia 

 elektrycznego na zewnątrz wagonów osobowych. 

UIC 552 Zasilanie pociągu energią elektryczną. Szyna zbiorcza pociągu. 

UIC 555 Oświetlenie elektryczne taboru pasażerskiego. 

UIC 556 Przekazywanie informacji w pociągu. 

UIC 557 Technika diagnostyczna w pojazdach szynowych. 

UIC 558 Pilot i przewody komunikacyjne. Cechy wyposażenia wagonów RIC. 

UIC 560 Drzwi, wejścia, stopnie i uchwyty wagonów osobowych i bagażowych. 

UIC 564-1 Wagony osobowe – szkło bezpieczne. 

UIC 564-2 Zasady stosowane do ochrony i walki z pożarami w pojazdach kolejowych 

 ruchu międzynarodowego przewożących podróżnych lub pojazdów 

 podobnych. 

UIC 566 Rozwiązania pudeł wagonów osobowych i ich elementów składowych. 

UIC 567 Postanowienia ogólne dla wagonów pasażerskich. 

UIC 600 Trakcja elektryczna zasilana z przewodu jednego. 

UIC 608 Wymagania dla pantografów pojazdów trakcyjnych w transporcie 

 międzynarodowym. 

UIC 610 Przepisy dla badania elektrycznych pojazdów trakcyjnych po zakończeniu 

 budowy i przed wprowadzeniem do eksploatacji. 

UIC 613 Symbole graficzne dla trakcji elektrycznych. 

UIC 614 Określenie pojęcia mocy lokomotyw elektrycznych i wagonów trakcyjnych. 

UIC 615-0 Pojazdy trakcyjne Wózki i układy biegowe Określenia ogólne. 

UIC 615-1 Pojazdy trakcyjne Wózki i układy biegowe Przepisy ogólne dla części 

 składowych. 

UIC 615-4 Pojazdy trakcyjne Wózki i układy biegowe Badanie wytrzymałościowe 

 struktur ram wózków. 

UIC 617-3 Reguły dotyczące położenia, typu i kierunku działania głównych organów 

 sterowniczych elektrycznego taboru trakcyjnego. 
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UIC 617-4 Szyby czołowe, boczne i inne montowane w kabinach maszynisty pojazdów 

 trakcji elektrycznej. 

UIC 617-5 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa personelu w kabinach maszynisty 

 pojazdów trakcyjnych. 

UIC 617-6 Przepisy budowy kabin maszynisty w pojazdach trakcji elektrycznej. 

UIC 617-7 Przepisy dotyczące widoczności na stanowiskach maszynisty pojazdów w 

 trakcji elektrycznej. 

UIC 618 Przepisy dotyczące transformatorów trakcyjnych i indukcji. 

UIC 640 Pojazdy z napędem – Napisy i oznaczenia. 

UIC 641 Warunki dla urządzeń automatycznego nadzoru używanych w ruchu 

 międzynarodowym. 

UIC 642 Specyficzne zasady w odniesieniu do ochrony przed i walki z pożarami w 

 pojazdach z napędem i wagonach sterowniczych w ruchu 

 międzynarodowym.  

UIC 643 Przepisy dotyczące słyszalności gwizdawek przetokowych i spłonek 

 wybuchowych w kabinie maszynisty pojazdów trakcyjnych. 

UIC 644 Urządzenia ostrzegawcze stanowiące wyposażenie pojazdów z napędem 

 używanych w ruchu międzynarodowym. 

UIC 650 Ujednolicone oznaczanie układu osi w lokomotywach i zespołach 

 trakcyjnych. 

UIC 651 Ukształtowanie kabiny maszynisty lokomotyw, wagonów silnikowych, 

 zespołów trakcyjnych i wagonów sterowniczych. 

UIC 738 Obróbka i transmisja danych zabezpieczeń. 

UIC 751-1 Wyposażenie radiowe kolei – urządzenia stałe i przenośne – techniczne 

 warunki ogólne. 

UIC 751-2 Wyposażenie radioelektryczne kolei. Specyfikacja techniczna. 

UIC 751-3 Przepisy techniczne dla systemów radiowych pociągu w ruchu 

 międzynarodowym. 

UIC 797 Koordynacja urządzeń ochronnych podstacja trakcyjna / pojazd trakcyjny. 

UIC 800-10 Minimalne wartości promieni łuków w odniesieniu do gięcia, zwijania 

 brzegów na zimno i profilowania przez walcowanie blach, taśm i 

 płaskowników szerokich ze stali o gwarantowanej zdolności do gięcia, 

UIC 800-11 Najmniejsze promienie zakrzywienia przy gięciu na zimno rur metalowych. 

UIC 800-30 Dobór gwintów ISO. 

UIC 800-50 Niedokładność obróbki przy wymiarach bez podawania tolerancji części 

 obrabianych przez usuwanie materiału. 

UIC 800-51 Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez wskazania tolerancji w 

 konstrukcjach spawanych. 

UIC 800-52 System tolerancji wymiarów dla części lanych. 

 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 35 z 168 
 

Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] 7[9/11] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH 
 

UIC 800-53 Dopuszczalne odchyłki wymiarów bez wskazania tolerancji dla 

 wykrawanych części metalowych. 

UIC 800-55 Dopuszczalne  odchyłki wymiarów nominalnych  bez wskazania tolerancji w 

 konstrukcjach elementów spawanych z aluminium. 

UIC 800-57 Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez podanych tolerancji części kutych 

 z aluminium i stopów aluminiowych za pomocą matrycowania. 

UIC 800-58 Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów bez podanych tolerancji dla odkuwek 

 matrycowanych ze stali. 

UIC 801-00 Wykaz półfabrykatów normalizowanych przez UIC. Szereg kart UIC 801. 

UIC 801-11 Wymiary ceowników stalowych. 

UIC 801-12 Wymiary kątowników stalowych równoramiennych. 

UIC 801-13 Wymiary kątowników nierównoramiennych ze stali. 

UIC 801-14 Wykaz wymiarów prętów okrągłych ze stali o 0 6 - 100 mm. 

UIC 801-15 Wykaz wymiarów prętów kwadratowych ze stali o grubości 6 ÷ 50 mm. 

UIC 801-16 Wykaz wymiarów płaskowników gorąco walcowanych. 

UIC 801-19 Asortyment profili specjalnych ze stali walcowanej dla lekkich konstrukcji. 

UIC 802-00 Zestawienie elementów złącznych znormalizowanych. 

UIC 802-01 Zestawienie selektywne śrub z łbami sześciokątnymi. 

UIC 802-02 Wymiary śrub noskowych płaskich z łbami obrabianymi zabezpieczonymi 

 przed korozją. 

UIC 802-03 Wymiary śrub noskowych kulistych z łbami surowymi zabezpieczonymi 

 przed korozja. 

UIC 802-04 Wymiary śrub klamrowych z łbami wypukłymi. 

UIC 802-05 Wymiary wkrętów o łbach cylindrycznych nacinanych lub o wykroju 

 krzyżowym dla metali lub bez ochrony powierzchniowej. 

UIC 802-06 Wymiary wkrętów stożkowych płaskich i soczewkowych z nacięciem 

 prostym lub krzyżowym. 

UIC 802-07 Wykaz wymiarów nakrętek. 

UIC 802-08 Zestawienie wymiarów wkrętów do  drewna z łbami  kulistymi z  nacięciem 

 prostym lub krzyżowym. 

UIC 802-09 Wkręty do drewna zagłębiane z nacięciem prostym lub krzyżowym. 

UIC 802-10  Zestawienie wymiarów wkrętów do drewna ze łbami soczewkowymi z 

nacięciem prostym lub krzyżowym. 

UIC 802-11 Zestawienie wymiarów wkrętów do drewna ze łbami sześciokątnymi.  

UIC 802-12 Zestawienie wymiarów śrub z łbem cylindrycznym ze stali z nacięciem 

 wewnętrznym. 

UIC 802-13 Zestawienie wkrętów do blach z łbem płaskim z wycięciem prostym lub 

 krzyżowym lub z łbem sześciokątnym. 

UIC 802-14 Zestawienie wkrętów do blach, z łbem wpuszczonym lub soczewkowym o 

 nacięciu prostym lub krzyżowym. 
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UIC 802-15 Zestawienie wkrętów samogwintujących z łbem cylindrycznym o nacięciu 

 prostym z łbem soczewkowym lub półkulistym o nacięciu krzyżowym, 

 z łbem sześciokątnym. 

UIC 802-16 Zestawienie wkrętów samogwintującym z łbem wpuszczanym lub 

 soczewkowym o napięciu prostym lub krzyżowym. 

UIC 802-21 Wymiary nitów stalowych o łbach kulistych oprócz nitów dla kotłów. 

UIC 802-22 Wykaz asortymentu nitów rurkowych z rdzeniem z aluminium i ze stali. 

UIC 802-23 Asortyment nakrętek nitów rurkowych z łbem płaskim lub wpuszczanym. 

UIC 802-24 Wykaz wyboru sworzni zamykanych pierścieniem. 

UIC 802-31 Wykaz wyboru sworzni z łbem. 

UIC 802-32 Wykaz wyboru sworzni bez łba. 

UIC 802-33 Wykaz wyboru tulejek wtłaczanych bez luzu. 

UIC 802-40 Zestawienie zawleczek wymiary podane dla śrub i sworzni. 

UIC 802-41 Zestawienie kołków cylindrycznych. 

UIC 802-42 Zestawienie tulei rozprężnych, grube. 

UIC 802-44 Wykaz wyboru dla kołków stożkowych. 

UIC 802-45 Wykaz wyboru dla podkładek zalecanych dla śrub z łbem sześciokątnym i 

 nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem walcowym. 

UIC 802-46 Wykaz wyboru dla podkładek zalecanych dla śrub do połączeń. 

UIC 802-50 Wykaz wyboru otworów dla elementów połączeniowych oraz ich 

 przeznaczenie dla średnic zewnętrznych tych elementów połączeniowych. 

UIC 802-70 Własności mechaniczne dla śrub i nakrętek. 

UIC 802-71 Mechaniczne zamocowanie części ze stali nierdzewnej (śruby i nakrętki 

 z łbem sześciokątnym). 

UIC 802-72 Zabezpieczanie połączeń śrubowych. 

UIC 803-00 Zestawienie rur i ich części przynależnych, znormalizowanych przez UIC. 

UIC 803-12 Wymiary rur ze stali nierdzewnej. 

UIC 803-35 Wykaz wybranych złączek dla rur stalowych (złączki gwintowane dla 

 układów rur bez gwintu). 

UIC 805-01 Wykaz smarowniczek. 

UIC 811-1 Warunki techniczne na dostawę osi zestawów kołowych dla pojazdów 

 trakcyjnych i wagonów.  

UIC 811-2 Warunki techniczne dostawy osi zestawów kołowych dla nowo budowanych 

 pojazdów trakcyjnych i wagonów. Tolerancje. 

UIC 812-2 Koła całowalcowane dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. Tolerancje.  

UIC 812-3 Warunki techniczne dostawy kół jednolitych ze stali niestopowej dla 

 pojazdów napędnych i wagonów. 

UIC 813 Warunki techniczne na dostawę zestawów kołowych  dla taboru trakcyjnego 

 i wagonów. Tolerancje i montaż. 
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WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH 
 

UIC 814 Warunki techniczne dotyczące homologacji oraz dostawy smarów 

 przeznaczonych do smarowania maźnic tocznych pojazdów szynowych. 

UIC 822  Warunki techniczne dostawy sprężyn śrubowych, ściskanych, formowanych 

 na gorąco lub zimno dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 

UIC 828 Warunki techniczne dostawy zderzaków ze spawanych części składowych. 

UIC 829-2 Warunki techniczne dostawy części odlewanych z żeliwa szarego, z żeliwa 

 ciągliwego lub z żeliwa sferoidalnego dla sprzęgu samoczynnego typu UIC 

 dla pojazdów napędnych i wagonów. 

UIC 829-6 Warunki techniczne na dostawę części z elastomerów dla sprzęgania 

 sprzęgu samoczynnego - hamulec pneumatyczny i inne elementy. 

UIC 830-1 Warunki techniczne na dostawę węży elastomerowych dla sprzęgów 

 hamulców pneumatycznych. 

UIC 834 Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na płomień zbiorniki 

 ciśnieniowe ze stali dla urządzeń hamulcowych sprężonego powietrza 

 i pneumatycznych urządzeń pomocniczych w pojazdach szynowych. 

UIC 840-2 Warunki techniczne na dostawę części ze staliwa do pojazdów napędnych 

 i wagonów. 

UIC 842-1 Specyfikacja techniczna dostaw produktów malarskich przeznaczonych do 

 ochrony pojazdów kolejowych i kontenerów. 

UIC 842-1 Warunki techniczne na dostawę materiałów malarskich przeznaczonych do 

 ochrony pojazdów kolejowych i kontenerów. 

UIC 842-2 Warunki techniczne dla metod badań materiałów malarskich i szpachli. 

UIC 842-3 Warunki techniczne dotyczące przygotowania powierzchni materiałów 

 metalowych i niemetalowych używanych przy budowie pojazdów 

 kolejowych i kontenerów. 

UIC 842-5 Wykonawcze warunki techniczne dotyczące zabezpieczenia 

 antykorozyjnego oraz malowania wagonów osobowych i pojazdów 

 trakcyjnych. 

UIC 842-6 Warunki techniczne kontroli jakości systemów malowania pojazdów 

 kolejowych. 

UIC 854 Wymagania techniczne na dostawę baterii akumulatorów rozruchowych . 

 Dotyczy również baterii obwodów pomocniczych. 

UIC 895 Warunki  techniczne  na  dostawę przewodów izolowanych dla pojazdów 

 kolejowych. 

UIC 897-13 Warunki techniczne dla kontroli jakości złącz spawanych części pojazdów 

 ze stali. 

UIC 897-14 Warunki techniczne dla wykonywania i badania połączeń spawanych ze 

 stali. Próbki robocze. 
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OPIS ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ SYSTEMU UTRZYMANIA 

 

1. Sposób wprowadzenia zmian do Dokumentacji Systemu Utrzymania 

Zmiany w Dokumentacji Systemu utrzymania wprowadza się: 

a) po zmianach obowiązującego prawa 

b) na wniosek producenta pojazdu kolejowego lub wykonawcy modernizacji 

c) na wniosek Działu Technicznego Koleje Dolnośląskie S.A. 

Projekt zmiany należy wysłać do akceptacji do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 

Po akceptacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zmianę należy wprowadzić do 

Dokumentacji Systemu utrzymania i odnotować jej wprowadzenie w karcie zmian 

 

2. Wykaz stanowisk dla których przeznaczona jest Dokumentacja Systemu 

Utrzymania 

1. Zarząd Koleje Dolnośląskie S.A. 

2. Dyrektor ds. techniczno – eksploatacyjnych 

3. Pracownicy Działu Utrzymania Taboru 

4. Kierownik Zespołu serwisu 

5. Pracownicy zespołu serwisowego 
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URZĄDZENIA I NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZBĘDNE 
W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO 

 

1. Tor demontażowo – montażowy wyposażony w kanał rewizyjny. 

2. Podnośniki Kutruffa. 

3. Suwnica. 

4. Przeciągarka. 

5. Stanowisko do sprawdzania geometrii ostoi pojazdu wyposażone w: 

a. Regulowane koziołki podporowe. 

b. Struna + komplet uchwytów. 

c. Poziomica o długości L = 3500. 

d. Poziomica wodna o długości L >= 20m. 

e. Opcjonalnie urządzenie laserowe. 

6. Stanowisko do śrutowania pudła pojazdu. 

7. Malarnia wagonowa. 

8. Urządzenia do malowania hydrodynamicznego. 

9. Przyrządy do pomiaru grubości powłok malarskich. 

10. Warsztat naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i 

klimatyzacyjnych pojazdu. 

11. Stanowisko prób wytrzymałości izolacji instalacji elektrycznej. 

12. Wózki do transportu, demontażu i montażu zderzaków. 

13. Wózki podstawcze – technologiczne. 

14. Stanowisko do czyszczenia ram i belek bujakowych wózków. 

15. Stanowisko do pomiaru geometrii ram wózków z kompletem przyrządów 

pomiarowych. 

16. Płyta pomiarowa ram wózków. 

17. Stanowisko naprawczo – diagnostyczne do naprawy układów zaciskowych 

hamulca tarczowego. 

18. Stanowisko do badań (po naprawie) charakterystyki amortyzatorów. 

19. Myjnia do zestawów kołowych. 

20. Przyrząd (ściągacz) do demontażu maźnicy łącznie z łożyskiem. 

21. Urządzenie mechaniczno – hydrauliczne do montażu łożysk łącznie z maźnicą. 

22. Prasa do sprawdzenia charakterystyki resoru kątowego gumowo – stalowego. 

23. Prasa hydrauliczna do demontażu i montażu zastawów kołowych. 

24. Tokarka karuzelowa do obróbki kół monoblokowych. 

25. Tokarka specjalistyczna (kołówka) do obróbki profilu zestawu kołowego. 
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URZĄDZENIA I NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE NIEZBĘDNE 
W TRAKCIE UTRZYMANIA POJAZDU KOLEJOWEGO 

 

26. Przyrządy pomiarowe specjalne do pomiaru zestawu kołowego: 

a) Średnicówka mikrometryczna do pomiaru rozstawienia kół w zestawie. 

b) Przyrząd do pomiaru średnicy koła w płaszczyźnie okręgu tocznego. 

c) Przyrząd do pomiaru symetrii (wymiar c’, c’’) rozstawu kół względem osi symetrii osi. 

d) Sprawdzian i przeciwsprawdzian zarysu zewnętrznego kół. 

e) Suwmiarka specjalna do pomiaru zużycia zarysu koła. 

f) Przyrząd do pomiaru rezystancji zestawu kołowego. 

g) Przyrządy do badań ultradźwiękowych i magnetycznych osi zestawów 

kołowych 

27. Wyważarka dynamiczna do zestawów kołowych. 

28. Wyważarka dynamiczna do wałów napędowych. 

29. Stanowisko do czyszczenia i mycia części zespołów hamulca pneumatycznego. 

30. Stanowisko naprawcze części i zespołów hamulca pneumatycznego. 

31. Stanowisko do badań zaworu rozrządu. 

32. Stanowisko do badania ciśnieniowego hamulcowych zbiorników powietrza. 

33. Stanowisko do badań i regulacji wózka po naprawie. 

34. Tor „0” (zerowy wypoziomowany) do sprawdzania i regulacji podwozia – wózki, 

zderzaki. 

35. Urządzenie do kontroli nacisków zestawów kołowych na tor. 

36. Stanowisko do sprawdzania parametrów funkcjonalnych hamulca pod wagonem. 

37. Prostowniki spawalnicze do spawania elektrodami otulonymi. 

38. Półautomaty spawalnicze do spawania w osłonach gazowych. 

39. Tester toalety próżniowej. 

40. Tester zespołu napędowego. 
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WYKAZ TESTÓW WYKONYWANYCH W TRAKCIE UTRZYMANIA 

 

Działanie 
Poziom utrzymania 

1 2 3 4 5 

próba szczelności układu pneumatycznego X X X X X 

próba działania hamulca zasadniczego, pomocniczego 

i postojowego 
X X X X X 

test urządzenia przeciwpoślizgowego  X X X X 

próba działania układu ogrzewania   X X X X X 

próba działania oświetlenia X X X X X 

próba działania układów sterowania pojazdu X X X X X 

próba działania urządzeń czujności (SHP, CA)   X X X X X 

próba działania radiotelefonu i radiostopu X X X X X 

próba działania układu napędowego X X X X X 

próba statyczna hamulca i układu pneumatycznego  X X X X 

próba szczelności nadwozia   X X X 

jazda próbna   X X X 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MIERZONYCH W PROCESIE UTRZYMANIA 
I OPIS METOD POMIAROWYCH 

 

 

1. Pomiar ostoi pojazdu 

• rozbrojoną i oczyszczoną konstrukcję postawić na wypoziomowanych podporach w odpowiednich 

miejscach podparcia na konstrukcji, 

•  zamontować strunę pomiarową na czopach skrętu, 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą 

pomiarową ostoi. 

2. Pomiar nadwozia pojazdu 

•  rozbrojoną i oczyszczoną konstrukcję postawić na wypoziomowanych podporach w odpowiednich 
miejscach podparcia na konstrukcji, 
•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą 

pomiarową nadwozia. 

3. Pomiar ramy wózka napędowego i tocznego 

•  rozbrojoną i oczyszczoną ramę wózka ustawić na wypoziomowanym stole pomiarowym, 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą 

pomiarową ramy wózka. 

4. Pomiar belki bujakowej 

• rozbrojoną i oczyszczoną belkę bujakową ustawić na wypoziomowanym stole pomiarowym na 

ślizgach podparcia pudła, 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą 

pomiarową belki bujakowej. 

5. Pomiar wózka po obciążeniem (pod prasą) 

•  kompletny wózek ustawić na stanowisku pomiarowym pod prasą z dwoma siłownikami, 

•  za pomocą siłowników wywrzeć nacisk (siłą określoną w karcie pomiarowej) na belce bujakowej w 

miejscach podparcia pudła, 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą 

pomiarową wózka pod obciążeniem. 

6. Pomiar wózka pod pojazdem 

•  kompletny pojazd ustawić na torze zerowym, 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą 

pomiarową wózka pod pojazdem. 

7. Pomiar koła zestawu kołowego. 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą 

pomiarową zestawu kołowego. 

8. Pomiar zestawu kołowego 

•  zdemontowany i oczyszczony zestaw kołowy umieścić na stanowisku pomiarowym, 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartami 

pomiarowymi zestawu kołowego. 

9. Pomiar wyważenia zestawu kołowego 

•  zestaw kołowym umieścić na stanowisku do wyważania zestawów kołowych, 

•  dokonać pomiaru parametrów zgodnie z kartą pomiarową wyważenia zestawów kołowych. 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MIERZONYCH W PROCESIE OBSŁUGI 
TECHNICZNEJ POZIOMÓW UTRZYMANIA I OPIS METOD POMIAROWYCH 

 

10. Pomiar maźnicy zestawu kołowego 

•  zdemontowaną i oczyszczoną maźnicę umieścić na stanowisku pomiarowym, 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą 

pomiarową maźnicy zestawu kołowego. 

11. Pomiar zderzaka 

•  kompletny zderzak umieścić na stanowisku pomiarowym, 

•  dokonać pomiaru charakterystyki zderzaka, 

•  poszczególne elementy zderzaka umieścić na stanowiskach pomiarowych, 

•  dokonać pomiaru parametrów poszczególnych elementów zgodnie z wymaganiami karty 

pomiarowej. 

12. Pomiar urządzeń pociągowych 

•  poszczególne elementy urządzenia cięgłowego umieścić na stanowiskach pomiarowych, 

•  za pomocą odpowiednich przyrządów dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartami 

pomiarowymi dla poszczególnych elementów urządzenia pociągowego. 

13. Pomiar parametrów układu hamulcowego 

•  pojazd ustawić na stanowisku do badania układu hamulcowego, 

•  połączyć układ hamulcowy pojazdu ze stanowiskiem do badania układu hamulcowego 

•  dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą pomiarową układu hamulcowego. 

14. Pomiar parametrów zaworu rozrządczego 

•  zdemontowany i oczyszczony zawór rozrządczy umieści na odpowiednim stanowisku do badania 

zaworów rozrządczych, 

•  dokonać pomiaru parametrów wymaganych kartą pomiarową zaworu rozrządczego. 

15. Pomiar parametrów baterii akumulatorów 

•  po uzyskaniu dostępu do baterii akumulatorów na pojeździe lub po jej demontażu z pojazdu 

należy dokonać pomiaru parametrów baterii akumulatorów i jej ogniw zgodnie z wymaganiami karty 

pomiarowe baterii akumulatorów. 

16. Kontrola ustawienia reflektorów 

•  pojazd ustawić na torze zerowym, 

•  ustawienie pojazdu i pomiar dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie pomiarowej 

ustawienia reflektorów. 

17. Pomiar nacisków kół na główkę szyny 

•  ustawić pojazd na stanowisku pomiarowym, 

•  dokonać pomiaru nacisków kół na główkę szyny zgodnie z wymaganiami karty pomiarowej oraz 

zgodnie z instrukcją obsługi stanowiska. 

18. Pomiar parametrów generatora SHP i czuwaka 

•  zdemontowane urządzenia ustawić na stanowisku pomiarowym, 

•  dokonać pomiaru parametrów urządzenia zgodnie z wymaganiami karty pomiarowej oraz 

dokumentacji technicznej urządzenia. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW 

 

Zakład prowadzący działalność związaną z utrzymaniem autobusu szynowego 212M powinien 

posiadać zespół pracowników dla realizacji utrzymania i napraw poszczególnych części w/w 

pojazdu. 

Pracownicy zajmujący się utrzymaniem i naprawami autobusu szynowego powinni być 

dostatecznie wykształceni i wyszkoleni, powinni posiadać odpowiedni staż pracy 

w wyuczonym zawodzie oraz w przypadkach koniecznych posiadać wymagane uprawnienia. 

Do stanowiska pracownika powinien być przypisany dokument określający zakres jego 

obowiązków, odpowiedzialności i uprawnienia. Znajomość oraz przyjęcie do stosowania tego 

dokumentu pracownik powinien potwierdzić swoim podpisem. 

Dla pracowników powinny być prowadzone okresowe szkolenia BHP, P.-poż. oraz 

specjalistyczne dla określonych stanowisk pracy. Szkolenia winny być odnotowane w 

dokumentach personalnych pracownika. 

 

Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze powinien wykonywać zakład posiadający pracowników posiadających 

uprawnienia spawalnicze zgodne z PN-EN ISO 9606-1:2014-02. 

 

Pracownicy wykonujący badania nieniszczące 

Pracownik wykonujący badania nieniszczące powinien posiadać uprawnienia zgodnie z normą 

PN-EN ISO 9712:2012. 

 

Inni pracownicy 

Pracownicy wykonujący pozostałe czynności przeglądowo-naprawcze powinni: 

- posiadać znajomość DTR i DSU autobusu szynowego typu 212M; 

- praktyka przy obsłudze autobusów szynowych typu 212M; 

- przeszkolenie w zakresie obsługi i utrzymania autobusu szynowego typu 212M. 
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OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I 
INTEROPERACYJNOŚCIĄ DLA PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI ISTOTNYCH DLA 

BEZPIECZEŃSTWA I INTEROPERACYJNOŚCI, OKREŚLAJĄCE LIMITY, 
KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ W CZASIE EKSPLOATACJI, 

ŁĄCZNIE Z EKSPLOATACJĄ W TRYBIE AWARYJNYM 
 

1. Bezpieczeństwo 

a) podczas prac przeglądowych i naprawczych należy: 

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• używać środków ochrony osobistej. 

b) przed rozpoczęciem prac przeglądowo-naprawczych należy zabezpieczyć pojazd przed 

możliwością jego przetoczenia. 

c) Przed rozpoczęciem prac naprawczych przy układach pneumatycznych należy rozprężyć 

układ (doprowadzić ciśnienie w układzie do poziomu ciśnienia atmosferycznego); 

d) Regulację hamulca wykonywać po zakończeniu prac na podwoziu. 

e) Próby działania urządzeń i układów wagonu nie mogą być wykonywane równocześnie 

z innymi pracami przeglądowymi. 

 

2. Limity, których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie 

awaryjnym 

a) podczas eksploatacji pojazdu kolejowego należy zwrócić szczególną uwagę na podzespoły 

i części istotne dla bezpieczeństwa ruchu. 

b) należy kontrolować, czy nie zostały przekroczone limity maksymalnego zużycia danej 

części, zespołu lub podzespołu. 

c) szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zużycie wstawek hamulcowych; 

• zawieszenie urządzeń cięgłowo-zderzakowych; 

• zużycie wieńców kół zestawów kołowych; 

• szczelność układu pneumatycznego. 

 

3. Interoperacyjność 

Autobus szynowy typu 212M serii SA109 przeznaczony jest do eksploatacji 

na liniach kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z treścią ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. (Dz. U. nr 92 poz. 883) nie są stosowane wymagania TSI dla podsystemów 

i składników interoperacyjności. 
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WYKAZ PODZESPOŁÓW OBJĘTYCH DOZOREM TECHNICZNYM 

 

Zbiorniki ciśnieniowe: 

- 88 dm3 - 4 szt. 

- 20,8 dm3 - 4 szt. 

- B-7 dm3 - 1 szt. 
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INSTRUKCJE DEMONTAŻU I MONTAŻU 

 

1. Wały napędowe 

W celu demontażu wałów napędowych należy: 

- najechać pojazdem na stanowisko montażowe (kanał rewizyjny); 

- zabezpieczyć pojazd przed możliwością swobodnego przemieszczania się; 

- wyłączyć układ napędowy; 

- wyłączyć zasilanie elektryczne; 

- zabezpieczyć wały napędowe przed możliwością opadnięcia; 

- zdemontować wały napędowe. 

Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności. 

 

2.  Wózki 

W celu demontażu wózków z pojazdu należy: 

- najechać pojazdem na stanowisko demontażowe wyposażone w podnośniki Kutruffa i kanał 

rewizyjny; 

- zabezpieczyć pojazd przed możliwością swobodnego przemieszczania się; 

- wyłączyć układ napędowy; 

- wyłączyć zasilanie elektryczne; 

- rozprężyć układ pneumatyczny; 

- przy wózku napędowym należy zdemontować wał napędowy pomiędzy przekładniami 

osiowymi oraz odłączyć wał napędowy przy przekładni pośredniej; 

- rozłączyć połączenia pneumatyczne pomiędzy podwoziem a wózkiem i odpowiednio je 

zabezpieczyć; 

- odkręcić śrubę mocowania czopa skrętu do wózka napędowego; 

- odkręcić śrubę mocowania czopa skrętu do wózka tocznego; 

- za pomocą podnośników podnieść pojazd; 

- wytoczyć wózki spod pojazdu. 

Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności. 
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INSTRUKCJE DEMONTAŻU I MONTAŻU 

 

3. Jednostka napędowa 

W celu demontażu jednostki napędowej należy: 

- najechać pojazdem na stanowisko demontażowe wyposażone w podnośniki Kutruffa; 

- wyosiować wózki; 

- podnieść pojazd; 

- rozłączyć wszystkie połączenia elektryczne i mechaniczne; 

- zamontować ramę transportową; 

- podeprzeć ramę 

- rozłączyć mocowanie jednostki napędowej do ramy pojazdu; 

- za pomocą wózka widłowego opuścić ramę transportową z jednostką 

napędową. 

Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności. 

 

4. Wyposażenie przedziału pasażerskiego 

W celu demontażu wyposażenia przedziału pasażerskiego należy: 

- najechać pojazdem na stanowisko montażowe; 

- zabezpieczyć pojazd przed możliwością swobodnego przemieszczania się; 

- wyłączyć układ napędowy; 

- wyłączyć zasilanie elektryczne; 

- wykonać demontaż wyposażenia przedziału pasażerskiego. 

Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności. 
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PODZIAŁ POJAZDU KOLEJOWEGO NA ZESPOŁY KONSTRUKCYJNE 

 
 

L.p. 
Grupa 

konstrukcyjna Nazwa zespołu 

1 01 Pojazd kolejowy kompletny 

2 02 Podwozie   

3 03 Nadwozie (Pudło) 

4 04 Ściany wewnętrzne i wyłożenie szkieletu pudła 

5 05  Podłoga 

6 06 Układy pneumatyczne 

7 07 Wózek i usprężynowanie 

8 08 Hamulec część mechaniczna 

9 09 Zestawy kołowe, maźnice i czopy 

10 11 Urządzenia pociągowe i zderzaki 

11 12 Urządzenia zewnętrzne 

12 13 
Wyposażenie wewnętrzne przedziałów pasażerskich i korytarzy 
wagonów osobowych 

13 14 Urządzenia sanitarne 

14 15 Okna 

15 17 Drzwi, zamki i zawiasy 

16 19 Ogrzewanie nawiewne, wentylacja, klimatyzacja 

17 20 Malowanie, tabliczki i napisy 

18 24 Urządzenia różne 

19 25 Wyposażenie wewnętrzne kabiny sterowniczej lub kabiny maszynisty  

20 30 Schematy elektryczne 

21 31 Orurowanie przewodów elektrycznych 

22 32 Aparatura elektryczna 

23 33 Sygnalizacja i urządzenia radiowe 

24 35 Akumulatory 

25 36 Oświetlenie 

26 38 Okablowanie 

27 39 Układ elektronicznego sterowania i kontroli 

28 40 
Zabudowa silnika spalinowego z urządzeniami pomocniczymi 
mocowanymi na wspólnej ramie lub bezpośrednio na silniku i prądnicy 

29 41 Zespoły napędu głównego 

30 54 Układ paliwowy 
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POZIOMY CYKLU UTRZYMANIA 
 
 

Podział 

Charakterystyka Ramowy zakres czynności 

K
la

s
y
fi
k
a
c
ja

 

P
o
z
io

m
 

P
o
z
io

m
y
 u

tr
z
y
m

a
n

ia
 

1 

Czynności sprawdzające lub monitoring stanu technicznego 
pojazdu kolejowego dokonywane przed wyjazdem pojazdu na 
linię, w czasie jazdy lub po zjeździe pojazdu. Niektóre z tych 
czynności mogą być dokonywane przez pracowników przewoźnika 
(maszynistę, rewidenta) lub przy użyciu – automatycznych 
urządzeń pokładowych lub przytorowych. 

- ocena stanu technicznego zespołów, podzespołów, 
elementów i układów pojazdu kolejowego mających 
wpływ na bezpieczeństwo jazdy; 
- zaopatrzenie pojazdu kolejowego w materiały 
eksploatacyjne; 
- ewentualna wymiana zużytych w trakcie eksploatacji 
elementów szybkozużywających się; 

2 
Czynności, które zapobiegają przekroczeniom limitów zużycia, 
wykonywane na specjalistycznych stanowiskach, w przerwach 
między kolejną planowaną eksploatacją pojazdu kolejowego. 

- szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu 
kolejowego przez sprawdzenie działania jego 
obwodów, oględziny dostępnych bez demontażu 
podzespołów, przewidziane w dokumentacji badania 
diagnostyczne 
- naprawy dokonywane przez wymianę standardowych 
elementów; 

3 

Czynności z zakresu utrzymania, które zapobiegają 
przekroczeniom limitów zużycia wykonywane na specjalistycznych 
stanowiskach, z wyłączeniem pojazdu kolejowego z planowanej 
eksploatacji. 

- szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdu 
kolejowego poprzez sprawdzenie działania jego 
obwodów, oględziny dostępnych, także po demontażu, 
określonych w dokumentacji podzespołów, a także 
przewidziane w dokumentacji badania diagnostyczne; 
- planowe wymiany podzespołów oraz niewielkie 
naprawy zespołów i podzespołów funkcjonalnych 
wykonywane na wyspecjalizowanych stanowiskach; 

4 
Czynności z zakresu utrzymania naprawczego, wykonywane 
w zakładach posiadających zaplecze techniczne i stanowiska 
pomiarowe 

- szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego 
przewidzianych w dokumentacji podzespołów i 
zespołów połączone z ich demontażem z pojazdu 
kolejowego; 
- planowe wymiany zespołów i podzespołów; 
- naprawy zespołów i podzespołów wykonywane w 
wyspecjalizowanych warsztatach; 

5 
Czynności mające na celu podniesienie standardu pojazdu 
kolejowego lub jego odnowienie wykonywane w 
wyspecjalizowanych zakładach lub u producenta. 

- demontaż zespołów i podzespołów z pojazdów 
kolejowych i ich wymiana na nowe lub zregenerowane; 
- modyfikacje nadwozia pojazdu kolejowego i układu 
biegowego 

 
UWAGA: Dodatkowo należy wykonać dwa razy w roku przegląd sezonowy mający za zadanie przygotowanie           
zespołów, podzespołów, części, układów i obwodów elektrycznych autobusu szynowego do odmiennych 
warunków klimatycznych. Przed okresem zimowym przegląd należy wykonać w terminie od 15 września do 15 
listopada, zaś przed okresem letnim od 15 marca 15 maja. Zakres przeglądów sezonowych został przedstawiony 
w arkuszach przeglądów technicznych. 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NAPRAWACH POZAPLANOWYCH 
UWAGI OGÓLNE: autobus szynowy przekazywany jest do naprawy pozaplanowej w celu usunięcia uszkodzeń 
powstałych w wyniku eksploatacji albo powstałych na skutek zdarzeń losowych lub zdarzeń mających charakter 
wypadku. Kwalifikowania pojazdu do naprawy pozaplanowej dokonuje jego użytkownik. 
NAPRAWY POZAPLANOWE – BIEŻĄCE (NB): Naprawa mająca na celu przywrócenie właściwego stanu 
technicznego pojazdu, utraconego w czasie normalnej eksploatacji, polegająca na usunięciu powstałego 
uszkodzenia. Przed przekazaniem do eksploatacji należy sprawdzić stan techniczny pojazdu, a w szczególności: 
układ biegowy, działanie hamulca oraz nasmarować części trące. 
NAPRAWA POZAPLANOWA – POAWARYJNA (PA): Naprawa mająca na celu przywrócenie właściwego stanu 
technicznego pojazdu utraconego w sposób losowy w przypadkach określonych pod pojęciem awaria. 
Podczas napraw pozaplanowych pojazdu obowiązują warunki techniczne odbioru ustalone dla przeglądów 
technicznych lub napraw okresowych w zależności od zakresu naprawy. 
Podczas naprawy pozaplanowej pojazdu  i odbioru po naprawie stosowane będą wymagania gwarantujące 

bezpieczeństwo ruchu. 
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KARTA POZIOMÓW UTRZYMANIA 
 

DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PODSTAWOWE POMOCNICZE  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
października 2005 w sprawie ogólnych warunków 
technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. nr 
212 poz 1771 z 2012 z późniejszymi zmianami) 

Dokumentacja techniczno – ruchowa autobusu 
szynowego typu 212M nr DTR 212M 0159-1 

KDt-6 Instrukcja utrzymania pojazdów trakcyjnych.  

              
                                                     
 

ZAŁOŻENIA CYKLU PRZEGLĄDOWO-NAPRAWCZEGO 

Parametr Jednostka Wartość 

Maksymalny przebieg dobowy [ km ] 600 

Średni przebieg dobowy [ km ] 400 

Średni przebieg roczny [ km ] 100 000 

Średni dobowy czas pracy pojazdu [ h ] 12 

 
 

Wartości wynikowe 

1 P1 [km] / [ liczba dni ] 1200 ± 200 km / 3  ± 1 dni 

2 P2 [km] / [ liczba dni ] 6000 ± 500 km / 15 ± 3 dni  

4 P3 [km] / [liczba miesięcy] 50 000 ± 2 000 km / 4 miesiące ± 5 dni 

6 P4 [km] / [liczba lat] Maksymalnie 600 000 km / 10 lat  

7 P5 [km] / liczba lat] Maksymalnie 1 200 000 km / 20 lat 
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WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 

PRZY 1, 2 i 3 POZIOMIE UTRZYMANIA 

POJAZDÓW KOLEJOWYCH 
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ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Pojazd kompletny 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X 

Zapoznać się z aktualnymi wpisami  
w książce pokładowej pojazdu 
trakcyjnego i książce napraw 
bieżących 

  

2 
 

X X 
Dokonać oględzin ogólnych całego 
autobusu oraz jego poszczególnych 
zespołów i części. 

 

1P 

3 
 

 X 
Dokonać pomiaru wysokości 
zderzaków. 

 
 

4 
 

 X Sprawdzić stan sprzęgu. 
 

7P 

5 
X 

X X 
Sprawdzić stan i działanie czuwaka i 
elektromagnesu SHP. 

 
 

6 X X X 
Sprawdzić stan techniczny instalacji 
przeciwpożarowej.  

Wszystkie gaśnice z aktualnym terminem ważności i bez 
śladów wcześniejszego użycia bez widocznych uszkodzeń  

7  X X Sprawdzić stan powłok ochronnych. 
Ubytki uzupełnić 

 

8 
 

X X 
Sprawdzić stan napisów i znaków na 
autobusie. 

Nieczytelne napisy przemalować 
 

9 
 

 X 
Sprawdzić stan nasmarowania 
poszczególnych przegubów i 
powierzchni ciernych. 

W razie potrzeby dosmarować 
 

10 X X X 
Sprawdzić stan i wskazania 
przyrządów kontrolno – pomiarowych. 

  

11  X X 
Sprawdzić stan przewodów i złączek w 
układzie pneumatycznym. Ewentualne 
nieszczelności usunąć. 

Wymagana bezwzględna szczelność 

 

12 X X X 
Sprawdzić stan i działanie instalacji i 
urządzeń radiołączności. Usterki 
usunąć 

 

 

13 x x x 
Wyposażyć pojazd w materiały 
eksploatacyjne 
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ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Ostoja 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1   X 

Sprawdzić ostoję, czy nie posiada 
odkształceń (w szczególności na 
czołownicach w okolicach urządzeń 
cięgłowych), pęknięć na wspornikach 
itp. 

Niedopuszczalne są odkształcenia, uszkodzone wsporniki 
wymienić 

 

2 

 

X X 

Sprawdzić mechaniczne zamocowanie 
urządzeń zabudowanych na podwoziu 
(szczególnie zwrócić uwagę na 
elementy zespołu napędowego). 

Sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub. Obluzowane śruby 
dokręcić 

3 

3 
 

 X 
Sprawdzić podparcie prowadzenia 
sprężyn. 

Sprawdzić czy nie wystąpiły odkształcenia podparcia 
prowadzenia  sprężyn zewnętrznych. Sprawdzić spoiny. 
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ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Nadwozie 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1   X 
Dokonać oględzin: poszycia pudła, 
kabiny maszynisty, kabiny sanitarnej, 
oraz podłóg. 

 

 

2 
 

X X 
Dokonać oględzin: uchwytów poręczy, 
urządzeń dla niepełnosprawnych 
(pomostów oraz mocowań wózków). 

 
 

3 
 

X X 
Sprawdzić stan i przyleganie do 
podłogi klap inspekcyjnych 

 
 

4 X X X 
Sprawdzić stan i działanie drzwi 
odskokowo przesuwnych. 

Drzwi po zamknięciu powinny przylegać na całej powierzchni 
do uszczelnień pudła 

 

5 X X X 
Sprawdzić stan lusterek bocznych 
kabiny maszynisty. 

 
 

6   X 
Sprawdzić stan i wyposażenie 
przedziału pasażerskiego. 

 
 

7 X X X 
Sprawdzić stan i działanie wycieraczek 
szyb oraz układu spryskiwania szyb. 

 
 

8 X X X Dokonać oględzin prędkościomierzy. 
 

 

9  X X 
Sprawdzić stan okien, prawidłowość 
działania zamków w części uchylnej. 

 
 

10 
 

 X 

Sprawdzić zamocowanie siedzeń 
pasażerów i foteli maszynisty. 
Zabrudzenia tapicerki usunąć. 

 

 

11 X X X 
Sprawdzić stan podłogi. Zabrudzoną 
umyć. 

 

 

12   X 
Sprawdzić funkcjonowanie foteli 
maszynisty. 

Fotel powinien posiadać sprawną regulację położenia 
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ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Układ pneumatyczny 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1  X X Sprawdzić stan i działanie piasecznic. 
  

2 

 

 X 
Sprawdzić stan i działanie sprężarki 
powietrza  

Sprawdzić stan oraz napięcie paska napędu pasowego. 
Wymontować głowicę sprężarki a następnie zawór 
(zawory) tłoczący oczyścić z nagarów. Czyszczenie 
zaworów lub naprawy dokonać w specjalistycznym 
warsztacie 

 

3 
 

 X Sprawdzić zawory sprężarki. 
Sprawdzić właściwe zamknięcie zaworów, stan pierścieni i 
cylindrów na nieobecność uszkodzeń. Naprawy dokonać w 
specjalistycznym warsztacie. 

 

4 X X X 
Sprawdzić poziom oleju w sprężarce i 
uzupełnić w razie potrzeby. 

 
 

5 
 

X X 
Sprawdzić działanie zaworów hamulca 
bezpieczeństwa w kabinie maszynisty i 
przedziale pasażerskim. 

Ciśnienie otwarcia 0,9 MPa. 
Ciśnienie zamknięcia nie mniejsze niż 0,6 MPa. 

 

6 X X X 
Sprawdzić stan plomby na zaworze 
hamulca bezpieczeństwa w przedziale 
pasażerskim 

  

7  x x 
Sprawdzić stan i działanie 
manometrów 

Brak nieszczelności, uszkodzeń gwintu i szyby.  

8 X X X 

Sprawdzić szczelność układu 
hamulcowego: 
 - w przewodzie głównym 
- w przewodzie zasilającym 
- w cylindrach hamulcowych po 
hamowaniu nagłym 

Instalacja pneumatyczna powinna być szczelna, spadek 
ciśnienia w układzie hamulcowym przy wyłączonym 
zasilaniu, nie powinien być większy niż: 

0,01 MPa/10 min 

0,02 MPa/5 min 

0,01 MPa/5 min 

P4 

9  X X 
Sprawdzić stan urządzeń w tablicy 
pneumatycznej. 

  

10 X X X 
Sprawdzić stan i zamocowanie 
zbiorników powietrza. 

  

11 X X X 
Sprawdzić stan i mocowania 
przewodów powietrznych. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M7[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Wózki i usprężynowanie 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1   X 
Oczyścić ramy wózków z brudu i 
smaru. 

 
 

2   X 
Dokonać szczegółowych oględzin ram 
wózków pod kątem występowania 
pęknięć i deformacji. 

Ramy wózków nie mogą posiadać pęknięć i odkształceń. 

 

3 X X X 
Sprawdzić stan i w miarę potrzeby 
wyregulować  wysokość rur piasecznic. 

 P3 

4   X 
Sprawdzić wszystkie połączenia 
śrubowe i sworzniowe. 

 
 

5  X X 
Sprawdzić stan i mocowanie 
elementów układu mechanicznego 
hamulca 

 

 

6  X X 
Sprawdzić, wyregulować i nasmarować 
układy dźwigniowe hamulca na 
wózkach 

Sprawdzić sworznie mechanizmu zaciskowego. 
Przesmarować. 

 

7  X X 
Sprawdzić stan powłok ochronnych 
oraz znaków i napisów.  

Ubytki uzupełnić. 
 

8  X X 
Sprawdzić stan aplikatorów suchego 
smaru. 

Wkłady powinny skutecznie smarować powierzchnię 
obrzeża zarysu kół. 

 

9   X 
Sprawdzić zawieszenia przekładni 
(wózek napędny). 

Sprawdzić mocowanie. Zapewnić ciągłą czystość 
korpusu. 

 

10   X 

Dokonać oględzin wszystkich 
elementów zawieszenia, 
amortyzatorów hydraulicznych, 
odbijaków, odbijaków gumowo 
metalowych, sprężyn. 

Niedopuszczalne są jakiekolwiek pęknięcia i widoczne 
nieszczelności 

 

11   X 
Dokonać kontroli stanu technicznego 
urządzenia pociągowo –              
skrętnego. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M8[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Hamulec 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X 
Sprawdzić stan i mocowanie 
elementów układu mechanicznego 
hamulca. 

  

2 X X X 
Sprawdzić połączenia sworzniowe 
mechanizmu zaciskowego hamulca. 

  

3  X X 
Sprawdzić i nasmarować cylindry i tłoki 
hamulcowe. 

  

4 X X X 
Sprawdzić działanie hamulca 
postojowego zasadniczego i 
pomocniczego 

  

5  X X 
Sprawdzić stan okładzin, zużyte 
wymienić. 

Wymiana okładzin po osiągnięciu grubości ≤5mm  

6 X X X 
Sprawdzić zespół ręcznego luzowania 
hamulca 

  

7  X X 
Sprawdzić luzy między okładziną a 
tarczą hamulcową. 

Wymagany luz 1,5 mm na każdą stronę  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M9[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Zestawy kołowe i maźnice 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1   X 
Sprawdzić stan korpusów i pokryw 
maźnic. 

Na korpusach maźnic: 
-brak wżerów lub wytarć na powierzchniach roboczych, 
-brak odkształceń, wtrąceń niemetalicznych, pęknięć, 
złamań lub wykruszeń. 
Na pokrywach brak pęknięć i wykruszeń. 

 

2 X X X 

Sprawdzić stan zestawów kołowych ze 
względu na: 

- pęknięcia, zużycia na powierzchni 
tocznej 

- wytarcia, płaskie miejsca 

Brak wżerów lub wytarć na powierzchniach roboczych, 

Brak miejsc płaskich. 

 

3   X 
Sprawdzić stan smaru w łożyskach 
tocznych. 

Smar zanieczyszczony lub zmieszany z wodą wymienić. 
 

4   X 
Zmierzyć parametry zestawów 
kołowych 

Karta pomiarowa P2 

5  X X 

Sprawdzić stan tarcz hamulcowych: 

- sprawdzić na nieobecność pęknięć 
termicznych wzdłużnych 100 mm w 
kierunku promieniowym 

- sprawdzić czy nie ma 
nieprawidłowych nadzwyczajnych 
zużyć tarczy (rowkowanie tarcz) 

- sprawdzić zużycie tarczy 

- sprawdzić mocowanie tarczy 
hamulcowej 

Pęknięcia wzdłużne nie mogą być dłuższe niż 100 mm. W 
razie konieczności wymienić. 

Najgłębsze rowki nie mogą przekraczać 1 mm, jeżeli 
przekraczają wymienić 

W przypadku całkowitego zużycia tarczy zaznaczonej 
rowkiem na zewnętrznej średnicy – tarczę wymienić (max 
zużycie tarczy 7 mm) 

Szerokość tarczy nowej 52,5-0,2 mm 

Śruby nie mogą być poluzowane 

P2 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M11[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Urządzenia pociągowo-zderzne, ściągacz międzyczłonowy, połączenie międzyczłonowe 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

URZĄDZENIA POCIĄGOWO ZDERZNE 

1   X 
Dokonać oględzin i sprawdzenia 
urządzeń cięgłowych i zderzakowych. 

Należy kontrolować stan zużycia tarczy (Karta pomiarowa - 
Pomiar konstrukcyjny zderzaków, przykręcenie zderzaków 
do czołownicy autobusu (dokręcenie śrub, zabezpieczenie 
nakrętek koronkowych zawleczkami). 

 

2   X 
Przesmarować urządzenie cięgłowo-
zderzakowe bez ich demontażu.  

Smarowanie przeprowadzić przy pomocy smarownicy 
ciśnieniowej, wprowadzając smar do otworu w pochwie 
zderzaka, aż do całkowitego wypełnienia nim rowka 
smarnego (typ smaru: CSW-1 wg PN-60/C-96145 lub 
SHELL-Retinax AM lub smarem grafitowym). 

 

3   X 
Sprawdzić wysunięcie haka 
cięgłowego.  

Na nieobecność wystąpienia luzu swobodnego.  

4   X 
Dokonać pomiaru wysokości 
zderzaków 

 P1 

ŚCIĄGACZ MIĘDZYCZŁONOWY 

5  X X 
Przeprowadzić kontrolę wzrokową. 
Sprawdzić cięgła kompletne wraz z 
śrubą łączącą 

 

 

6   X 
Dokonać szczegółowych oględzin pod 
kątem występowania pęknięć i 
deformacji. 

  

7  X X 
Sprawdzić wszystkie połączenia 
śrubowe i sworzniowe. 

Uszkodzone elementy wymienić  

8   X Dokonać pomiarów  P8 

POŁĄCZENIE MIĘDZYCZŁONOWE 

9   X 
Przeprowadzić kontrolę wzrokową 
całego sprzęgu.  

Uszkodzone elementy wymienić. 
  

10 

 

 X 

Przeprowadzić kontrolę połączenia 
międzyczłonowego (połączenie dwóch 
półsprzęgów, mocowanie do obydwu 
członów, dokonać pomiarów). 

 

P8  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M12[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Urządzenia zewnętrzne – syreny, wentylatory dachowe, przejście międzyczłonowe 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1  X X Sprawdzić stan zamocowania syren.  Wizualnie  

2 X X X Sprawdzić stan zamocowania lusterek. Wizualnie  

3 X X X Sprawdzić stan wycieraczek szyb. Wizualnie  

4  X X 
Sprawdzić stan zamocowania 
wentylatorów dachowych. 

Wizualnie  

5  X X 
Sprawdzić stan zamocowania przejścia 
międzywagonowego. 

Wizualnie  

6  X X 
Sprawdzić stan zamocowania 
zbiornika paliwa 

Wizualnie  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M14[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Kabina WC 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X 
Dokonać oględzin urządzeń oraz 
instalacji WC. 

  

2  X X 
Sprawdzić poprawność działania 
kompaktu.  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M17[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Drzwi odskokowo - przesuwne 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1  X X 

Sprawdzić skrzydło drzwi: 
-dociągnąć połączenia śrubowe 
wymienione w instrukcji montażu 
-kontrola ze wzgl. na uszkodzenia 
-usunąć zanieczyszczenia. 

Kontrola ze względu na uszkodzenia. Usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia. W przypadku uszkodzenia lakieru 
poszycia dokonać naprawy. 

 

2 

 

X X 

Napęd: 

-sprawdzić górną szynę prowadząca z 
krzywą wlotową (dociągnąć połączenia 
śrubowe wymienione w instrukcji 
montażu) 

- sprawdzić prowadzenie rolkowe 
(kontrola swobody przesuwu) 

- sprawdzić rolki prowadzenia (ze wzgl. 
na swobodę przesuwu) 

-sprawdzić słupek obrotowy 
(dociągnąć połączenia śrubowe 
wymienione w instrukcji montażu 

-sprawdzić pasek zębaty (dokonać 
kontroli napięcia, zużycia) 

dokonać kontroli uszkodzeń 
prowadnicy rolkowej, jej zużycia, 
swobody przesuwu, za pomocą 
smarownicy posmarować łożyska 
kulek smarem (ESSO) 

Szyny prowadzącej nie smarować 
 
Przywrócić funkcję 
 
Pomiar napięcia paska zębatego przyrządem pomiarowym 
Krikit 1 (Bode – 999 0899 999) 
 Odnowić pasek zębaty. 

 

3 
 

X X 
Sprawdzić otwieranie awaryjne drzwi (z 
zewnątrz lub wewnątrz ) Drzwi muszą się odblokować  

4 
 

X X 
Sprawdzić skrzydło drzwi (kontrola ze 
wzgl. na uszkodzenia) 

 
 

5 

 

X X 

Sprawdzić profile gumowe: 
- kontrola ze wzgl. na zużycie i 
uszkodzenia 
- dokonać smarowania gliceryną 

W razie konieczności odnowić profil gumowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 64 z 168 
 

Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M19[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1  X X 
Sprawdzić stan i działanie 
wentylatorów. 

  

2   X 
Odłączyć elektryczne połączenia 
stykowe od wiązki kabli, sprawdzić na 
skorodowanie.  

 
 

3  X X Sprawdzić automatykę podgrzewacza.   

4  X X 
Dokonać oględzin wkładów filtrów w 
razie potrzeby wymienić. 

 
 

5  X X 
Sprawdzić działanie i szczelność 
układu ogrzewania. 

 
 

6 X X X 

Obieg czynnika chłodnicy: 
-Sprawdzić przewody (sprawdzić czy 
nie ma przetartych miejsc) 
-Sprawdzić połączenia (kontrola 
szczelności wykrywaczem    
przecieków 
-Sprawdzić ładunek czynnika (kontrola 
ilości czynnika na wzierniku) 
-Sprawdzić skraplacz (kontrola stanu 
płytek) 
-Sprawdzić filtr-osuszacz (wymienić) 
-Sprawdzić spływ kondensatu 
-Sprawdzić stan całej jednostki 
dachowej 

Zużyte elementy wymienić. Usunięcie usterek i dokonanie 
napraw wykonywać w autoryzowanym przez producenta 
warsztacie naprawczym. 

 

7  X X 

Sprężarka: 
-Sprawdzić sprzęgło magnetyczne 
(kontrola włączania/startu sprężarki 
bez poślizgu) 
-Sprawdzić sprężarkę (kontrola hałasu) 
-Sprawdzić pasek klinowy (kontrola 
stanu i naprężenia) 
-Sprawdzić element mocujący (kontrola 
stanu i zamocowania) 

Zużyte elementy wymienić. Usunięcie usterek i dokonanie 
napraw wykonywać w autoryzowanym przez producenta 
warsztacie naprawczym. 

 

8  X X 

Połączenia elektryczne: 
-Sprawdzić przewody (kontrola 
właściwego stanu) 
-Sprawdzić połączenia wtykowe 
(kontrola stanu i zamocowania) 

 

 

 
Uwaga: 
Czynności wymienione w Lp 3-5 wykonywać w sezonie grzewczym. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M32[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Aparatura elektryczna 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1  X X 
Sprawdzić stan aparatów i połączenia 
elektryczne w szafie NN. 

Połączenia przewodów powinny być stabilne i pewne  

2   X 
Odłączyć elektryczne połączenia 
stykowe od wiązki kabli, sprawdzić na 
skorodowanie.  

 
 

3  X X 
Sprawdzić stan i działanie przycisków, 
łączników i lampek sygnalizacyjnych 

 
 

4  X X 
Sprawdzić stan połączeń śrubowych 
mocowania urządzeń elektrycznych 

 
 

5  X X 
Sprawdzić stan i działanie zaworów 
elektropneumatycznych 

 
 

6 X X X Sprawdzić stan bezpieczników   

7  X X 
Oczyścić i sprawdzić przekaźniki i 
styczniki w szafie NN 

 
 

8  X X 
Sprawdzić stan i działanie urządzeń 
obwodów pomocniczych 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M33[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Sygnalizacja i urządzenia radiowe 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X Sprawdzić łączność z każdej z kabin  
 

2 X X X 

Sprawdzić działanie tablic 
wewnętrznych i zewnętrznych, czy 
wszystkie moduły pracują po zmianie 
relacji. 

 

 

3 X X X 

Uruchomić mikrofon, sprawdzić 
działanie głośników poprzez nadanie 
komunikatu, sprawdzić nadawanie 
komunikatów z systemu 
informacyjnego 

Dźwięk powinien być słyszalnym w każdym z głośników, 
zarówno nadawanego przez mikrofon jak i przez system 
informacyjny 

 

4 X X X 

Sprawdzić stan aparatu i instalacji 
czuwaka aktywnego, sygnalizację 
świetlną lub dźwiękową oraz 
prawidłowość działania na postoju 

 P7 

5 X X X 
Sprawdzić instalację radiotelefoniczną i 
radiostopu oraz sygnalizację świetlną 
lub dźwiękową 

 P7 

6 X X X 
Sprawdzić instalację SHP i zabudowę 
oraz sygnalizację świetlną lub 
dźwiękową 

 
P6, 
P7 

7 X X X 
Sprawdzić działanie każdej z kamer 
zarówno z pulpitu A (człon I),jak i z 
pulpitu B (człon II) (1) 

Obraz z każdej z kamer powinien być widoczny na 
monitorze aktywnego pulpitu 

 

8 X X X 

Uruchomić mikrofon, sprawdzić 
działanie głośników poprzez nadanie 
komunikatu, sprawdzić nadawanie 
komunikatów z systemu 
informacyjnego 

 

 

9 X X X 
Sprawdzić działanie syreny z każdej 
kabiny 

Sprawdzić sygnały z manipulatora znajdującego się na 
pulpicie. W przypadku (braku sygnału) uszkodzenia 
sprawdzić przewody do syren, uszkodzone elementy 
naprawić lub wymienić 

 

10 X X X Sprawdzić działanie przeciwpoślizgu 
Na ekranie usterek nie może pojawić się informacja 
„Wyłączenie ochrony przeciwpoślizgowej” 

 

11 X X X 
Sprawdzić połączenie czujników 
prędkości, połączenia elektrozaworów 

Połączenia przewodów powinny być stabilne i pewne. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M35[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Akumulatory 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1  X X 

Sprawdzić napięcie poszczególnych 
akumulatorów baterii, poziom 
elektrolitu (przy wyłączonej szafie 
elektrycznej) 

Unom =12,7  0,06V                         

Umin  = 10,5  0,5 V  

2  X X 
Sprawdzić połączenia między 
akumulatorami, do rozrusznika i szafy 
elektrycznej 

 
 

3  X X 
Zdjąć i oczyścić łączniki, w razie 
potrzeby uszkodzone wyjąć, wymienić. 

 
 

4  X X 
Sprawdzić wentylację skrzyni 
akumulatorów 

 
 

5  X X 

W razie potrzeby przeprowadzić 
ładowanie baterii, sprawdzić 
temperaturę wszystkich akumulatorów 
przy włączonym urządzeniu ładującym.  
Po upływie godziny od zakończenia 
ładowania lub odłączeniu baterii 
sprawdzić i zapisać poziom elektrolitu 
oraz napięcie we wszystkich 
akumulatorach. W razie znacznych 
odstępstw od poprzednich pomiarów 
lub znacznych różnic pomiędzy 
akumulatorami, należy do następnych 
prób wezwać serwis. Dokonać zapisu 
książce eksploatacji. 

Uład. =28V, tot. =25C Ubat.=25,425,6V 0,06V  

6   X 
Sprawdzić gęstość elektrolitu, 
zakonserwować zaciski i połączenia 

Gęstość znamionowa elektrolitu: 1,29 kg/l 

Minimalna gęstość elektrolitu: 1,13 kg/l 
 

7  X X 
Sprawdzić rezystancję izolacji 
(upływność) baterii 

Oporność izolacji min. 100/1V napięcia znamionowego 
baterii.  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M36[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Oświetlenie 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X 
Sprawdzić stan włączników 
oświetlenia. 

 
 

2 X X X 
Sprawdzić działanie reflektorów na 
wszystkich pozycjach z każdego 
aktywnego pulpitu 

Odpowiednie reflektory działające na poszczególnych 
pozycjach 

 

3 X X X 
Sprawdzić stan i działanie obwodów 
oświetlenia  wewnętrznego. 

  

4 X X X 
Sprawdzić działanie lampek 
sygnalizacyjnych zapełnienia zbiornika 
na fekalia, awarii WC. 

  

5 X X X 
Sprawdzić oświetlenie kabiny 
maszynisty.  

 

6  X X Przeprowadzić regulację reflektorów.  P5 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M38[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Okablowanie 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X 
Sprawdzić stan połączeń elektrycznych 
obwodów głównych. 

Brak poluzowań na zaciskach   

2 X X X 
Sprawdzić stan połączeń elektrycznych 
obwodów pomocniczych. 

Brak poluzowań na zaciskach maszyn i aparatów 
 

3 X X X 
Sprawdzić obwody elektryczne 
czuwaka aktywnego, SHP, radiostopu i 
prędkościomierza. 

 
 

4 X X X 
Sprawdzić  stan przewodów i ich 
zamocowanie. 

Brak mechanicznych uszkodzeń izolacji 
 

5 X X X 

Dokonać pomiaru oporności 
rezystancji obwodów głównych i 
pomocniczych 

Min. 1MΏ  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M39[1/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Układ elektronicznego sterowania i kontroli 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X 

Sprawdzić za pomocą wyświetlacza 
maszynisty działanie wszystkich 
sygnałów diagnostycznych pomiędzy 
INTELO a pozostałymi systemami 

Poprawne działanie wszystkich sygnałów diagnostycznych  

2 X X X 
Sprawdzić sygnały zadawania kierunku 
jazdy 

 
 

3 X X X 
Sprawdzić działanie zadajnika jazdy na 
wszystkich pozycjach w obydwóch 
pulpitach 

Poprawne działanie zadajników jazdy na wszystkich 
pozycjach  

4 X X X 
Sprawdzić działanie wszystkich funkcji 
pulpitów A i B 

 
 

5 X X X 
Sprawdzić działanie sterowania 
drzwiami z obydwu kabin   

6   X 

Sprawdzić działanie funkcji sterowania 
wielokrotnego z obydwu kabin (jeżeli 
do dyspozycji jest drugi pojazd) 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M40[1/4] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Silnik spalinowy 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

AKCESORIA I ZESPOŁY ZAMONTOWANE NA SILNIKU 

1 X X X Pasek klinowy (typu V) 
Dokonać wzrokowej kontroli napięcia paska. Przy 
pierwszej wymianie oleju należy przeprowadzić kontrolę 
ustawienia i napięcia pasków. 

 

2   X 
Sprawdzić smarowanie koła 
napinającego (alternator, pompa 
wodna) 

Alternator powinien być uruchamiany jedynie przy 
włączonym akumulatorze.  

3  X X Sprawdzić luz zaworowy 

Należy sprawdzać luz zaworowy na zimnym silniku. 
Podczas sprawdzania luzu zaworowego należy zdjąć 
pokrywę głowicy cylindrów. Sprawdzić luz zaworowy na 
oddzielnych cylindrach zgodnie z kolejnością zapłonu. 
Kolejność zapłonu silnika:1-5-3-6-2-4 (pierwszy cylinder od 
koła zamachowego). Podczas sprawdzania luzu 
zaworowego ustawić tłok sprawdzanego cylindra do 
punktu zapłonu ponieważ w tej pozycji popychacze 
zaworów są swobodne. 

 

4 X X X 
Sprawdzić mocowanie części silnika, 
wsporniki, napięcie śrub. 

Momenty dokręcenia poszczególnych części (Nm): 
Silnik 
-śruby koła zamachowego (137,3) 
- śruby głowicy cylindra (dokręcenie końcowe) 
Pompa wtryskowa 
- pompa zasilająca (połączenie wyjściowe i wejściowe) 
(30+5) 
- wlot paliwa (30+10) 
- połączenie oleju smarującego (10+2) 
Wtryskiwacz 
- nakrętki zaciskowe (25) 
- nakrętki mocowania dyszy (40÷50) 
- dokręcenie końcowe nakrętek zespołu przewodów 
zasilania (15÷25) 
- śruby powrotu linii powrotu paliwa (5÷7) 

 

5 X X X 

Sprawdzić szczelność: misa olejowa, 
głowice cylindrów, rury olejowe 
ciśnieniowe, węże paliwowe, układ 
chłodzenia. 

Na nieobecność wycieków  

6 X X X 
Sprawdzić połączenia śrubowe, 
zamocowania silnika, stan gumowych 
elementów sprężynujących. 

Moment dokręcenia śrub – 289,3 Nm 

Nie może wystąpić rozwarstwienie gumy z częścią 
metalową 

 

7   X 
Sprawdzić rozrusznik i koło 
zamachowe. 

Regularnie sprawdzać: mocowanie i czystość połączeń 
przewodowych, śruby mocujące. 

 

SYSTEM SMAROWANIA 

8 X X X Poziom oleju Ślad oleju  

9   X Wymiana oleju 
Pierwsza wymiana oleju powinna nastąpić po pierwszych 
2.5 tys km.  
Wymagana ilość oleju około 22 litrów 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M40[2/4] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Silnik spalinowy 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

10   X 
Główny filtr oleju: 
- wkład papierowy 
- wkład filtra siatkowego 

Razem z wymianą oleju  

11   X 
Wtórny filtr oleju: 
- wkład ATM 

Razem z wymianą oleju  

12  X X Stan i uszczelnienie rur wlewowych.   

UKŁAD PALIWOWY 

13  X X 
Sprawdzić przecieki systemu 
paliwowego 

Nieszczelności usunąć. Uszkodzone elementy wymienić. 
 

14  X X Sprawdzić mocowanie wtryskiwaczy   

15  X X Oczyścić filtry pompy paliwa   

16   X 

Wymienić zespół dwupoziomowego 
filtra paliwa: 
- wkład filtra wstępnego oczyszczania 
(papierowy) 
- wkład filtra oczyszczania końcowego 
(papierowy) 

Obudowa wstępnego i końcowego filtra paliwa zawiera 
wkład papierowy. Nie mogą być one czyszczone, ale 
powinny być wymienione. Aby zainstalować nowy wkład po 
pierwsze należy wyjąć zużyte wkłady z obudowy filtra. 
Należy zdjąć śruby mocujące pokrywę i wyciągnąć 
obudowy filtrów. Odłączyć paliwo z obudowy filtra. Przed 
zamontowaniem umieścić pierścień uszczelniający 
pomiędzy pokrywą a obudową dokładnie poniżej śrub 
mocujących. Używać solidnych pierścieni 
uszczelniających. Po zmianie wkładu odpowietrzyć układ 
paliwowy za pomocą ręcznej pompy na pompie paliwa, 
cofając wcześniej na filtrze wstępnym o dwa obroty śrubę 
odpowietrznika. 

 

17   X 

Sprawdzenie ładowania cylindra 
pneumatycznego: 
- sprawdzenie działania szczelności 
- smarowanie (łączniki kuliste, 
uszczelki) 

Nieszczelności usunąć. 

 

18  X X 
Sprawdzić rury ciśnieniowe paliwowe 
(połączenia) – na przecieki 

Szczelność podłączenia przewodów paliwowych 
wysokociśnieniowych 

 

19   X 
Wymiana wtryskiwacza: 
- dysza wtryskiwacza 
- ustawić ciśnienie otwarcia 

Przy wymianie wtryskiwacza należy odłączyć przewód 
ciśnieniowy i przelewowy wtryskiwacza, zdemontować 
nakrętkę mocującą, następnie zdjąć płytkę podtrzymującą. 
Jeżeli wtryskiwacz jest zapieczony to do wyjęcia należy 
użyć specjalny ściągacz do poluzowania, aby 
wyeliminować niebezpieczeństwo rozszczelnienia korpusu 
wtryskiwacza. Przed zabudową wtryskiwacza należy 
starannie wytrzeć i założyć wtryskiwacz do gniazda. W 
celu uniknięcia korozji pomiędzy wtryskiwaczem a 
gniazdem wtryskiwacza należy korpus wtryskiwacza 
pokryć pastą typu „OPTIMOLY PASTE TA”, w przypadku 
korzystania z wtryskiwaczy z pierścieniem uszczelniającym 
powyższe nie jest konieczne. 

 

20   X 
Wymiana pompy wtryskowej(Ustawić 
kąt wtrysku). 

Sprawdzić kontroler automatycznego wtryskiwacza, co 
każde 300 000 km. Pompa wtryskowa powinna być 
naprawiana lub zamieniana jedynie w specjalistycznym 
zakładzie. 

 

 

 

 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 73 z 168 
 

Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M40[3/4] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Silnik spalinowy 

 

L.p. P
1
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2
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Czynności Wymagania 

Z
a
łą
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1 2 3 4 5 6 7 

21 X X X Sprawdzić poziom cieczy 
Sprawdzać poziom płynu chłodzącego w układzie 
chłodzenia przy zimnym silniku, w razie potrzeby 
uzupełnić. 

 

22  X X Sprawdzić zawory układu chłodzenia Sprawdzić zawory układu chłodzenia  

23  X X 
Sprawdzić oś pompy wodnej 
(przecieki) 

Pompa wodna nie wymaga szczególnej obsługi, ale należy 
regularnie sprawdzić otwór przeciekowy płynu sekcji 
ssącej pompy czy nie jest zablokowany. Jakikolwiek wyciek 
płynu z otworu wylotowego oznacza uszkodzenie 
uszczelnienie wałka pompy. W przypadku, jakich kolwiek 
przecieków wymienić uszczelnienie wałka. 

 

24  X X 
Sprawdzić węże gumowe układu 
chłodzenia 

 
 

UKŁAD POWIETRZNY I WYDECHOWY 

25 X X X Sprawdzić wstępny filtr powietrza 
Sprawdzać całość pokrywy gumowej czy wystarczająco 
opróżnia zanieczyszczenia oraz napięcia zacisków 
mocujących 

 

26   X 
Wymienić końcowy (dokładny) filtr 
powietrza (wkład papierowy) 

 
 

27   X 
Sprężarka powietrza: 
- oczyścić zawór podawczy 
- sprawdzić dostarczanie powietrza 

Przed podłączeniem przewodu powietrznego wejściowego 
i wyjściowego pokryć króćce smarem wytrzymujące 
wysokie temperatury. Wszelkie naprawy związane z 
niewłaściwym zamknięciem zaworów, wykonywać w 
specjalistycznym warsztacie. 

 

28 X X X 
Sprawdzić nieszczelności w układzie 
powietrznym. 

Nieszczelności usunąć. Uszkodzone elementy wymienić. 
 

29  X X 
Sprawdzić rury wydechowe – 
mocowania i nieszczelności 

Sprawdzić ze wzgl. na korozję Uszkodzone elementy 
wymienić. 

 

30  X X 

Sprawdzić hamulec na wydechu 
(klapa): 
- zawór motylkowy (przepustnica) 
- smarowniczkę kulową 
- sprawdzić cylinder pneumatyczny 
 

Co najmniej raz w roku 
  
Wszelki demontaż dokonywać w warsztacie (wymaga 
przeprowadzenia operacji zgodnie z „Instrukcją 
naprawczą” – po wymontowaniu) 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M40[4/4] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Silnik spalinowy 

 

L.p. P
1
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Czynności Wymagania 

Z
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łą
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1 2 3 4 5 6 7 

31  X X 
Sprawdzić turbosprężarkę: 
- smarowanie (razem z wymianą oleju) 

Przy każdej zmianie oleju sprawdzić stan, szczelność oraz 
drożność przewodów olejowych turbosprężarki. Przy 
zgaszonym i włączonym silniku należy sprawdzić stan 
szczelności przewodów dolotowych i wylotowych powietrza 
doładowanego i turbiny gazowej. Wszelkie zauważone 
nieszczelności należy usunąć, przy wymianie przewodów 
olejowych należy stosować wyłącznie oryginalne przewody 
z uszczelnieniami lub przewody posiadające identyczne z 
oryginalnymi przekroje przelotów. Zabudowa przewodów o 
innych wymiarach może doprowadzić do zmiany oporu 
przepływu oraz niedostatecznemu przepływowi oleju. 
Skutkiem tego może być przegrzanie a w następstwie 
uszkodzenie łożyskowania turbosprężarki. 

 

32   X 
Sprawdzić i oczyścić koło łopatkowe 
(wirnik), obudowę 

  

33   X Sprawdzić luz osiowy wirnika 
Wykonać w warsztacie (wymaga przeprowadzenia operacji 
zgodnie z „Instrukcją naprawczą” – po wymontowaniu) 

 

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 

34   X 

Sprawdzić i oczyścić okablowanie 
elektryczne, połączenia, trwałość, piny. 
Sprawdzić i oczyścić rozrusznik: 
- mocowanie przewodów, podłączenia, 
czystość 
- mocowanie rozrusznika 

Czystość połączeń kablowych i elementów 
zabezpieczających. Jeżeli istnieje konieczność wyczyścić. 
Śruby mocujące rozrusznik w razie konieczności dokręcić. 

  

35   X Sprawdzić alternator (wentylację) 
Sprawdzić połączenia końcówek alternatora, dostarczanie 
powietrza chłodzącego. 

  

36   X 
Sprawdzić i oczyścić mocowanie 
przewodów, podłączeń. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M41[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Zespoły napędu głównego 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

WAŁY NAPĘDOWE  

1 

 

 X 

Sprawdzić stan wału 
- luzy wzdłużne na połączeniu 
krzyżakowym 
- luzy połączenia wielowypustowego 

Na nieobecność uszkodzeń mechanicznych 
Luzy wyczuwalne ręką są niedopuszczalne.  W przypadku 
potrzeby wykonania naprawy jej wykonanie zlecić w 
serwisie producenta. 

 

2   X 
Sprawdzić przeguby wału 
napędowego. 

Kąty złamania przegubów muszą być jednakowe. 
Wszystkie trzy części wału muszą leżeć w jednej 
płaszczyźnie. Jeżeli jeden z warunków nie jest spełniony, 
powstają pulsacje w ruchu obrotowym, które przy dużych 
obrotach wału mogą spowodować jego uszkodzenia,  
W przypadku potrzeby wykonania naprawy jej wykonanie 
zlecić w serwisie producenta. 

 

PRZEKŁADNIA OSIOWE 

3  X X 

Dokonać oględzin przekładni:                                                                
- czyszczenie korpusu przekładni 
- sprawdzenie na nieobecność 
uszkodzeń   
   mechanicznych 
- sprawdzić zamocowanie i szczelność 
przekładni 
- sprawdzić poziom oleju 

W przypadku konieczności naprawy, jej wykonanie zlecić 
w serwisie producenta 

Niedopuszczalne są jakiekolwiek wycieki 

Poziom oleju musi być sprawdzany, w pozycji zabudowy 
przekładni po upływie ¼ godziny od całkowitego 
zatrzymania. Braki uzupełnić. 

 

4  X X Wymiana oleju 

Olej spuszczać przy temperaturze pracy przekładni, aby 
dokładnie usunąć stary olej. 

 Ilość oleju – 11l (przekładnia osiowa).  

Pierwszą wymianę dokonać po upływie 20000 km. 

Rekomendowane oleje: 

- Carrier (Hykomol K 85W-90) 

- Aral (HYP SAE 85W-90) 

- British Petrol (BP ENERGEAR HYPO SAE90) 

- Esso (ESSO GEAR OIL GX-D 85W-90) 

- Mobil Oil (MOBILUBE HD 85W-90-A) 

Shell (SHELL SPIRAX MB 90 (85W-90)) 

 

PRZEKŁADNIE GŁÓWNE 

5 X X X 

Dokonać oględzin przekładni 
- czyszczenie korpusu przekładni 
- sprawdzenie na nieobecność 
uszkodzeń   mechanicznych 
- sprawdzić zamocowanie i szczelność 
przekładni 
- sprawdzić poziom oleju 

W przypadku konieczności naprawy, jej wykonanie zlecić 
w serwisie producenta 
 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek wycieki. 
 

 

6    X Wymiana oleju 

Pierwsze zalanie przekładni – 28 l. 

Kolejne wymiany oleju – 22l 

Stosować olej STATOIL TRANSWAY DX III 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M60[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Sprężarka 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 X X X Ogólne oględziny sprężarki 
Na nieobecność uszkodzeń mechanicznych 
 

 

2  X X Sprawdzić stan oraz napięcie paska 

W razie konieczności napiąć. W przypadku uszkodzenia – 
wymienić. Po uszkodzeniu napędu pasowego (np. 
zerwaniu paska) lub z innej przyczyny przed ponownym 
montażem pasków i jej uruchomieniem obracając w lewo i 
w prawo kołem pasowym a następnie obrotami zgodnymi z 
kierunkiem obrotów, przesmarować i przetłoczyć olej 

 

3  X X 
Przeczyścić wejście i wyjście olejowe 
sprężarki. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M00[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW 
Przeglądy sezonowe 

 

L.p. P
1

 

P
2

 

P
3

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 4 5 6 7 

Przegląd jesienno-zimowy 

1  x x 
Sprawdzić stan skrzyni 
akumulatorowej. 

Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być drożne.  

2  x x 
Sprawdzić działanie wentylatora 
skrzyni akumulatorowej. 

  

3  x x 
Sprawdzić skuteczność działania 
układu ogrzewania. 

  

4  x x 
Sprawdzić stan i szczelność skrzyń 
urządzeń elektrycznych. 

  

5  x x 
Sprawdzić stan osłon elektrycznych na 
podwoziu autobusu 

  

6  x x 
Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku 
alkoholu układu hamowania 

  

7  x x 
Sprawdzić skuteczność działania 
wycieraczek 

  

Przegląd wiosenno letni 

8  x x 
Wykonać czynności zgodnie 
z punktem 1-7 

  

9  x x 
Sprawdzić skuteczność działania 
klimatyzacji. 

  

 

Uwagi: 

Przeglądy sezonowe autobusu należy wykonać dwa razy w roku łącznie z przeglądem 

okresowym, przy odpowiednio wydłużonym postoju taboru: 

1. od 15 września do 30 października – jesienno-zimowy 

2. od 1 kwietnia do 15 maja – wiosenno-letni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 78 z 168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY KART POMIAROWYCH  

WYPEŁNIANYCH 

PRZY 1, 2 i 3 POZIOMIE UTRZYMANIA 

POJAZDÓW KOLEJOWYCH 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 1P[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar wysokości zderzaków 

 
Numer pojazdu  

 

 
Różnica wysokości zderzaków od główki szyny: 

na jednym końcu autobusu max. 15mm 

na dwóch końcach autobusu (wzdłuż i po przekątnej) max. 25mm 

Uwaga: Dla nowych zestawów kołowych obowiązuje wymiar 1050       mm. 

 

Wyniki pomiaru 
 

Człon I Człon II 

L P L P 

    

 
Ocena: 
 
 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  

 

    
   +10 
    -5 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 2P[1/2] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar zużycia zestawów kołowych 

 
Numer pojazdu  

Zestaw kołowy napędny 

 
 

 
 
 

Lp 

Określenie pomiaru 

O
z
n

a
c
z

e
n

ie
 

Wielkość 
konstrukcyjna 

[mm] 

Wielkość rzeczywista 

Uwagi Człon I Człon II 

strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa 

1 

Okręgi toczne w jednym zestawie kołowym: 

 -średnica D, D’ 840 
+4     

0 

-różnica średnic  |D-D’| ≤ 0,5   

2 

Wieńce kół:  

-szerokość wieńca 
b 135±1 

    

-wysokość obrzeża H 28±0,5     

-grubość obrzeża G 32 
+0,5     

0 

-stromość obrzeża qr 10,8+0,2     

3 

Odległość wewnętrznej powierzchni koła od końca przedpiaścia w jednym zestawie kołowym:  

-odległość C, C’ 264 
+0,2 

    
-0,5 

-różnica odległości |C-C’| ≤ 1   

4 

Odległość między 
wewnętrznymi 
płaszczyznami wieńców 
kół 

A 1360 
+2 

     0 

5 
Szerokość tarczy 
hamulcowej T*)      52,5 

0 
   

-0,2 

 
*) Dopuszczalne zużycie tarczy hamulcowej 7 mm (wymiar kresowy tarczy - 45,5 mm) 

1. W zestawach kołowych lewą stroną zestawu jest strona przeciwna do numeru zestawu. 
2. Różnica kół mierzona na okręgu tocznym między wózkami autobusu 5 mm. 
Ocena: 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 2P[2/2] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar zużycia zestawów kołowych 

 
Numer pojazdu  

Zestaw kołowy toczny 

 
 

Lp Określenie pomiaru 

O
z
n

a
c
z

e
n

ie
 

Wielkość 
konstrukcyjna 

[mm] 

Wielkość rzeczywista 

Uwagi Człon I Człon II 

strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa 

1 

Okręgi toczne w jednym zestawie kołowym: 

 -średnica D, D’ 840 
+4     

0 

-różnica średnic  |D-D’| ≤ 0,5   

2 

Wieńce kół:  

-szerokość wieńca 
b 135±1 

    

-wysokość obrzeża H 28±0,5     

-grubość obrzeża G 32 
+0,5     

0 

-stromość obrzeża qr 10,8+0,2     

3 

Odległość wewnętrznej powierzchni koła od końca przedpiaścia w jednym zestawie kołowym:  

-odległość C, C’ 264 
+0,2 

    
-0,5 

-różnica odległości |C-C’| ≤ 1   

4 

Odległość między 
wewnętrznymi 
płaszczyznami wieńców 
kół 

A 1360 
+2 

     0 

5 
Szerokość tarczy 
hamulcowej T*)      52,5   

0 
   

-0,2 

 
*) Dopuszczalne zużycie tarczy hamulcowej 7 mm (wymiar kresowy tarczy - 45,5 mm) 

1. W zestawach kołowych lewą stroną zestawu jest strona przeciwna do numeru zestawu. 
2. Różnica kół mierzona na okręgu tocznym między wózkami autobusu 5 mm. 
Ocena: 
 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 3P[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar wysokości rur piasecznic i zgarniaczy szynowych 

 
Numer pojazdu  

 

 
Wymiar konstrukcyjny: 

Z=70+5 [mm] 

P=70+5 [mm] 

 

Wyniki pomiaru 
 

Człon I 
 

Człon II 
 

lewa prawa lewa prawa 

Z P1 P2 Z P1 P2 Z P1 P2 Z P1 P2 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 4P[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Sprawdzenie wskazań i pomiar szczelności układu pneumatycznego 

 
Numer pojazdu  

 
1. Sprawdzenie wskazań i oznaczeń ciśnień maksymalnych na dwóch manometrach. 
 

Rodzaj ciśnienia 
Maksymalne ciśnienie 

Wymagane Zmierzone 

Przewód główny 0,5 MPa  

Przewód zasilający 0,87 MPa  

W cylindrach hamulcowych   0,39 MPa  

 
 
2. Próba szczelności układu pneumatycznego. 

 

Spadek ciśnienia w czasie 5 minut 

W zbiornikach głównych               
z 0,8 MPa 

W przewodzie głównym               
z 0,5 MPa 

W cylindrach 
hamulcowych  po 

hamowaniu nagłym  

W zbiorniku rozrządu                 
z 0,5 MPa 

Dopuszczalne 
[MPa] 

Zmierzone 
[MPa] 

Dopuszczalne 
[MPa] 

Zmierzone 
[MPa] 

Dopuszczalne 
[MPa] 

Zmierzone 
[MPa] 

Dopuszczalne 
[MPa] 

Zmierzone 
[MPa] 

0,01  0,02  0,01  0,01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 5P[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Regulacja reflektorów 

 
Numer pojazdu  

 
Regulację należy przeprowadzić przy użyciu ekranu wykonanego wg niniejszego schematu: 

 

Podane wartości na ekranie należy mierzyć od główki szyny dla autobusu z pełnymi zapasami na torze prostym. 

Wyniki pomiarów: 

 Odległość tarcz zderzakowych autobusu od 

ekranu 

Kabina  (człon I) Kabina  (człon II) 

15 m 15 m 

Wysokość świateł reflektora górnego A   mm  mm 

Wysokość świateł reflektorów 

dolnych
 

B  mm  mm 

C  mm  mm 

 
W razie potrzeby przeprowadzić korekcję ustawienia osi reflektorów. 
Sprawdzenie działania przyciemniania reflektorów ...................................................................................  
Sprawdzenie osygnalizowania świetlnego autobusu .................................................................................  
Sprawdzenie widoczności sygnałów końcowych z odległości 200 m ........................................................   
  ......................................................................................................  
Uwagi .........................................................................................................................................................  
Ocena regulacji i sprawdzenia  

 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  

 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 85 z 168 
 

Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 6P[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Zabudowa elektromagnesu SHP 

 
Numer pojazdu  

 

 
 

W warunkach statycznych na torze prostym: 
 

Oznaczenie 
Wartość 

wymagana 
[mm] 

Wymiar rzeczywisty [mm] 

Strona lewa Strona prawa 

X 1455   

Y 2705   

 
 
 
 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 7P[1/2] 

KARTA POMIAROWA 
Sprawdzenie wykonania montażu i prób SHP, czuwaka i radiostopu 

 
Numer pojazdu  

 
1) Ocena prawidłowości połączeń ............................................................................................................  

2) Pomiary stanu izolacji: 

 Wymagana Zmierzona 

Rezystancja izolacji  

przewodów CA i SHP 
min. 10 M  

 

Wytrzymałość elektr. izolacji napięciem 1500 V  

50 Hz w ciągu 1 min. 
  

3) Sprawdzenie działania czuwaka przy prędkości autobusu v < 10 km/h.  

Ocena: ..................................................................................................................................................  

4) Sprawdzenie działania czuwaka przy zakleszczeniu przycisku czujności.  

Ocena: ..................................................................................................................................................  

5) Sprawdzenie działania czuwaka przy prędkości autobusu v > 10 km/h.  

Ocena: ..................................................................................................................................................  

6) Sprawdzenie działania układu SHP .  

Ocena: ..................................................................................................................................................  

7) Ciśnienie w cylindrach hamulcowych powodujące załączenie rejestracji hamowania  

 

Założone Zmierzone 

MPa02.006.0 

 
 

 
 
8)  Sprawdzenie czasów działania czuwaka i SHP przy prędkości powyżej 10 km/h dla Uzn i temperatury             

otoczenia to=205C (mierzyć stoperem) 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 7P[2/2] 

KARTA POMIAROWA 
Sprawdzenie wykonania montażu i prób SHP, czuwaka i radiostopu 

 
 

Opis sprawdzenia Założone Zmierzone 

Cykl pracy czuwaka (czas między kolejnymi 
sygnałami świetlnymi) 60 5

10




 s 

 

Czas pomiędzy sygnałem świetlnym  
i akustycznym przy działaniu czuwaka 30.5 s 

 

Czas pomiędzy sygnałem świetlnym a 
rozpoczęciem nagłego hamowania  5 0 5

1 0





.

.
 s 

 

Sprawdzenie działania układu SHP przy 
czynnym czuwaku: 
 zadziałanie buczka od chwili zaświecenia 

lampki SHP po czasie: 
 
 hamowanie pojazdu od chwili zaświecenia 

lampki SHP (sygnał ciągły) po czasie: 

 
 

2 ÷ 3 s  

 

5 ÷ 6 s  

 

Sprawdzenie działania układu SHP przy 
wyłączonym czuwaku: 
 zadziałanie buczka od chwili zaświecenia 

lampki SHP po czasie: 
 zadziałanie zaworu hamowania od chwili  

zaświecenia lampki SHP po czasie: 

 
 

2 ÷ 3 s 

 5 ÷ 6 s 

 

Sprawdzenie działania układów CA i SHP przy 
obniżonym napięciu zasilania  
Uz  = 0,7Un  

  

Sprawdzenie założenia plomb na aparacie CA i 
SHP oraz wyłączniku SHP 

  

Sprawdzenie działania radiostopu 
  

 
Ogólny wynik sprawdzenia:......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 8P[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiary połączenia międzyczłonowego 

 
Numer pojazdu  

 

 
 

Symbol 
wymiaru 

Wymiar 
konstrukcyjny w 

[mm] 

Wymiar 
rzeczywisty 
(zmierzony) 

Uwagi 

A 700   

B1 466   

B2 466   

 

Ocena:  
 

Pomiar wykonał 

Data  

Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 8P[1/1] 

PROTOKÓŁ 
wykonania przeglądu autobusu szynowego 

 
Numer pojazdu  

 

Miejsce wykonania przeglądu ……………………………………………………….. 

Data wykonania przeglądu …………………......................................................... 

Przebieg .........................................………………… km 

Ilość godzin pracy silnika spalinowego..…………….. mtg 

Ilość godzin pracy przekładni głównej ...…………….. mtg 

Obsługa techniczna poziomu utrzymania: P1, P2, P3* 

Potwierdzam wykonanie prac przeglądowych zgodnie z niniejszą Dokumentacją Systemu 

Utrzymania dla autobusu szynowego typu 212M serii SA109. 

 

 

………………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie przeglądu 
 

 

Pojazd po przeglądzie sprawny / niesprawny* technicznie 

 

 

………………………………………………………… 
Upoważniony przedstawiciel KD 
 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH 

PRZY 4 i 5 POZIOMIE UTRZYMANIA 

POJAZDÓW KOLEJOWYCH 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M1[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Pojazd kolejowy kompletny 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 
Części zespołów, podzespołów i układów 
autobusu współpracujące ruchowo nasmarować. 

 
1N 

2 X X 
Oleje i smary powinny być zgodne z kartą 
smarowania napraw okresowych. 

 
1N 

3 X X Wykonać malowanie autobusu.   

4 X X 
Sprawdzić umiejscowienie i czytelność 
wykonanych napisów. 

 
 

5 X X Zamontować wózki pod autobusem.   

6 X X Dokonać pomiaru ustawienia pudło-wózek.  5N 

7 X X 
Sprawdzić mocowanie urządzeń na podwoziu i 
do nadwozia. 

 
 

8 X X 
Sprawdzić ustawienie urządzeń pociągowo-
zderznych. 

 
9N 

9 X X 
Sprawdzić ustawienie rur piasecznic, zgarniaczy 
i zderzaków. 

 
8N 

10 X X 
Sprawdzić sufity, poszycia ścian, podłogę okna, 
drzwi, zamki i wycieraczki. 

 
 

11 X X 
Sprawdzić kompletność i mocowanie 
wyposażenia kabiny maszynisty i przedziału 
pasażerskiego. 

 
 

12 X X Sprawdzić ogrzewanie i klimatyzację.   

13 X X Sprawdzić układ chłodzenia.   

14 X X 
Sprawdzić urządzenia w przedziale WC oraz  
instalację wodną WC. 

 
 

15 X X 
Wykonać pomiar poziomu hałasu wewnątrz i na 
zewnątrz autobusu. 

 
 

16 X X Wykonać próbę szczelności autobusu.   

17 X X 
Sporządzić protokół rekonstrukcji i robót 
dodatkowych. 

 
17N 

18 X X Przeprowadzić próbną jazdę.  18N 

19 X X Przeprowadzić ważenie autobusu.  16N 

20 X X Wykonać pomiary autobusu po jeździe próbnej.   

21 X X Sporządzić protokół jazdy  próbnej.  18N 

22 X X Sporządzić protokół odbioru autobusu.  19N 

23 X X Wystawić „ Świadectwo Kontroli Jakości ‘  20N 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M2[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Ostoja 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 

Oczyścić ostoję z zanieczyszczeń, korozji i nie 
przylegającej do podłoża powłoki malarskiej. 
Sprawdzić czy nie ma pęknięć, wybrzuszeń, 
wgnieceń lub nadmiernego zużycia. 

Brak pęknięć, wybrzuszeń i wgnieceń.  

2  X 
Zdemontować wszystkie elementy odejmowalne 
z ostoi. 

  

3  X 
Ostoję oczyścić z zanieczyszczeń i korozji 
metodą piaskowania lub śrutowania. 

  

4  X 
Sprawdzić stan wszystkich elementów ostoi i 
spoin spawalniczych. 

Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.  

5  X 

Ostoję krzywą lub zwichrowaną prostować (na 
zimno przy niewielkich wygięciach, przy których 
nie ma obawy pęknięcia kształtowników lub ich 
elementów i na gorąco w pozostałych 
przypadkach) doprowadzając wymiary do 
wielkości konstrukcyjnych. W przypadku 
trwałego uszkodzenia wymienić 

Elementy ostoi jak ostojnice, poprzecznice, czołownice 
powinny być bez pęknięć wybrzuszeń i wgnieceń. 
Miejscowe zużycia nie mogą przekraczać 0,2 mm 
grubości materiału.  Pęknięcia na ostoi należy spawać 
elektrycznie. 

 

6  X 
Sprawdzić stan i naprawić prowadnice haka 
cięgłowego, wsporników wieszaków. 
Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. 

Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić.  

7 X X 
Uzupełnić zabezpieczenie antykorozyjne i ostoję 
pomalować. 

  

8 X X 
Uzupełnić ochronę antykorozyjną i malowanie w 
miejscach pozbawionych zabezpieczenia. 

  

9  X 
Dokonać pomiaru ostoi po wykonaniu jej 
naprawy i prostowaniu. Wyniki pomiarów wpisać 
do karty pomiarowej. 

Karta pomiarowa 2N 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M3[1/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Nadwozie 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 

Dokonać czyszczenia nadwozia: 
- oczyścić z brudu, smaru, rdzy  
- usunąć zużyte powłoki malarskie, 
- oczyścić z brudu, smaru, 
- usunąć powłoki malarskie (w całości) 

 

 

2 X X 
Sprawdzić szkielet pudła. Skorodowane lub 
uszkodzone części szkieletu naprawić lub 
wymienić 

 

 

3 X X 

Sprawdzić poszycie dachu, ścian bocznych 
i czołowych oraz podłogi. Skorodowane lub 
uszkodzone części poszycia naprawić lub 
wymienić. 

Poszycie ścian i pokrycie dachu powinno być bez 
pęknięć, wygięć lu innych uszkodzeń mechanicznych. 
Powierzchnie ścian przy otworach okiennych i 
drzwiowych musi zapewniać szczelność okien i drzwi 
po ich zamontowaniu. Dach powinien zapewniać 
całkowitą szczelność. Uszkodzenie blach podłogi 
przez korozję nie może przekroczyć 20% grubości 
materiału 

 

4 X X Dokonać oględzin uchwytów i poręczy 
Na nieobecność uszkodzeń mechanicznych, oraz 
sztywność ich mocowania. 

 

5 X X 
Sprawdzić stan lusterek bocznych kabiny 
maszynisty 

 
 

6 X X 
Sprawdzić stan napisów i znaków 

Wykonać malowanie i napisy  
 

 

7 X X 
Sprawdzić stan i działanie wycieraczek szyb 
oraz układu spryskiwania szyb. 

Napisy i znaki powinny być czytelne                                     
Zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną 

 

8 X X Dokonać oględzin prędkościomierzy.  15N 

9 X X Sprawdzić stan okien.   

10 X X 
Sprawdzić stan i wyposażenie przedziałów 
pasażerskich. 

 
 

11  X 
Sprawdzić elementy izolacyjne wnętrza pudła. 
Elementy uszkodzone naprawić lub wymienić. 

 
 

12 X X 
Sprawdzić stan i drożność kanałów 
wentylacyjnych 

 
 

13 X X 
Sprawdzić elementy wyłożenia ścian i sufitu. 
Elementy uszkodzone naprawić lub wymienić. 

Kanały muszą być czyste. Zapewnić należytą 
drożność. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M3[2/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Nadwozie 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

14 X X 
Przeprowadzić sprawdzanie szczelności 
nadwozia poprzez „deszczowanie” 

Badania należy przeprowadzać na stanowisku próbnym 
wykonanym w postaci natrysku umieszczonym w 
pomieszczeniu zamkniętym lub na otwartej przestrzeni 
w temperaturze > 0

0
C. Stanowisko próbne powinno 

zapewniać równomierny natrysk wody na całej 
powierzchni ścian bocznych, dachu  i ścian czołowych 
pojazdu: 
a) z sitek natryskowych umieszczonych wzdłuż 
pojazdu: 
- wypływ wody na 1 m

2
 ścian bocznych i dachu      

(0,110m
3
/s) 

- ciśnienie wody w dyszach bocznych i górnych – 0,2 
MPa 
b) z sitek natryskowych umieszczonych od czoła 
pojazdu: 

- wypływ wody na 1 m
2
 ścian czołowych (0,110m

3
/s) 

- ciśnienie wody w dyszach czołowych – 0,3 MPa 
Próbę szczelności wodnej pojazdu należy uznać za 
zgodną z wymaganiami, jeżeli nie stwierdzono 
przenikania wody do wnętrza pojazdu. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M6[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Układ pneumatyczny 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 

Zbiorniki powietrza (główny, pomocniczy i 
sterujący) oczyścić, przedmuchać i sprawdzić na 
zgodność z wymaganiami przepisów 
Transportowego Dozoru Technicznego. Po 
naprawie i badaniu zbiorniki pomalować. 

Sprawdzenie zbiorników podlega nadzorowi TDT 

  

2 X X 
Sprawdzić drożność przewodów powietrza, 
uszkodzone naprawić lub wymienić na nowe. Po 
wymianie przewody stalowe pomalować 

Kulka Ø20 mm, pod ciśnieniem 0,5 MPa przez 
przewód winna przelecieć bez oporów i zacięć . 

  

3 X X 

Sprawdzić drożność sprzęgów powietrza, 
elementy metalowe sprzęgu uszkodzone 
naprawić lub wymienić. 
Wymienić gumowe węże i pierścienie 
uszczelniające. 

Wymienić węże gumowy, których okres użytkowania (8 
lat) kończy się po następnej naprawie autobusu. 

  

4  X 

Zdemontować rozebrać, oczyścić i sprawdzić 
stan poszczególnych napędów 
pneumatycznych, elektropneumatycznych 
aparatów i urządzeń elektrycznych. (tablica 
pneumatyczna) 

 

  

5 X X 
Sprawdzić kurki końcowe, uszkodzone naprawić 
lub wymienić na nowe 

 
  

6 X X 
Po wykonaniu prac naprawczych układ 
pneumatyczny sprawdzić na szczelność. 

 10N  

7 X X 
Wszystkie powierzchnie współpracujące 
urządzeń pneumatycznych podane sprawdzeniu 
lub naprawie przed ich montażem smarować. 

 1N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 96 z 168 
 

Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M7[1/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Wózki i usprężynowanie 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 
Zdemontować z wózka wszystkie zespoły, 
podzespoły i elementy (wykonać pełny 
demontaż wózków napędnych i tocznych). 

  

2 X X 

Wszystkie zespoły, podzespoły i elementy 
wózka oczyścić z zanieczyszczeń brudem, 
smarem, korozją i nie przylegającą do podłoża 
farbą. 

  

3  X 
Ramę wózka, piaskowaniem lub śrutowaniem, 
oczyścić z brudu i korozji. 

  

4 X X 
Sprawdzić czy rama wózka nie posiada pęknięć 
lub innych uszkodzeń mechanicznych. 

Ramy wózków nie mogą posiadać pęknięć i 
odkształceń 

 

5 X X Dokonać pomiarów ramy wózka. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń (wgnieceń, 
pęknięć) po naprawie sprawdzić wymiary ramy wózka 
wg kart pomiarowej. 

3N 

6 X X 
Sprawdzić stan wsporników przyspawanych do 
ramy wózka – uszkodzone naprawić lub 
wymienić. 

Uszkodzone naprawić lub wymienić.  

7  X Zabezpieczyć ramę wózka antykorozyjnie.   

8   

Sprawdzić wszystkie wieszaki, sworznie, 
zabezpieczenia, śruby mocujące, śruby 
regulacyjne, elementy zawieszeń oraz dźwignie. 
Uszkodzone lub zużyte naprawić lub wymienić. 

Uszkodzone lub zużyte naprawić lub wymienić. 

Przesmarować 
 

9 X X Sprawdzić stan dźwigni i wieszaków hamulca. 
Sprawdzić sworznie mechanizmu zaciskowego. 
Uszkodzone lub zużyte wymienić na nowe 

 

10  X 
Sprawdzić średnice tulejek w dźwigniach i 
wieszakach hamulca oraz średnice sworzni 
hamulcowych 

Tulejki wymienić na nowe  

11  X Wymienić sworznie hamulcowe na nowe.   

12 X X 

Sprawdzić  stan techniczny urządzenia 
pociągowo – skrętnego. 
- dla okresowej kontroli urządzeń i stanu łożyska 
zdemontować tylko elementy urządzenia w 
tylnej części aparatu pociągowego, 
- sprawdzić prawidłowość osadzenia płyt 
dociskowych na prowadzeniu obudowy łożyska, 
dokonać pomiaru ustawienia względem osi 
wózka (pudła). 

 4N 

13  X 
Dokonać demontażu całego urządzenia 
pociągowo – skrętnego (uszkodzone elementy 
wymienić na nowe, wymienić łożyska). 

  

14 X X 
Sprawdzić stan okładzin hamulcowych (zużyte 
elementy wymienić). 

Minimalna grubość okładzin ciernych nie może 
przekroczyć 5 mm 

 

14 X X Sprawdzić mocowanie okładzin hamulcowych. 
Dokonać oględzin pod wzgl. Uszkodzeń 
mechanicznym 

 

16 X X 
Sprawdzić stan i działanie ugięciowego czujnika 
próżny - ładowny 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M7[2/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Wózki i usprężynowanie 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

17 X X Sprawdzić stan hamulca. 
Dokonać oględzin pod wzgl. Uszkodzeń 
mechanicznym (uszkodzone elementy wymienić) 

2N 

18 X X 

Sprawdzić stan pozostałych elementów wózka 
tj. zabezpieczeń, śrub regulacyjnych, śrub 
mocujących, sworzni, wieszaków. Części zużyte 
lub uszkodzone naprawić lub wymienić. 

Śruby i nakrętki nie mogą wykazywać pęknięć, 
skrzywień ani zerwań.  

19 X X Dokonać pomiaru luzów przymaźniczych.  5N 

20 X X 
Dokonać oględzin wszystkich elementów 
zawieszenia, amortyzatorów hydraulicznych, 
odbijaków, odbijaków gumowo metalowych 

Amortyzatory należy rozmontować i zbadać 
charakterystykę na stanowisku diagnostycznym oraz 
na nieszczelność. Uszkodzone wymienić. 
Pozostałe elementy wymienić na nowe. 

 

21 X X 
Dokonać montażu wózka z naprawionych, 
nowych części spełniających wymagania. 

Po montażu sprawdzić mocowanie poszczególnych 
podzespołów na wózku, poprawność działanie. 
Sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub. 

 

22 X X Sprawdzić wymiary wózka pod obciążeniem. Zgodnie z kartami pomiarowymi 6N 

23 X X 
Elementy i zespoły wózka po odbiorze 
pomalować i smarować. 

  

24 X X 
Przeprowadzić kontrolę ostateczną, 
prawidłowości montażu i parametrów pracy 
wózka. 

Należy sprawdzić czy montaż został przeprowadzony z 
elementów posiadających dopuszczenia. 

 

25 X X 
Zamontować wózek pod autobus po naprawie 
wszystkich zespołów 

  

26 X  
Oczyścić sprężyny nośne z zanieczyszczeń, 
smaru, rdzy i nie przylegającej farby. 

  

27 X  

Dokonać kwalifikacji sprężyn do dalszej 
eksploatacji bez naprawy 
- sprawdzić miejscowe skorodowania 
powierzchni sprężyn 
- sprawdzić powierzchnie sprężyn czy nie ma 
rys, pęknięć lub innych wad obniżających 
wartość użytkową sprężyny 
- sprawdzić wymiary sprężyn w stanie 
swobodnym 

Miejscowe skorodowanie nie powinno przekraczać 
głębokości 0,5 mm na powierzchni nie przekraczającej 
4 cm

2 

Dopuszczalne min. wysokości sprężyn w stanie 
swobodnym: 
Wózek napędny: 

- sprężyna zewn. (479mm) 

- sprężyna wew. (509mm) 
Wózek toczny: 

- sprężyna (477mm) 

 

28 X  Malować sprężyny.   

29  X Dokonać wymiany sprężyn.  6N 

30 X X 
Oczyścić elementy osadzenia sprężyn nośnych 
z zanieczyszczeń, rdzy i nie przylegającej farby. 

  

31 X X 
Sprawdzić elementy osadzenia sprężyn 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

  

32 X X Malować gniazda osadzenia sprężyn nośnych. Na nieobecność pęknięć  

33 X X 
Po montażu wózka wykonać smarowanie 
zgodnie z kartą smarowań 

 1N 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M8[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Hamulec 
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Czynności Wymagania 
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1 2 3 7 8 9 

1 X X 

Po wymontowaniu z autobusu części i zespoły 
hamulca oczyścić z zanieczyszczeń i smarów, 
zwracając szczególną uwagę na drożność i 
szczelność przewodów przez które przechodzi 
powietrze. 

 

 

2 X X 

Sprawdzić układ cięgłowo-dźwigniowy hamulca 
zespolonego w autobusie. Uszkodzone 
elementy i zespoły naprawić lub wymienić na 
nowe. 

 

 

3 X X Wymienić gumowe pierścienie uszczelniające.   

4 X X Sprawdzić cylinder hamulcowy.   

5 X X 
Powierzchnie współpracujące urządzeń 
hamulcowych, poddane sprawdzeniu lub 
naprawie, przed ich montażem posmarować. 

 
 

6 X X 
Po zamontowaniu na autobusie elementy 
hamulca pomalować. 

 
 

7 X X 
Wykonać regulację przekładni mechanicznej i 
nastawiacza skoku tłoka cylindra hamulcowego. 

Skok tłoka: 
-próżny 110±5 mm, 
-ładowny maks.150 mm 

 

8 X X 

Sprawdzić szczelność układu hamulcowego: 
- w przewodzie głównym 
- w przewodzie zasilającym 
- w cylindrach hamulcowych po hamowaniu 
nagłym 

Instalacja pneumatyczna powinna być szczelna, 
spadek ciśnienia w układzie hamulcowym przy 
wyłączonym zasilaniu, nie powinien być większy niż: 
0,01 MPa/10 min 
0,02 MPa/5 min 
0,01 MPa/5 min 

10N 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M9[1/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Zestawy kołowe i maźnice 
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Czynności Wymagania 

Z
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1 2 3 7 8 9 

1 X X Zestawy kołowe wymontować z wózków   

2 X X Zdemontować maźnice z zestawu kołowego.   

3 X X Zdemontować łożyska. 
Demontaż wykonać przy użyciu specjalistycznego 
oprzyrządowania  

4 X X Zestaw kołowy oczyścić i odrdzewić.   

5 X X 
Wykonać defektoskopowe badanie osi zestawu 
kołowego oraz wieńców kół 

Brak pęknięć  

6 X X 
Wykonać pomiary geometryczne zestawu 
kołowego przed naprawą, celem określenia 
zakresu naprawy. 

 7N 

7 X X 
Sprawdzić oś zestawu kołowego na okoliczność 
występowania pęknięć na powierzchni. 

W przypadku występowania pęknięć na powierzchni oś 
wymienić. 

 

8 X X 
Sprawdzić osadzenie kół zestawu kołowego na 
osi. 

Zluzowane koła należy wytłoczyć z osi zestawu 
kołowego. Następnie zamontować prawidłowe 
połączenie wciskowe. 

 

9 X X 
Sprawdzić koła na okoliczność występowania 
pęknięć i rozwarstwień 

  

10 X X 
Wieńce kół przetoczyć, koła z zużytymi 
wieńcami wymienić. 

S1002/h28/e32,5/6,7% zgodnie z PN-EN 17315  

11 X X 
Przy wymianie koła wykonać wykres wtłaczania 
i przeprowadzić próbę trwałości połączenia. 

  

12 X X 
Po wymianie elementu (koło bezobręczowe) 
wyważyć zestaw kołowy oraz sprawdzić jego 
rezystancję. 

Dopuszczalny moment niewyważenia statycznego 
0,250 kgm. 
Rezystancja 0,01 Ώ. 

 

13 X X 
Wykonać pomiary geometryczne zestawu 
kołowego po naprawie, dla stwierdzenia 
poprawności naprawy. 

 7N 

14 X X 

Pomalować cały zestaw kołowy, za wyjątkiem 
podpiaścia, czopów osi, pierścieni 
wewnętrznych łożysk tocznych zestawu 
kołowego oraz wieńców. 

  

15 X X 

Sprawdzić powierzchnie wewnętrzne maźnicy. 
Zwrócić uwagę na część górną otworu, czy nie 
powstał ośrodek korozji ciernej. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości maźnicę 
naprawić 

Usuwanie produktów korozji ciernej tylko z powierzchni 
wewnętrznej przeprowadzić przy użyciu papieru 
ściernego o gradacji (180-220) 

 

16 X X Oczyścić maźnicę.   

17 X X Sprawdzić powierzchnie wewnętrzne maźnicy. 
Na nieobecność rys na powierzchniach wewnętrznych 
maźnic 

 

18 X X Umyć łożyska toczne zestawu kołowego.   
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M9[2/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Zestawy kołowe i maźnice 
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Czynności Wymagania 

Z
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1 2 3 7 8 9 

19 X X 

Sprawdzić łożyska toczne zestawu kołowego na 
okoliczność luzowania na czopie osi oraz 
pęknięć, odprysków lub złuszczeń. 
Uszkodzone łożysko wymienić. 

Sprawdzenie: 
- stan bieżni i elementów tocznych 
- stan koszyków 
- korozji 

Luz poprzeczny łożyska 0,1050,160 
Montaż łożysk przeprowadzić poprzez wtłaczanie na 
zimno z użyciem specjalistycznego oprzyrządowania 

 

20 X X 
Sprawdzić śruby mocujące łożyska toczne na 
osi zestawu kołowego, uszkodzone wymienić. 

Śruby na czopach zestawu powinny być tej samej 
klasy wytrzymałości 

 

21 X X Wymienić smar w łożyskach.  1N 

22 X X 
Wymienić uszczelkę między pokrywą i 
korpusem maźnicy. 

  

23 X X Zamontować maźnice.   

24 X X 
Sprawdzić śruby mocujące pokrywę maźnicy, 
uszkodzone wymienić 

Śruby nie mogą być poluzowane  

24 X X 

Sprawdzić stan tarcz hamulcowych: 
- sprawdzić na nieobecność pęknięć termicznych 
wzdłużnych 100 mm w kierunku promieniowym 
- sprawdzić czy nie ma nieprawidłowych 
nadzwyczajnych zużyć tarczy (rowkowanie tarcz) 

- sprawdzić zużycie tarczy sprawdzić 
mocowanie tarczy hamulcowej 

Pęknięcia wzdłużne nie mogą być dłuższe niż 100 mm. 
W razie konieczności wymienić. 
Najgłębsze rowki nie mogą przekraczać 1 mm, jeżeli 
przekraczają wymienić 
W przypadku całkowitego zużycia tarczy zaznaczonej 
rowkiem na zewnętrznej średnicy – tarczę wymienić 
(max zużycie tarczy 7 mm) 
Szerokość tarczy nowej 52,5-0,2 [mm] 
 

 

25 X X Dokonać pomiarów zestawów kołowych.  7N 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M11[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Urządzenia pociągowo–zderzne, ściągacz międzyczłonowy, połączenie międzyczłonowe 

 

L.p. P
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Czynności Wymagania 

Z
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1 2 3 7 8 9 

URZĄDZENIA POCIĄGOWO ZDERZNE 

1 X X 
Oczyścić zderzaki z brudu, smaru i odstającej 
farby. 

  

2 X X 

Rozmontować i oczyścić zderzaki. Sprawdzić 
elementy zderzaka, uszkodzone i nadmiernie 
zużyte wymienić. Wymiary zderzaków 
doprowadzić do wielkości naprawczych. 
Dokonać montażu. 

 9N 

3 X X 
Elementy sprzęgu śrubowego zdjąć, oczyścić, 
sprawdzić, części uszkodzone naprawić lub 
wymienić. 

Długość sprzęgu śrubowego w stanie maksymalnie 
skręconym 740÷760 mm. 

Długość sprzęgu śrubowego w stanie maksymalnie 
rozkręconym 981÷986 mm 

 

4 X X 

Haki cięgłowe, sworznie i podpory zdjąć, 
oczyścić, sprawdzić, części uszkodzone 
naprawić lub wymienić. Dokonać montażu, 
przed założeniem nasmarować. 

Dokonać demontażu i pomiaru haku cięgłowego  

5 X X 
Po naprawie zderzaki i urządzenia cięgłowe 
malować. 

  

6 X X 

Do montażu na autobusie części 
współpracujące zderzaków, sprzęgu śrubowego 
i urządzenia cięgłowego smarować. Dokonać 
pomiarów umiejscowienia. 

  

ŚCIĄGACZ MIĘDZYCZŁONOWY 

7 X X Oczyścić ściągacz z zabrudzeń   

8 X X 

Dokonać szczegółowych oględzin pod kątem 
występowania pęknięć i deformacji. Dokonać 
szczegółowych oględzin sprężyn i cięgła 
kompletnego. 
W przypadku naprawy głównej dokonać demontażu 
ściągacza. 

Uszkodzone elementy wymienić (sprężyny, sworznie, 
cięgła kompletne) 

 

9 X X 
Przed ponownym montażem elementy kuliste, 
sworznie, elementy współpracujące nasmarować 
smarem grafitowym. 

  

10 X X Montaż według dokumentacji konstrukcyjnej.  9N 

POŁĄCZENIE MIĘDZYCZŁONOWE 

11 X X 
Przeprowadzić kontrolę wzrokową całego 
sprzęgu. 

Uszkodzone elementy wymienić.   

12 X X 

Przeprowadzić kontrolę połączenia 
międzyczłonowego (połączenie dwóch 
półsprzęgów, mocowanie do obydwu członów, 
dokonać pomiarów) 

 9N  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M12[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Urządzenia zewnętrzne – syreny, wentylatory dachowe, przejścia międzyczłonowe 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 
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1 2 3 7 8 9 

1 X X 
Syreny, dokonać naprawy lub wymiany w 
przypadku stwierdzenia uszkodzeń. 

  

2 X X 
Wycieraczki szyb dokonać naprawy lub wymiany 
w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. 

  

3 X X 
Wentylatory dachowe dokonać naprawy lub 
wymiany w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. 

  

4 X X 
Przejście międzywgonowe dokonać naprawy lub 
wymiany w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. 

  

5 X X 
Zbiornik paliwa sprawdzić szczelność. Dokonać 
naprawy lub wymienić. 

  

6 X X 
Reflektory czołowe, wymienić zużyte lub 
uszkodzone elementy, przeprowadzić 
regenerację reflektorów. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M14[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Kabina WC 
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Czynności Wymagania 
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1 2 3 7 8 9 

1 X X 
Instalacja wodna WC, elementy zużyte naprawić 
lub wymienić na  nowe. 

  

2 X X 
Kompakt EVAG, w razie stwierdzenia 
uszkodzeń naprawić lub wymienić na nowy. 

  

3 X X 
Wykonać czyszczenie zbiornika nieczystości. 
Elementy uszkodzone naprawić lub wymienić. 

  

4      

5      
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M17[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Drzwi odskokowo - przesuwne 
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Czynności Wymagania 
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1 2 3 7 8 9 

1 X X 
Sprawdzić skrzydło drzwi. 
Dolna szyna prowadząca 

Kontrola ze względu na uszkodzenia. Usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia. Szyny prowadzącej nie smarować. 
W przypadku uszkodzenia lakieru poszycia dokonać 
naprawy. 

  

2 X X 

Napęd: 

- Kontrola uszkodzeń, zużycia oraz swobody 
przesuwu prowadnicy rolkowej 

- Kontrola swobody przesuwu rolki prowadzenia 

- Kontrola napięcia i zużycia paska zębatego  

W przypadku wystąpienia, jakich kolwiek usterki, 
uszkodzony element wymienić. Zastosowanie 
oryginalnych części lub oryginalnych części 
zamiennych. Pomiar napięcia paska zębatego 
wykonywać przyrządem pomiarowym Krikit 1 (Bode) nr 
artykułu Bode 999 0899 99. odnowić pasek zębaty 

  

3 X X 
Kontrola funkcji mechanicznego 
odblokowywania drzwi (wewnątrz wzgl. 
zewnątrz) 

Kontrolę należy dokonać w następujący sposób: 
z zewnątrz poprzez pociągnięcie linki, od środka 
poprzez przekręcenie uchwytu kwadratowego. W 
obydwu przypadkach drzwi powinny się otworzyć. 

  

4 X X 
Sprawdzić skrzydło drzwi (kontrola ze wzgl. na 
uszkodzenia) 

 
  

5 X X 
Sprawdzić profile gumowe: 
- kontrola ze wzgl. na zużycie i uszkodzenia 
- dokonać smarowania gliceryną 

W razie konieczności odnowić profil gumowy. 
W przypadku uszkodzenia wymienić na nowy. 

  

7 X X 
Słupek obrotowy 
Kontrola stanu swobodnego przesuwu rolek, 
górnego i dolnego ramienia odskokowego. 

 

  

8 X X 
Dokonać kontroli funkcji przełącznika 
kontrolnego płata drzwi 

 
  

9 X X 
Dokonać kontroli dokręcenia poszczególnych 
śrub. 

Momenty dokręcenia śrub – 212M 0159-1 zał. B-9 
„Drzwi odskokowo przesuwne z elektrycznym 
napędem” 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M19[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja 
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Czynności Wymagania 
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1 X X Sprawdzić stan wentylatorów 
W razie potrzeby naprawę dokonać w autoryzowanym 
serwisie producenta. 

 

2  X Zdemontować wentylatory.   

3  X 
Dokonać oględzin podzespołów wentylatorów i 
zakwalifikować do naprawy lub wymienić. 

Naprawę dokonać w autoryzowanym warsztacie 
naprawczym. 

 

4  X Zamontować wentylatory na pojeździe.   

5 X  
Sprawdzić stan podgrzewacza Hydronic zgodnie 
z dokumentacją producenta. 

W razie potrzeby naprawę dokonać w autoryzowanym 
serwisie producenta. 

 

6 X  
Przeprowadzić kontrolę instalacji grzewczej. 
Sprawdzić szczelność układu. 

Wszystkie przewody i połączenia powinny wykazać 
pełną szczelność  

7 X  Sprawdzić instalację paliwową podgrzewacza 
Wszystkie przewody i połączenia powinny wykazać 
pełną szczelność 

 

8  X Zdemontować urządzenia instalacji grzewczej   

9  X 
Dokonać oględzin podzespołów instalacji 
ogrzewania i zakwalifikować do naprawy lub 
wymienić. 

Naprawę dokonać w autoryzowanym warsztacie 
naprawczym. 

 

10  X Zamontować układ na pojeździe.   

11 X  Sprawdzić stan dachowej klimatyzacji 
W razie potrzeby naprawę dokonać w autoryzowanym 
serwisie producenta. 

 

12  X Zdemontować klimatyzację   

13  X 
Dokonać oględzin podzespołów klimatyzatora i 
zakwalifikować do naprawy lub wymienić. 

Oględziny i naprawę dokonać w autoryzowanym 
warsztacie naprawczym.  

14  X 
Zamontować klimatyzator i podzespoły z nią 
związaną na pojeździe. 

  

15 X X Ogólne oględziny sprężarki Na nieobecność uszkodzeń mechanicznych  

16 X X Dokonać wymiany paska 

Po wymianie napędu pasowego (np.zerwaniu paska) 
lub z innej przyczyny przed ponownym montażem 
pasków i jej uruchomieniem obracając w lewo i w 
prawo kołym pasowym a następnie obrotami zgodnymi 
z kierunkiem obrotów, przesmarować i przetłoczyć olej 

 

17 X X Przeczyścić wejście i wyjście olejowe sprężarki.   

18 X X Wymontować głowicę sprężarki 
Zawór tłoczący oczyścić z nagarów. Po montażu przy 
ciepłym silniku sprawdzić wydajność sprężarki 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M32[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Aparatura elektryczna 
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Czynności Wymagania 
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1 X X 
Sprawdzić stan aparatów i połączenia 
elektryczne w szafie NN. 

Połączenia przewodów powinny być stabilne i pewne  

2 X X 
Odłączyć elektryczne połączenia stykowe od 
wiązki kabli, sprawdzić na skorodowanie.  

 
 

3 X X 
Sprawdzić stan i działanie przycisków, łączników 
i lampek sygnalizacyjnych 

 
 

4 X X 
Sprawdzić stan połączeń śrubowych mocowania 
urządzeń elektrycznych 

 
 

5 X X 
Sprawdzić stan i działanie zaworów 
elektropneumatycznych 

 
 

6 X X Sprawdzić stan bezpieczników   

7 X X 
Oczyścić i sprawdzić przekaźniki i stycznjki w 
szafie NN 

 
 

8 X X 
Sprawdzić stan i działanie urządzeń obwodów 
pomocniczych 

 
 

9 X X Sprawdzić stan elementów izolacji.   
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M33[1/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Sygnalizacja i urządzenia radiowe 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 
Wymontować aparat czuwaka aktywnego z 
autobusu. 

  

2 X X 
Oczyścić aparat. Sprawdzić stan elementów i 
usunąć ewentualne usterki 

  

3 X X 
Sprawdzić parametry aparatu na stanowisku 
pomiarowym 

  

4 X X 
Wymienić przewody elektryczne instalacji 
czuwaka 

  

5 X X 
Sprawdzić przewody elektryczne instalacji 
czuwaka na autobusie 

  

6 X X 
Sprawdzić układ pneumatyczny instalacji 
czuwaka (zaworu hamowania, wyłącznika 
głównego) 

  

7 X X 
Przeprowadzić montaż aparatu czuwaka na 
autobusie 

  

8 X X 
Sprawdzić prawidłowość działania układu 
czuwaka na postoju 

  

9 X X 

Sprawdzić prawidłowość działania czuwaka 
podczas jazdy. Ze sprawdzenia sporządzić 
protokół i dołączyć do dokumentacji odbiorczej 
autobusu 

  

10 X X Zaplombować urządzenia instalacji czuwaka   

11 X X Wymontować urządzenia radiołączności   

12 X X 
Oczyścić urządzenia. Sprawdzić stan 
elementów i usunąć ewentualne usterki 

  

13 X X 
Sprawdzić parametry urządzeń na stanowisku 
serwisowym 

  

14 X X 
Wymienić przewody elektryczne instalacji 
radiotelefonicznej 

  

15 X X Sprawdzić instalację radiotelefoniczną   

16 X X 
Przeprowadzić montaż urządzeń radiołączności 
i anteny 

  

17 X X 
Sprawdzić prawidłowość działania urządzeń 
radiołączności 

 12N 

18 X X 
Zaplombować urządzenia instalacji 
radiotelefonicznej 

  

19 X X Dokonać pomiarów i prób czuwaka aktywnego  12N 

20 X X Wymontować urządzenia SHP z autobusu   

21 X X 
Oczyścić urządzenia SHP sprawdzić stan 
elementów i usunąć ewentualne usterki 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M33[2/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Sygnalizacja i urządzenia radiowe 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

22 X X Wymienić przewody elektryczne instalacji SHP   

23 X X Sprawdzić układ pneumatyczny instalacji SHP   

24 X X 
Sprawdzić zamontowanie elektromagnesów i 
sprawdzić ich działanie 

 11N 

25 X X Dokonać próby urządzeń SHP  12N 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M35[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Akumulatory 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X Wymontować baterię akumulatorów z autobusu   

2 X X Wymienić baterię akumulatorową na nową   

3 X X 
Oczyścić i sprawdzić stan poszczególnych 
ogniw 

  

4 X X Dokonać weryfikacji poszczególnych ogniw   

5 X X 
Sprawdzić szczelność ogniw, drożność otworów 
wentylacyjnych w korkach stan zacisków i 
łączników elektrycznych oraz stan skrzynek 

Mierzyć gęstość elektrolitu po wcześniejszym 
naładowaniu oraz napięcie na wszystkich ogniwach. 
W przypadku znacznych odstępstw wymienić baterię. 

 

6 X X Dokonać montażu i formowania baterii   

7 X X Dokonać montażu baterii na autobusie   

8 X X 
Sprawdzić połączenia baterii po zamontowaniu 
na autobusie a następnie zakonserwować jej 
zaciski 

  

9 X X 
Sprawdzić rezystancję izolacji (upływność) 
baterii 

Oporność izolacji min. 100/1V napięcia 
znamionowego baterii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentacja Systemu Utrzymania autobusu szynowego typu 212M wersja 2015-07 
 

Strona 110 z 168 
 

Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M36[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Oświetlenie 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 

Sprawdzić prawidłowość działania lamp 
oświetleniowych i lampek sygnalizacyjnych. 
Żarówki i lampki sygnalizacyjne uszkodzone 
wymienić. 

  

2 X X 
Sprawdzić prawidłowość działania przycisków i 
łączników.  

  

3 X X 

Sprawdzić stan i oznaczenie przewodów 
instalacji elektrycznej. 
W razie potrzeby wymienić i uzupełnić 
oznaczenia 

  

4 X X Przeprowadzić regulacje reflektorów  13N 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M38[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Okablowanie 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 

Sprawdzić stan i zamocowanie elementów 
instalacji: przewodów końcówek w tablicach 
zaciskowych, puszek, skrzynek rozgałęźnych 
itp., uszczelnień rur, puszek i skrzynek. 
Naprawić uszkodzone elementy instalacji. 

Brak poluzowań  na zaciskach  

2 X X 
Sprawdzić stan rur, dławików i węży ochronnych 
oraz ich pewność mocowania. Uszkodzone 
elementy wymienić. 

  

3  X 
Wymienić wszystkie przewody elektryczne na 
nowe. 

  

4 X X 

Dokonać pomiaru rezystancji przewodów NN. 
Wymienić uszkodzone przewody. 
Przeprowadzić próbę napięciową dla nowo 
wykonanych połączeń elektrycznych. 

Min.1MΩ  

5 X X 
Sprawdzić zgodność oznaczeń i połączeń 
przewodów ze schematami elektrycznymi. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M39[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Układ elektronicznego sterowania i kontroli 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 
Sprawdzić za pomocą wyświetlacza maszynisty 
działanie wszystkich sygnałów diagnostycznych 
pomiędzy INTELO a pozostałymi systemami.   

  

2 X X 

Wymontować wszystkie elektroniczne 
urządzenia sterujące: przyrządy kontrolne i 
pomiarowe z autobusu. Uszkodzone naprawić 
lub wymienić na nowe. 

Wymiana elementów zgodna z dokumentacją 
konstrukcyjną autobusu 

 

3 X X 

Sprawdzić dokładność wskazań elektronicznych 
urządzeń sterujących. Dopuszczalne odchyłki 
nie mogą przekraczać wielkości 
odpowiadającym klasie dokładności badanych 
przyrządów. 

  

4 X X 

Zamontować po naprawie lub wymianie 
przyrządy  na autobusie w położeniu zgodnym z 
dokumentacją i symbolem umieszczonym na 
przyrządzie.  

  

5 X X 
Sprawdzić działanie zadajnika jazdy na 
wszystkich pozycjach w obydwóch pulpitach. 
Nie sprawne działanie zadajnika naprawić. 

Poprawne działanie zadajników jazdy na wszystkich 
pozycjach 

 

6 X X 
Sprawdzić działanie wszystkich funkcji pulpitów 
A i B.  

  

7 X X 
Sprawdzić działanie sterowanie drzwiami z 
obydwu kabin. Nie sprawne działanie sterowania 
naprawić lub wymienić nową. 

  

8 X X 

Sprawdzić działanie funkcji sterowania 
wielokrotnego z obydwu kabin (jeżeli do 
dyspozycji jest drugi pojazd). Nie właściwe 
działanie naprawić. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M40[1/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Silnik spalinowy 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X Pasek klinowy (typu V) Dokonać wymiany  

2 X X Sprawdzić luz zaworowy 

Należy sprawdzać luz zaworowy na zimnym silniku. 
Podczas sprawdzania luzu zaworowego należy zdjąć 
pokrywę głowicy cylindrów. Sprawdzić luz zaworowy 
na oddzielnych cylindrach zgodnie z kolejnością 
zapłonu. Kolejność zapłonu silnika:1-5-3-6-2-4 
(pierwszy cylinder od koła zamachowego). Podczas 
sprawdzania luzu zaworowego ustawić tłok 
sprawdzanego cylindra do punktu zapłonu ponieważ w 
tej pozycji popychacze zaworów są swobodne. 

 

3 X X 
Sprawdzić mocowanie części silnika, wsporniki, 
napięcie śrub. 

Momenty dokręcenia poszczególnych części (Nm): 
Silnik 

- śruby koła zamachowego (137,3) 
- śruby głowicy cylindra (dokręcenie końcowe) 

Pompa wtryskowa 
- pompa zasilająca (połączenie wyjściowe i 
wejściowe) (30+5) 
- wlot paliwa (30+10) 
- połączenie oleju smarującego (10+2) 

Wtryskiwacz 
- nakrętki zaciskowe (25) 
- nakrętki mocowania dyszy (40÷50) 
- dokręcenie końcowe nakrętek zespołu przewodów 
zasilania (15÷25) 
- śruby powrotu linii powrotu paliwa (5÷7).  
Uszkodzone elementy wymienić 

 

4 X X 
Sprawdzić szczelność, wycieki (misa olejowa, 
głowice cylindrów, rury olejowe ciśnieniowe, 
węże paliwowe, układ chłodzenia). 

Na nieobecność wycieków  

5 X X 
Sprawdzić wsporniki zamocowania silnika, stan 
gumowych elementów  sprężynujących. 

Moment dokręcenia śrub – 289,3 Nm 

Nie może wystąpić rozwarstwienie gumy z częścią 
metalową. Uszkodzone elementy wymienić 

 

6 X X Sprawdzić rozrusznik i koło zamachowe. 
Regularnie sprawdzać: mocowanie i czystość połączeń 
przewodowych, śruby mocujące. 

 

7 X X Stan i uszczelnienie rur wlewowych.   

8 x x Sprawdzić mocowanie wtryskiwaczy   

9 X X 

Sprawdzenie ładowania cylindra 
pneumatycznego: 
- sprawdzenie działania szczelności 
- smarowanie (łączniki kuliste, uszczelki) 

  

10 X X 
Sprawdzić rury ciśnieniowe paliwowe 
(połączenia) – na przecieki 

Szczelność podłączenia przewodów paliwowych 
wysokociśnieniowych 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M40[2/2] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Silnik spalinowy 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

11 X X 
Wymienić wtryskiwacz: 
- dyszę wtryskiwacza 
- ustawić ciśnienie otwarcia 

Przy wymianie wtryskiwacza należy odłączyć przewód 
ciśnieniowy i przelewowy wtryskiwacza, zdemontować 
nakrętkę mocującą, następnie zdjąć płytkę 
podtrzymującą. Jeżeli wtryskiwacz jest zapieczony to 
do wyjęcia należy użyć specjalny ściągacz do 
poluzowania, aby wyeliminować niebezpieczeństwo 
rozszczelnienia korpusu wtryskiwacza. Przed 
zabudową wtryskiwacza należy starannie wytrzeć i 
założyć wtryskiwacz do gniazda. W celu uniknięcia 
korozji pomiędzy wtryskiwaczem a gniazdem 
wtryskiwacza należy korpus wtryskiwacza pokryć pastą 
typu „OPTIMOLY PASTE TA”, w przypadku 
korzystania z wtryskiwaczy z pierścieniem 
uszczelniającym powyższe nie jest konieczne. 

 

12 X X 
Wymienić pompę wtryskową (Ustawić kąt 
wtrysku). 

Sprawdzić kontroler automatycznego wtryskiwacza, 
Pompa wtryskowa powinna być naprawiana lub 
zamieniana jedynie w specjalistycznym zakładzie. 

 

13 X X Układ chłodzenia – naprawa główna 
Wykonywać w autoryzowanym przez producenta 
warsztacie naprawczym. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M41[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Zespoły napędu głównego 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
z
n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

WAŁY NAPĘDOWE 

1 X X 
Sprawdzić stan wału 
- luzy wzdłużne na połączeniu krzyżakowym 
- luzy połączenia wielowypustowego 

Na nieobecność uszkodzeń mechanicznych 
Luzy wyczuwalne ręką są niedopuszczalne. 

 

2 X X Sprawdzić przeguby wału napędowego. 

Kąty złamania przegubów muszą być jednakowe. 
Ramiona przegubów wały (część środkowa wału) 
muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Wszystkie trzy 
części wału muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Jeżeli 
jeden z warunków nie jest spełniony, powstają pulsacje 
w ruchu obrotowym, które przy dużych obrotach wału 
mogą spowodować do jego uszkodzenia, 

 

3  X 
Dokonać wyważania dynamicznego wału 
napędowego 

Dopuszczalne niewyważenie na jednostkę ciężaru 
wału wynosi 50mmg/kg przy prędkości 3000 obr/min 

 

PRZEKŁADNIA OSIOWA 

4 X X Kontrola przekładni pod pojazdem 
Brak uszkodzeń mechanicznych, wycieków. W 
przypadku konieczności dokonać demontażu 
przekładni. Usterki usunąć. 

 

5 X X Czyszczenie korpusu 

Czyszczenie wykonać za pomocą szczotek i szmat 
używając wody zasadowej o wartości 1,5 pH. 
Opłukany może być strumieniem wody za pomocą 
węża. 

 

6 X X 
Sprawdzenie kół zębatych (Koła zębate mogą 
być sprawdzone po zdjęciu wyposażenia pokryw 
dolnych i górnych części korpusu) 

Brak pęknięć, uszkodzeń. Zużyte elementy wymienić.  

7 X X Sprawdzenie powierzchni bocznych zębów kół 
Jeżeli są jakieś zniszczenia należy powiadomić 
producenta 

 

8 X X Sprawdzenie luzu międzyzębnego   

9 X X Sprawdzenie łożysk 
Sprawdzić przy obracającym się wałku czy następuje 
grzanie. Sprawdzić łożyska na wałku wejściowym 
przesuwając wałek w kierunku poziomym i pionowym. 

 

PRZEKŁADNIA GŁÓWNA 

10 X X 

Dokonać oględzin przekładni: 
- demontaż skrzyni 
- weryfikacja i mycie części 
-  wymiana części eksploatacyjnych (łożysk, 
tarcz ciernych, uszczelnień filtra) 
- montaż skrzyni biegów 
- sprawdzenie poprawności działania na 
stanowisku testowym 
- sprawdzenie poprawności działania skrzyni po 
jej zabudowie na pojeździe 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M60[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Sprężarka 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
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n

ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X Ogólne oględziny sprężarki 
Na nieobecność uszkodzeń mechanicznych 
 

 

2 X X Dokonać wymiany paska 

Po wymianie napędu pasowego (np.zerwaniu paska) 
lub z innej przyczyny przed ponownym montażem 
pasków i jej uruchomieniem obracając w lewo i w 
prawo kołym pasowym a następnie obrotami zgodnymi 
z kierunkiem obrotów, przesmarować i przetłoczyć olej 

 

3 X X Przeczyścić wejście i wyjście olejowe sprężarki   

4 X X Wymontować głowicę sprężarki 
Zawór tłoczący oczyścić z nagarów. Po montażu przy 
ciepłym silniku sprawdzić wydajność sprężarki 
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Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona] M00[1/1] 

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona]  

ARKUSZ NAPRAW 
Smarowanie 

 

L.p. P
4

 

P
5

 

Czynności Wymagania 

Z
a
łą

c
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ik
 

1 2 3 7 8 9 

1 X X 
Przeprowadzić smarowanie zgodnie z kartą 
pomiarowo - parametryczną 

 1N 
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WZORY KART POMIAROWYCH  

WYPEŁNIANYCH 

PRZY 4 i 5 POZIOMIE UTRZYMANIA 

POJAZDÓW KOLEJOWYCH 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 1N[1/2] 

KARTA SMAROWANIA  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu 
kolejowego 

Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 1N[2/2] 

KARTA SMAROWANIA  
 

N
r 

p
u

n
k

tu
 

Nazwa 
smarowania 

zespołu 

Il
o

ś
ć
 u

rz
ą
d

z
e
ń

 

M
ie

js
c
e
 s

m
a
ro

w
a
n

ia
 

O
g

ó
ln

a
 i
lo

ś
ć
 p

k
t.

 s
m

a
rn

y
c
h

  

Środki smarne 
Częstotliwość  
smarowania 

Zużycie 
środków 

smarowych 

Ś
ro

d
k
i 

s
m

a
ro

w
e
 

z
a
s
tę

p
c

z
e
 

U
w

a
g

i 

R
o

d
z
a
j 

Oznaczenie 
W 

przeglądach 
okresowych  

 

D
o

s
m

a
ro

w
a
n

ie
 

w
 [
k
g
] 

W
y
m

ia
n

a
 w

 [
k
g
] 

Lato Zima P1 P2 P3 P4 P5     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Silnik 
spalinowy 

2   olej 
Statoil 
Powerway 
15W40 

Statoil 
Powerway 
15W40 

s w w w w 2 44  

Zgodnie z 
instrukcją 

producenta 
2 

Przekładnia 
główna  

2   olej Mobil ATF Mobil ATF s s w w w  56  

3 
Przekładnia 
osiowa  

2   olej 
Shell 

Spirax 
85W90 

Shell 
Spirax 
85W90 

      22  

4 Wózek 

4.1 
Łożyska 
osiowe 

  
4 smar ŁT4S3 ŁT4S3 

 
  W W 0,02 4,8   

4.2 

Sworznie 
układu 
dźwigniowego 
hamulca 

  

24 olej 
Pm 

30/50-0-
020 

Pm 
30/50-0-

020 

 

S S W W 0,02 0,005   

4.3 
Cylinder 
hamulcowy 

  
2 smar 

Aeroshell 
Grease6 

Aeroshell 
Grease6 

 
  W W 0,005 0,04   

5 Nadwozie 

5.1 

Sprzęg 
śrubowy 
(śruby, czopy, 
sworznie)   

  

2 olej L-AN46 L-AN46  S S W W 0,01 0,02   

5.2 
Hak cięgłowy 
(prowadzenie) 

  
4 

smar 
masz.  

2 2  S S W W 0,01 0,04   

5.3 
Zderzak (trzon, 
tarcza) 

  
4 smar grafitowy grafitowy S S S S S 

wg 
potrzeb 

wg 
potrzeb 

  

5.4 Wycieraczka 
  

4 
wazelina 

tech.  
TW TW  S S W W 0,002 0,004   

5.5 

Aparatura 
pneumatyczna, 
zawory, 
przekaźniki 

  

kpl. 
wazelina 

tech. 
TW TW    W W 0,02 0,1 

Smar 
hamulc. 
L lub Z 

x) 

5.6 Zamki, zawiasy 
  

kpl. 
smar 
masz. 

2 2  S S W W 0,05 0,1  x) 

6 Urządzenia elektryczne/Aparatura elektryczna 

6.1 Przeguby 
  

kpl. 
wazelina 

tech. 
TW TW  S S W W 0,005 0,008   

6.2 

Cylindry i 
zawory 
elektropneuma-
tyczne 

  

kpl. 
olej 

wazel. 
biały biały  S S W W 0,003 0,003   

6.3 Łożyska toczne   kpl. smar ŁT4S3 ŁT4S3  S S W W 0,003 0,002   

6.4 
Wentylator 
dachowy 
(łożyska) 

  
6 smar ŁT4S3 ŁT4S3  S S W W 0,003 0,002   

6.5 
Prędkościo-
mierz 

  
            

Wg 
wskazań 

producenta 6.6 
Czujnik 
prędkościo-
mierza 

  
            

x)   Nie wykazano na rysunku punktów smarnych autobusu 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 2N[1/2] 

KARTA POMIAROWA  
Ostoja 

 

 

Numer pojazdu Numer ostoi 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 2N[2/2] 

KARTA POMIAROWA  
Ostoja 

 

Numer pojazdu  

 

Symbol 
Wymiary nominalne 

CZŁON I CZŁON II 

Wymiary rzeczywiste Wymiary rzeczywiste 

strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

a, a1 |a-a1|≤2   

b, b1 |b-b1|≤1,5   

c, c1 |c-c1|≤1,5   

S1 |S-S1|≤2     

S2 |S-S2|≤2     

S3 |S-S3|≤2     

L 12948 ± 5     

E1, E2 2900 ± 2     

D1, D2 2030 ± 2     

F1, F2 1406 ± 2     

G1, G2 970 ± 5     

HP |HL-HP|≤1     

H1P |HL- H1P|≤1     

H1L |HL- H1L|≤1     

H2P |HL- H2P|≤1     

H2L |HL- H2L|≤1     

H3P |HL- H3P|≤1     

H3L |HL- H3L|≤1     

K1, K2 705 ± 2     

Uwagi 

 

 

 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 3N[1/4] 

KARTA POMIAROWA 
Rama wózka napędnego i  tocznego 

 
Numer pojazdu  

 
WÓZEK NAPĘDNY 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 3N[2/4] 

KARTA POMIAROWA 
Rama wózka napędnego i  tocznego 

 

 

Symbol 
Wymiary nominalne 

WÓZKEK NR 1 (CZŁON II) WÓZKEK NR 2 (CZŁON II) 

Wymiary rzeczywiste Wymiary rzeczywiste 

strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

A 
600 ± 1 

    

A1 
    

B 
1050 ± 1 

    

B1 
    

C 680 
+0,5     

D 572 ± 1     

E 195 ± 1     

F 538 ± 1     

G 218,5 
+0,5

     

H 252 ± 0,5     

J 75 ± 0,5     

K 75 ± 0,5     

L 747,5 ± 1,0     

M 254 ± 0,5     

N 552,5 ± 0,5     

P 242 ± 1,0     

R 320 ± 1,0     

S 152 ± 0,5     

Uwagi 

 

 

 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 3N[3/4] 

KARTA POMIAROWA 
Rama wózka napędnego i  tocznego 

 

WÓZEK TOCZNY 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 3N[4/4] 

KARTA POMIAROWA 
Rama wózka napędnego i  tocznego 

 

 

Symbol 
Wymiary nominalne 

WÓZKEK NR 2 (CZŁON II) WÓZKEK NR 3 (CZŁON II) 

Wymiary rzeczywiste Wymiary rzeczywiste 

strona lewa strona prawa strona lewa strona prawa 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

A 
600 ± 1 

    

A1 
    

B 
1050 ± 1 

    

B1 
    

C 680 
+0,5     

D 572 ± 1     

E 195 ± 1     

F 538 ± 1     

G 218,5 
+0,5

     

K 75 ± 0,5     

L 747,5 ± 1,0     

M 254 ± 0,5     

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 4N[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiary ustawienia urządzenia pociągowo-skrętnego względem osi pudła 

 
Numer pojazdu  

 

 
 

Symbol 

Wymiary 

nominalne 

WÓZKEK TOCZNY WÓZKEK NAPĘDNY 

Wymiary rzeczywiste Wymiary rzeczywiste 

[mm] [mm] [mm] 

A 1370 ± 2
   

B 187 ± 2   

C 187 ± 2   

D 890   

E 890   

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 5N[1/2] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiary ustawienia pudło – wózek i luzów  przymaźnicznych 

 
Numer pojazdu  

 

POMIAR USTAWIENIA PUDŁO - WÓZEK 
 

 
 

Symbol 

Wartość 

konstrukcyjna 

Wartość rzeczywista 

Wózek napędny Wózek toczny 

str. lewa str.prawa str. lewa str.prawa str. lewa str.prawa str. lewa str.prawa 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

 Człon I 

M 70 ± 2         

Y 35 ± 2         

 Człon II 

M 70 ± 2         

Y 35 ± 2         

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 5N[2/2] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiary ustawienia pudło – wózek i luzów  przymaźnicznych 

 
Numer pojazdu  

 

POMIAR LUZÓW PRZYMAŹNICZYCH 

 
 

Symbol 

Wartość 

konstrukcyjna 

Wartość rzeczywista 

Wózek napędny Wózek toczny 

str. lewa str.prawa str. lewa str.prawa str. lewa str.prawa str. lewa str.prawa 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

 Człon I 

C 18 ± 2         

D 5 ± 1         

 Człon II 

C 18 ± 2         

D 5 ± 1         

 

 

 

 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 6N[1/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar układu odsprężynowania 

 
Numer pojazdu  

 

Wózek napędny 

 
 

Oznaczenie 

Obciążenie w kN 
A A1 B B1 G G1 M M1 Y Y1 

P=83,6 

Wymiar konstrukcyjny w mm 585±2 70 5

0

  70±2 35±2 

Wymiar rzeczywisty w mm           

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 6N[2/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar układu odsprężynowania 

 
Numer pojazdu  

 

Wózek toczny 

 
 

 

Oznaczenie 

Obciążenie w kN 
A A1 B B1 G G1 M M1 Y Y1 

P=83,6 

Wymiar konstrukcyjny w mm 585±2 70 5

0

  70±2 35±2 

Wymiar rzeczywisty w mm           

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 6N[3/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar układu odsprężynowania 

 
Numer pojazdu  

 

Sprężyna zewnętrzna – zestaw napędny 

 

Nazwa pomiaru Symbol 
Wymiar                       

konstrukcyjny 
Wymiar 

rzeczywisty 
Uwagi 

Średnica zewnętrzna sprężyny Dz [mm[ 303   

Średnica wewnętrzna sprężyny Dw [mm] 227±2   

Wysokość sprężyny swobodnej Hsw. [mm] 494   

Wysokość sprężyny obciążonej 
statycznie-ładowny 

Hst. [mm] 345   

Wysokość sprężyny obciążonej 
dynamicznie 

Hdyn. [mm] 305   

Obciążenie statyczne sprężyny Qst. [kN] 26,6   

Obciążenie dynamiczne Qdyn. [kN] 33,7   

 
 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  

 

 

+2 
-3 
 
+2 
-3 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 6N[4/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar układu odsprężynowania 

 
Numer pojazdu  

 

Sprężyna wewnętrzna – zestaw napędny 

 
 

Nazwa pomiaru Symbol 
Wymiar                       

konstrukcyjny 
Wymiar              

 rzeczywisty 
Uwagi 

Średnica zewnętrzna sprężyny Dz [mm[ 198   

Średnica wewnętrzna sprężyny Dw [mm] 152±2   

Wysokość sprężyny swobodnej Hsw. [mm] 524   

Wysokość sprężyny obciążonej 
statycznie-ładowny 

Hst. [mm] 
345   

Wysokość sprężyny obciążonej 
dynamicznie 

Hdyn. [mm] 305 
  

Obciążenie statyczne sprężyny Qst. [kN] 10,3   

Obciążenie dynamiczne Qdyn. [kN] 12,5   

 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  

 

+2 
-3 
 
+2 
-3 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 6N[5/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar układu odsprężynowania 

 
Numer pojazdu  

 

Sprężyna wewnętrzna – zestaw toczny 

 
 

 

Nazwa pomiaru Symbol 
Wymiar                       

konstrukcyjny 
Wymiar              

 rzeczywisty 
Uwagi 

Średnica zewnętrzna sprężyny Dz [mm[ 302   

Średnica wewnętrzna sprężyny Dw [mm] 228±2   

Wysokość sprężyny swobodnej Hsw. [mm] 492   

Wysokość sprężyny obciążonej 
statycznie-ładowny 

Hst. [mm] 345 
  

Wysokość sprężyny obciążonej 
dynamicznie 

Hdyn. [mm] 305 
  

Obciążenie statyczne sprężyny Qst. [kN] 23,6   

Obciążenie dynamiczne Qdyn. [kN] 30,0   

 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  

 

+2 
-3 
 
+2 
-3 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 7N[1/4] 

KARTA POMIAROWA 
Zestawy kołowe 

 

 
 

 
Oznaczenia pomiarów: 

Nr 
pomia

ru 
Nazwa pomiaru Symbol 

1 Rozstaw wewnętrznych bocznych powierzchni obręczy lub wieńców kół bezobręczowych A 

2 Odległość wewnętrznych bocznych powierzchni obręczy lub wieńców kół bezobręczowych od czoła czopów osi C2 ; C3 

3 Średnica okręgów tocznych kół D1 ; D2 

4 Szerokość obręczy - 

5 Bicie osiowe powierzchni wewnętrznej wieńca koła bezobręczowego - 

6 Bicie promieniowe powierzchni tocznej - 

7 Grubość lub wieńca koła bezobręczowego g 

8 Wymiary zarysu:           - wysokość obrzeża,            - grubość obrzeża,           - stromość obrzeża H,    G,   qr 

9 Średnica czopów d1 

10 Średnica przedpiaścia d2 

11 Odległość między zarysami obrzeży (obręczy lub wieńców) zestawów kołowych Ez = GL + A + GP Ez 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 7N[2/4] 

KARTA POMIAROWA 
Zestawy kołowe 

 
Wartości wymiarów: 

Lp Rodzaj pomiaru Symbol 
Wymiar 

konstrukcyjny 
[mm] 

Wymiar 
dopuszczalny 
po naprawie 

[mm] 

Wymiar graniczny 
[mm] 

1 Średnica okręgów tocznych kół. D1; D2 840 +4 790 780  
  0 

2 
Różnica średnic okręgów tocznych 
kół. 

|D1 - D2| ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5  

3 

Rozstaw wewnętrznych bocznych 
powierzchni wieńców kół 
bezobręczowych (mierzona w 3-ch 
miejscach co 120°). 

Az 1360 
+2 

1360 
+2 

1360±3   0  -1 

4 

Różnica rozstawu wewnętrznych 
bocznych powierzchni wieńców kół 
bezobręczowych (mierzona w 3-ch 
miejscach co 120°). 

A1 - A2 
A1 - A3 
A2 - A3 

≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

5 

Różnica odległości wewnętrznych 
bocznych powierzchni obręczy lub 
wieńców kół bezobręczowych od 
czoła czopów osi. 

|C2 - C3| ≤ 1 ≤ 1 ≤ 2 

6 Szerokość wieńca. - 135 
+1 

135 
+1 

135 
+5 

 -1  -2  -2 

7 
Bicie osiowe powierzchni 
wewnętrznej wieńca koła 
bezobręczowego. 

- 1 1 2 

8 
Bicie promieniowe powierzchni 
tocznej. 

- 0,5 0,5 1 

9 

Wymiary zarysu: 
- wysokość obrzeża......................... 
- grubość obrzeża............................ 
- stromość obrzeża.......................... 

 
H 
G 
qr 

 

280,5 
32,5+0,5 

10,8
+0,2 

 
32 
28 
7,5 

 

36 
22 
6,5 

10 Średnica czopów. d1 110 
+0,059 

110 
+0,059 

110 
+0,059 

+0,037 +0,037 +0,037 

11 Średnica przedpiaścia. d2 145 
+0,140 

145 
+0,140 

145 
+0,140 

+0,100 +0,100 +0,100 

12 Odległość między zarysami obrzeży. Ez 1425 od 1410 do 1426 

13 Zarys zewnętrzny kół zestawu kołowego. S1002/h28/e32,5/6,7% zgodnie z PN-EN 17315 

14 Oporność zestawu kołowego. 0,01Ω 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 7N[3/4] 

KARTA POMIAROWA 
Zestawy kołowe 

 
Wartości wymiarów rzeczywistych na autobusie (człon I) 

 

Strona 
zestawu 
kołowego 

Elementy wieńca lub obręczy koła 

Wysokość 
obrzeża H 

[mm] 

Grubość 
obrzeża G 

[mm] 

Stromość 
obrzeża qr 

[mm]  

Suma 
grubości 
dwóch 

obrzeży 
GL + GP 

[mm] 

Średnica 
koła w 
okręgu 

tocznym  
D [mm] 

Odległość 
między 

wewnętrznymi 
powierzchnia

mi obręczy lub 
wieńcow kół  

A [mm] 

Odległość 
między 

zarysami 
obrzeży 
Ez [mm] 

Kolejny numer zestawu kołowego wagonu 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Strona 
lewa 

L 

      

  

  

    

Strona 
prawa 

P 

        

Oporność 
zestawu 
kołowego 
w ohmach 

[Ω] 

Zestaw 
kołowy 1 

 

Zestaw 
kołowy 2 

 

 
 

 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 7N[4/4] 

KARTA POMIAROWA 
Zestawy kołowe 

 
Wartości wymiarów rzeczywistych na autobusie (człon II) 

 

Strona 
zestawu 
kołowego 

Elementy wieńca lub obręczy koła 

Wysokość 
obrzeża H 

[mm] 

Grubość 
obrzeża G 

[mm] 

Stromość 
obrzeża qr 

[mm]  

Suma 
grubości 
dwóch 

obrzeży 
GL + GP 

[mm] 

Średnica 
koła w 
okręgu 

tocznym  
D [mm] 

Odległość 
między 

wewnętrzny
mi 

powierzchni
ami obręczy 
lub wieńcow 

kół  
A [mm] 

Odległość 
między 

zarysami 
obrzeży 
Ez [mm] 

Kolejny numer zestawu kołowego autobusu 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Strona 
lewa 

L 

      

  

  

    

Strona 
prawa 

P 

        

Oporność 
zestawu 
kołowego 
w ohmach 

[Ω] 

Zestaw 
kołowy 1 

 

Zestaw   
kołowy 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 8N[1/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar wysokości rur piasecznic, zgarniaczy szynowych, zderzków 

 
Numer pojazdu  

 

POMIAR WYSOKOŚCI RUR PIASECZNIC I ZGARNIACZY SZYNOWYCH 

 

 
 

Wymiar konstrukcyjny: 

Z=70+5 [mm] 

P=70+5 [mm] 

 

Wyniki pomiaru 
 

Człon I 
 

Człon II 
 

lewa prawa lewa prawa 

Z P1 P2 Z P1 P2 Z P1 P2 Z P1 P2 

            

 

 

 

 

 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 8N[2/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar wysokości rur piasecznic, zgarniaczy szynowych, zderzków 

 
Numer pojazdu  

 

POMIAR WYSOKOŚCI ZDERZAKÓW 

 
 

Różnica wysokości zderzaków od główki szyny: 

na jednym końcu autobusu max. 15mm 

na dwóch końcach autobusu (wzdłuż i po przekątnej) max. 25mm 

Uwaga: Dla nowych zestawów kołowych obowiązuje wymiar 1050       mm. 
 

Wyniki pomiaru 

Człon I Człon II 

L P L P 

    

 
Ocena: 
 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  

 

    
   +10 
    -5 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 8N[3/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar wysokości rur piasecznic, zgarniaczy szynowych, zderzków 

 
Numer pojazdu  

 

POMIAR ZDERZAKÓW - POCHWA Z TARCZĄ 
 

 
 

Symbol 
wymiaru 

Wymiar 
konstrukcyjny 

Wymiar 
dopuszczalny 
przy naprawie 

Wymiar 
graniczny 

Wymiar kresowy 
Wyniki 

pomiarów 
Uwagi 

A 426±0,4 427,0 427,5 428,0   

B 0 1,0 2,0 2,5   

C Ø186
+0,5 

Ø187,5 Ø188,5 Ø189,0   

G 24,8-0,13 24,3 24,0 23,5   

K 0 3,0 5,0 5,5   

R 177±0,5 178,0 178,5 179,0   

 
Ocena:......................................................................................................................................................................... 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 8N[4/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar wysokości rur piasecznic, zgarniaczy szynowych, zderzków 

 
Numer pojazdu  

 

POMIAR ZDERZAKÓW - TULEJA Z PŁYTĄ 

 

 
 

Symbol 
wymiaru 

Wymiar 
konstrukcyjny 

Wymiar 
dopuszczalny 
przy naprawie 

Wymiar 
graniczny 

Wymiar kresowy 
Wyniki 

pomiarów 
Uwagi 

A Ø145
+0,5 

Ø146,5 Ø147,5 Ø148,0   

B Ø143
+0,5

 Ø144,5 Ø145,5 Ø146,0   

C Ø185-0,3 Ø184,0 Ø183,5 Ø183,0   

D 25-0,13 26,0 27,5 28,0   

d Ø26
+0,33

 Ø27,0 Ø27,5 Ø28,0   

H 290±0,4 289,0 288,5 278,0   

L 511±1,2 509,0 508,0 507,0   

 
Ocena:......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 8N[5/5] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar wysokości rur piasecznic, zgarniaczy szynowych, zderzków 

 
Numer pojazdu  

Wymiary dopuszczalne zderzaków 

Lp Określenie pomiaru 
Wymiar konstrukcyjny 

w mm 

Wymiar dopuszczalny 
po obsłudze w mm 

Wymiar rzeczywisty w mm 

P4 P5 1 2 3 4 

1 Średnica wewnętrzna pochwy 186
+0,5 

187 186
+0,5

     

2 
Średnica pierścienia 
prowadzącego tulei 

185,5 184 185,5     

3 Średnica prowadząca tulei 185,5-0,3 184 185,5-0,3     

1. Dopuszcza się zużycie tarczy zderzaka 2 mm. 

Przy naprawie głównej dopuszczalne zużycia 1,5 mm. 

2. Wkładka elastomerowa powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji konstrukcyjnej. 

Wymiary dopuszczalne zderzaków 

DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ POZIOMU UTRZYMANIA P4 i P5 

1 

Siła F0 napięcia wstępnego 
zderzaka  

F0<10kN 
Amortyzator amortyzacji wstępnej 

wymaga regeneracji 

2 F0>10kN 
Amortyzator amortyzacji wstępnej 

spełnia wymagania charakterystyki i 
może być eksploatowany 

3 

Siła F105 przy skoku zderzaka 
równym 105 mm 

F105<250kN 
Amortyzator amortyzacji głównej 

wymaga regeneracji 

4 F105>250kN 
Amortyzator amortyzacji głównej 

spełnia charakterystyki i może być 
eksploatowany 

Wymiary dopuszczalne zderzaków 

PO OBSŁUDZE TECHNICZNEJ POZIOMU UTRZYMANIA P4 i P5 

L.p. Stan zderzaka po naprawie okresowej
 

Siła napięcia 
wstępnego 
zderzaka         
F0 (kN) 

Siła przy skoku 
równym 105 mm 

F105(kN) 
1 2 3 4 

1 Obydwa amortyzatory spełniały wymagane minimum
 

min.10 min.250     

2 
Wymieniony na nowy amortyzator mały AT-125-P 
Amortyzator duży KX-P-6 spełnia wymagane 
minimum 

min.15 min.250     

3 

 

Wymieniony na nowy amortyzator duży KX-P-6 
Amortyzator mały AT-125-P spełnia wymagane 
minimum 

min.10 
min.15 

min.300
+15%

-10% 
min.300

+15%
-10% 

    

4 Obydwa amortyzatory wymienione na nowe       

 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 9N[1/8] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar urządzeń pociągowo-zderzanych 

 
Numer pojazdu  

 

 

SPRZĘG ŚRUBOWY 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 9N[2/8] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar urządzeń pociągowo-zderzanych 

 
Numer pojazdu  

 
Wymiary dopuszczalne sprzęgu śrubowego 

 

L.p. Określenie pomiaru Symbol 
Wymiar 

konstrukcyjny 
[mm] 

Wielkość naprawcza  
[mm] 

Wymiar 
kresowy  

[mm] P4 P5 

1 Średnica sworznia  D1 55 
0 

54 55 
0 

52 
-0,5 -0,5 

2 Średnica czopa nakrętki D2 45 
0 

42 45 
0 

41 
-0,5 -0,5 

3 
Średnica otworu w 
łubce 

lewego D3 56 
+0,5 

- 56 
+0,5 

- 
0 0 

prawego D4 46 
+0,5 

- 46 
+0,5 

- 
0 0 

4 Średnica otworu w pałąku D5 46 
+0,5 

- 46 
+0,5 

 
0 0 

5 Grubość pałąka 

W obszarze 
połączenia z 
nakrętką 

a 32 
0 

29 32 

0 

28 -1,5 
-1,5 

W części giętei W3 40 
0 

37,5 40 
0 

36,5 
-0,1 -0,1 

6 
Szerokość 
ucha łubki 

lewego 

W płaszczyźnie 
poprzecznej 

b 22 21 22 21 

W płaszczyźnie 
wzdłużnej 

W1 
25,5 21 25,5 20 

prawego 

W płaszczyźnie 
poprzecznej c 20 19 20 18,5 

W płaszczyźnie 
wzdłużnej W2 

23,5 19 23,5 18 

7 
Szerokość 
ucha pałąka 

W płaszczyźnie 
poprzecznej d 20 19 20 18,5 

W płaszczyźnie 
wzdłużnej W2 23,5 19 23,5 18 

8 
Luz poprzeczny między sworzniem 
a otworem w uchu łubki 

z1 maks. 2 maks. 5 maks. 2  

9 
Luz poprzeczny między sworzniem 
a otworem w uchu łubki lub pałąka 

z2 maks. 2 maks. 5 maks. 2  

 
Ocena:............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 9N[3/8] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar urządzeń pociągowo-zderzanych 

 
Numer pojazdu  

 

HAK CIĘGŁOWY 
Wymiary dopuszczalne haka cięgłowego 

 

 
 
 

Lp. 
Symbole 

wymiarowe 

Wymiar konstrukcyjny  

[mm] 

Wymiar dopuszczalny po 
naprawie w mm. Wymiar 

kresowy 
[mm]. 

Wymiar rzeczywisty  

[mm] 

P4 P5 
Strona tablic 

przestawczych 
Strona 

przeciwna 

1 a 80
 +1 

76 80 70   0 

2 a1 56 
0 

60 56 65   -2 

3 b 120
 +2 

116 120 110   0 

4 c 31
 +3 

28  27   0 

5 d1 56
 +0,5 

59 56 62    

6 f 41
 

+2 

47 41 50   0 

 

7 h 60 
0 

X 50 
0 

56 X 47 60 X 50 54 X 44   -2 -2 

8 d2 80 
+0,19 

80,8 80,5 81   
0 

9 g 70±0,6 67 66 65   

10 L 530 533 530 535   

 
Ocena:......................................................................................................................................................................... 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 9N[4/8] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar urządzeń pociągowo-zderzanych 

 
Numer pojazdu  

 

USTAWIENIE HAKA CIĘGŁOWEGO WZGLĘDEM ZDERZAKA I CZOŁOWNICY 

 

 
Ocena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 9N[5/8] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar urządzeń pociągowo-zderzanych 

 
Numer pojazdu  

 

POŁĄCZENIE MIĘDZY CZŁONOWE – SPRZĘG PÓŁSTAŁY 
 

 
 

Nr Opis Nr Opis 

1 Łącznik kielichowy 6 Płyta 

2 Kołek prowadzący 7 Tarcza 

3 Oznakowanie typu 8 Nakrętka 

4 Tuleja sprzęgu 9 Śruba 

5 Amortyzator gumowy   
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 9N[6/8] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar urządzeń pociągowo-zderzanych 

 
Numer pojazdu  

 

 

Symbol 
wymiaru 

 

Wymiar 
konstrukcyjny 

w [mm] 

Wymiar 
rzeczywisty 
(zmierzony) 

Uwagi 

a1 900 
 
 

 
 

a2 900  
 
 

 
 

b1 720 
 
 

 
 

b2 720 
 
 

 
 

c1 370 
 
 

 
 

c2 370 
 
 

 
 

 
Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 9N[7/8] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar urządzeń pociągowo-zderzanych 

 
Numer pojazdu  

 
POŁĄCZENIE MIĘDZYCZŁONOWE 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 9N[8/8] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar urządzeń pociągowo-zderzanych 

 
Numer pojazdu  

 
 
 

Symbol 
wymiaru 

 

Wymiar 
konstrukcyjny 

[mm] 

Wymiar 
rzeczywisty 
(zmierzony) 

Uwagi 

A 700   

B1 466   

B2 466   

 
 
 
 
Ocena 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 10N[1/2] 

KARTA POMIAROWA 
Próby  hamulca i układu pneumatycznego 

 
Numer pojazdu  

 

Lp Mierzony parametr pracy Nastawa Kryterium Wynik 

1 Oględziny zewnętrzne - dobry  

2 Drożność przewodu głównego - drożny  

3 Szczelność przewodu głównego spadek w czasie 10 min. - maks. 0,010 MPa  

4 
Szczelność ogólna (spadek ciśnienia w przewodzie 
zasilającym w czasie 5 min.) 

- maks. 0,020 MPa  

5 
Szczelność cylindra hamulcowego, spadek w czasie 5 
min. 

- maks. 0,010 MPa  

6 

Czas napełniania cylindrów 

EP - Pos 1.5 ÷ 3.5 s  

7 EP - Os 1.5 ÷ 3.5 s  

8 PN - Pos 1.5 ÷ 3.5 s  

9 PN - Os 1.5 ÷ 3.5 s  

10 

Czas opróżniania cylindrów 

EP - Pos 4 ÷ 8 s  

11 EP - Os 4 ÷ 8 s  

12 PN - Pos 7 ÷ 12 s  

13 PN - Os 7 ÷ 12 s  

14 
Czułość hamulca PN na spadek ciśnienia w PG  

0,6 MPa/6s 
- maks. 1,2 s  

15 Nieczułość hamulca - Nie hamuje  

16 

Działanie nastawiacza skoku 

skręcić nastawiacz - dobre  

17 
rozkręcić 
nastawiacz 

- dobre  

18 
Działanie odluźniacza po 
hamowaniu pełnym 

Na początku próby - 0,340,01 MPa  

19 
Po zadziałaniu 
odluźniacza 

- 
Ciśnienie 

atmosferyczne 
 

20 

Największe ciśnienie w cylindrach 
hamulcowych 

Stan próżny EP - Os 0,260,01 MPa  

21 Stan próżny EP - Pos 0,380,01 MPa  

22 Stan ładowny EP - Os 0,290,01 MPa  

23 Stan ładowny EP - Pos 0,420,01 MPa  

24 

Największe ciśnienie w cylindrach 
hamulcowych podczas hamowania 
nagłego 

Stan próżny PN - Os 0,260,01 MPa  

25 Stan próżny PN - Pos 0,380,01 MPa  

26 Stan ładowny PN - Os 0,290,01 MPa  

27 Stan ładowny PN - Pos 0,420,01 MPa  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 10N[2/2] 

KARTA POMIAROWA 
Próby  hamulca i układu pneumatycznego 

 

28 Czułość przy odhamowaniu - zahamowany  

29 
Hamulec całkowicie odhamowany przy ciśnieniu 
ustabilizowanym w przewodzie głównym 

- odhamowany  

30 Działanie hamulca postojowego - działa  

31 Hamowanie stopniowe - zachodzi  

32 Odhamowanie stopniowe - zachodzi  

33 Hamowanie I stopnia - Zachodzi  

 

 

Inne uwagi: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 11N[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Zabudowa elektromagnesów SHP 

 
Numer pojazdu  

 

 
 
W warunkach statycznych na torze prostym: 
 

Oznaczenie 
Wartość 

wymagana 
[mm] 

Wymiar rzeczywisty [mm] 

Człon A Człon B 

X 1455   

Y 2705   

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 12N[1/2] 

KARTA POMIAROWA 
Sprawdzenie wykonania montażu i próby układu SHP, czuwaka i radiostopu 

 
Numer pojazdu  

 

1) Ocena prawidłowości połączeń ............................................................................................................  

2) Pomiary stanu izolacji: 

 Wymagana Zmierzona 

Rezystancja izolacji  przewodów CA i SHP min. 10 M  

 

 Wytrzymałość elektr. izolacji napięciem 1500 V  

50 Hz w ciągu 1 min. 

  

3) Sprawdzenie działania czuwaka przy prędkości autobusu v < 10 km/h.  

Ocena: ..................................................................................................................................................  

4) Sprawdzenie działania czuwaka przy zakleszczeniu przycisku czujności.  

Ocena: ..................................................................................................................................................  

5) Sprawdzenie działania czuwaka przy prędkości autobusu v > 10 km/h.  

Ocena: ..................................................................................................................................................  

6) Sprawdzenie działania układu SHP .  

Ocena: ..................................................................................................................................................  

7) Ciśnienie w cylindrach hamulcowych powodujące załączenie rejestracji hamowania  

 

Założone Zmierzone 

006 0 02. . MPa  
 

 
 
8) Sprawdzenie czasów działania czuwaka i SHP przy prędkości powyżej 10 km/h dla Uzn i temperatury 

otoczenia to=205C (mierzyć stoperem) 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 12N[2/2] 

KARTA POMIAROWA 
Sprawdzenie wykonania montażu i próby układu SHP, czuwaka i radiostopu 

 

Opis sprawdzenia Założone Zmierzone 

Cykl pracy czuwaka (czas między kolejnymi 
sygnałami świetlnymi) 

60 5

10




 s 

 

Czas pomiędzy sygnałem świetlnym  
i akustycznym przy działaniu czuwaka 

30.5 s 
 

Czas pomiędzy sygnałem świetlnym a rozpoczęciem 
nagłego hamowania  

5 0 5

1 0





.

.
 s 

 

Sprawdzenie działania układu SHP przy czynnym 
czuwaku: 
 zadziałanie buczka od chwili zaświecenia lampki 

SHP po czasie: 
 hamowanie pojazdu od chwili zaświecenia lampki 

SHP (sygnał ciągły) po czasie: 

 
 

2 ÷ 3 s  
 

5 ÷ 6 s  

 

Sprawdzenie działania układu SHP przy wyłączonym 
czuwaku: 
 zadziałanie buczka od chwili zaświecenia lampki 

SHP po czasie: 
 zadziałanie zaworu hamowania od chwili  

zaświecenia lampki SHP po czasie: 

 
 

2 ÷ 3 s 
 

 5 ÷ 6 s 

 

Sprawdzenie działania układów CA i SHP przy 
obniżonym napięciu zasilania Uz  = 0,7Un  

  

Sprawdzenie założenia plomb na aparacie CA i SHP 
oraz wyłączniku SHP 

  

Sprawdzenie działania radiostopu   

 
Ogólny wynik sprawdzenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 13N[1/1] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar regulacji reflektorów 

 
Numer pojazdu  

 

Regulację należy przeprowadzić przy użyciu ekranu wykonanego wg niniejszego schematu: 

 
 

Podane wartości na ekranie należy mierzyć od główki szyny dla autobusu z pełnymi zapasami na torze prostym. 

Wyniki pomiarów: 

 Odległość tarcz zderzakowych autobusu od 

ekranu 

Kabina  (człon I) Kabina  (człon II) 

15 m 15 m 

Wysokość świateł reflektora górnego A   mm  mm 

Wysokość świateł reflektorów 

dolnych
 

B  mm  mm 

C  mm  mm 

 
W razie potrzeby przeprowadzić korekcję ustawienia osi reflektorów. 
Sprawdzenie działania przyciemniania reflektorów ...................................................................................  
Sprawdzenie osygnalizowania świetlnego autobusu .................................................................................  
Sprawdzenie widoczności sygnałów końcowych z odległości 200 m ........................................................  
 Uwagi .........................................................................................................................................................  
Ocena regulacji i sprawdzenia  
 
 
 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 14N[1/1] 

PROTOKÓŁ 
Pomiary odbiorcze układu napędowego 

 
Numer pojazdu  

 

 
 

Wymiary Konstrukcyjne Wymiary 
rzeczywiste 

Uwagi 
Symbol Nominalne Odchyłki 

A 949 ±2   

B 445,5 ±2   

C 1820 ±2   

D 359 
+3 
-1 

  

E 847    

F 1394,5    

G 675 +5   

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 15N[1/2] 

PROTOKÓŁ 
Pomiar i próba prędkościomierza 

 
Numer pojazdu  

 

Zakres 
pomiarowy 
prędkościo-

mierza [km/h] 

Prędkość zadana Dopusz-
czalny błąd na 
wyświetlaczu 

jednostki 
centralnej 

Prędkość 
wskazana 

[km/h] 

Błąd 
wskazania 
prędkościo-

mierza [km/h] 

Błąd wskazań 
kabinowych 
wskaźników 
prędkości *) 

Prędkość zarejestrowana na 
karcie EKP 

[%] 
zakresu 

pomiarowego 

Wartość 
prędkości 

[km/h] 

Wartość 
prędkości 

[km/h] 

Błąd rejestracji 
prędkościomier

za [km/h] 

0÷135 

~30  

±1km/h 

     

~60       

~90       

~90       

~60       

~30       

*) Błąd wskazań kabinowych wskaźników prędkości nie powinien przekraczać ±3% górnej granicy zakresu pomiarowego 

 
Ocena wyników: pozytywna – negatywna*

)
 

 
Sprawdzenie wskazania i rejestracji długości drogi. 

Wartość poprawna długości drogi 
wg 

Błąd 
przetwarzania i 
zapisu przebytej 

drogi **) 

Wartość 
zarejestrowana 
długości drogi 

Błąd rejestracji 
długości drogi 

liczniki [km]  

±1m 

[km]  

Rejestracji na 
karcie EKP 

 [km]  

**) Błąd przetwarzania i zapisu przebytej drogi w pamięci  nieulotnej drogomierza, w czasie jednego cyklu pracy tj. od załączenia do 
wyłączenia zasilania jednostki centralnej nie powinien przekraczać ±1m. Błąd ten nie obejmuje zmiany obwodu koła w czasie eksploatacji 
pojazdu 

Ocena wyników : pozytywna – negatywna 
 

Parametry rejestrowane na karcie EKP sprawdzić na wykresie na ekranie komputera lub po wydrukowaniu 
wykresu. 

 
Sprawdzenie pracy licznika 

 

Sprawdzenie zmiany wskazań 
względem czasu przy v=60 km/h 

Wartość nominalna Ocena sprawdzenia
*) 

Co 1 minutę o 1 km pozytywna - negatywna 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 15N[2/2] 

PROTOKÓŁ 
Pomiar i próba prędkościomierza 

 
Sprawdzenie parametrów pracy zegara. 

Względny przyrost błędu wskazania czasu zegara prędkościomierza 

bzw wynosi:..............[s/dobę] (dopuszczalny błąd wynosi ±10s/dobę) 

   

Ocena wyników: pozytywna – negatywna
*)
 

 

Sprawdzanie oświetlenia 

Oświetlenie Ocena sprawdzenia
*) 

tarczy pozytywna - negatywna 

 
 

Ogólny wynik sprawdzenia: pozytywny – negatywny*)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) niepotrzebna skreślić 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 16N[1/2] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar prób postojowych 

 

Numer pojazdu  

 

L.p. Wyszczególnienie Wyniki prób i uwagi 

1 
Sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
montażu ogólnego 

 

2 

Sprawdzenie szczelności układu 
- paliwowego 
- olejowego 
- wodnego 
- wylotu spalin 
- powietrza 

 

3 Praca silnika spalinowego  

4 

Próby działania instalacji oświetleniowej 
- ustawienie reflektorów 
- lampy oświetleniowe 
- lampki sygnalizacyjne 
- gniazda wtykowe 

 

5 Stan baterii akumulatorów  

6 Próby hamulca i układu pneumatycznego  

7 Działanie hamulca postojowego  

8 Działanie piasecznicy  

9 

Sprawdzenie pozostałych urządzeń: 
- słyszalności sygnałów dźwiękowych 
 -działanie wycieraczek 
- działanie instalacji radiotelefonicznej 
- działanie instalacji elektrycznej 
- sprawdzenie ważności legalizacji i wskazań  
manometrów 

 

10 Urządzenia sygnalizacyjne i p.poż.  

   

11 

Pomiar odległości od główki szyny 
- osi  zderzaka 
- zgarniaczy szynowych 
- rury piaskowe 

Wielkość konstrukcyjna [mm] 
1060÷1045 
70 -- 65 
95 -- 90 

Wielkość zmierzona [mm]. 

12 
Przeprowadzić ważenie lokomotywy w stanie 
służbowym, po regulacji odsprężynowania  i 
jeździe próbnej 

  

 
13. Przeprowadzić próbę działania obwodów sterowania sterownika INTELO: 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 16N[2/2] 

KARTA POMIAROWA 
Pomiar prób postojowych 

 

W
ó
z
e
k
 Wartości teoretyczna *)   [kN] Wartości teoretyczna *)   [kN] 

Zestawu  
kołowego 

Kół zestawu Kół zestawu 

Strona lewa Strona prawa 
Zestawu  
kołowego 

Strona lewa Strona prawa 

Człon I 

1 
      

2 
      

Człon II 

1 
      

2 
      

Suma nacisków 
 Masa rzeczywista autobusu w Mg 

 
 
*) w stanie służbowym 

 

Podczas oględzin, pomiarów i prób postojowych stwierdzono poniższe usterki: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Po usunięciu wymienionych usterek autobusu można poddać próbnej jeździe 

 
 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 17N[1/1] 

Protokół rekonstrukcji robót dodatkowych 
 

Numer pojazdu  

 

Przy autobusie serii................................, Nr................................................z  
 
podczas obsługi technicznej poziomów utrzymania P1, P2, P3, P4, P5 

 
w.............................................................................................................................................................................. 

   (nazwa zakładu wykonującego naprawę) 
 

wykonano następujące rekonstrukcje i roboty dodatkowe według zamówienia...................................................... 
 
................................................................................................................................................................................ 

(numer zamówienia) 
 

 

Lp Wyszczególnienie dodatkowych prac Uwagi 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 

Wymienione prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pomiaru dokonał Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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Dokumentacja systemu utrzymania 

Użytkownik pojazdu kolejowego Opracował Koleje Dolnośląskie S.A.. Arkusz [strona]  

Koleje Dolnośląskie S.A. Nr KD-DSU-212M-10 Załącznik [strona] 18N[1/2] 

PROTOKÓŁ 
Protokół z jazdy próbnej autobusu 

 

Numer pojazdu  

 

Wykonano jazdę próbną na odcinku od stacji .........................................................................................................  

do stacji .......................................................................................................................................... i z powrotem, 

wynoszącym razem .................................... km. 

 

1. Prędkość 

odcinek ..............................., do stacji............................................, prędkość................................km/h 

odcinek ..............................., do stacji............................................, prędkość................................km/h 

odcinek ..............................., do stacji............................................, prędkość................................km/h 

odcinek ..............................., do stacji............................................, prędkość................................km/h 

odcinek ..............................., do stacji............................................, prędkość................................km/h 

 

2 Spostrzeżenia odnośnie nagrzewania się maźnic. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

3. Ocena spokojności jazdy. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

4. Pomiar odległości zderzaków nad główką szyny. 

 Odległość zderzaków nad główką szyny w mm 

Przed próbną jazdą Po próbnej jeździe 

Numer 
zderzaka 

1   

2   

3   

4   

 

5. Próba hamulca. 

Lp Ustawienie 
Rodzaj 

hamowania 
Prędkość 

[km/h] 

Długość drogi 
hamowania 

[m] 

Czas 
hamowania  

[s] 

Uwagi 

Hamulec zespolony 

1 Osobowy 
Służbowe 

pełne 
100    

2 Osobowy Nagłe 100    
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PROTOKÓŁ 
Protokół z jazdy próbnej autobusu 

 

6. Ocena sprawności działania zespołów autobusu w trakcie jazdy próbnej. 

Lp Urządzenie Wyniki oceny i uwagi 

1 Hamulec  

2 Zderzaki  

3 Sprzęgi  

4 Zestawy kołowe z maźnicami  

5 Wózki  

 

Niezależnie od stanu określonego wskazanymi wyżej wielkościami podczas jazdy próbnej stwierdzono 
następujące braki i usterki: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Po usunięciu ww. usterek konieczne jest poddanie autobusu ponownej jeździe próbnej 
x)
 

x)
akapit należy skreślić jeśli nie istnieje potrzeba przeprowadzenia ponownej jazdy próbnej 

 

Zdający Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  

 

 

 

Usterki wykazane w protokóle, stwierdzone podczas jazdy próbnej zostały usunięte. 

Powyższy stan autobusu uznaje się jako nadający się do eksploatacji i odpowiadający wymaganiom technicznym. 

Autobus może być przekazany do dalszej eksploatacji 

 

Zdający Kierownik KJ Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data  Data  

Podpis  Podpis  Podpis  
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PROTOKÓŁ  
wykonania obsługi technicznej  

 

Seria  i numer pojazdu  

 

Miejsce wykonania przeglądu ……………………………………………………….. 

Data wykonania przeglądu …………………......................................................... 

Przebieg .........................................………………… km 

Numery zestawów 
kołowych 

Wózek 1   

Wózek 2   

Wózek 3   

Wózek 4   

 

Lp Czynność Wynik 

1 Oględziny zewnętrzne autobusu. Pozytywny  Negatywny  

2 Prawidłowość naprawy urządzeń cięgłowych. Pozytywny  Negatywny  

3 Prawidłowość naprawy zderzaków. Pozytywny  Negatywny  

4 
Prawidłowość naprawy układu biegowego (zestawy kołowe, 
maźnice, usprężynowanie). 

Pozytywny  Negatywny  

5 Prawidłowość naprawy i próba hamulca autobusu Pozytywny  Negatywny  

6 Prawidłowość naprawy urządzeń zewnętrznych  Pozytywny  Negatywny  

7 Prawidłowość wykonania na autobusie malowania i napisów Pozytywny  Negatywny  

8 Ważenie autobusu [kN]  

Obsługa techniczna poziomu utrzymania: P4, P5* 

Potwierdzam wykonanie prac przeglądowych zgodnie z niniejszą Dokumentacją Systemu 

Utrzymania dla autobusu szynowego typu 212M serii SA109. 

 

………………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie przeglądu 
 

Pojazd po przeglądzie sprawny / niesprawny* technicznie 

………………………………………………………… 
Upoważniony przedstawiciel KD 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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KARTA GWARANCYJNA  
 

Seria  i numer pojazdu  

 

 
 
............................................... 

 
 
............................................... 

 
 
............................................... 

Wykonawca Miejscowość Data 

 

1) Rodzaj wykonywanej obsługi technicznej………………………………………………………. 

2) Data ukończenia obsługi technicznej (podpisania protokołu)……………………………….... 

3) Okres udzielonej gwarancji……………………………………………….……………….. 

4) Okres udzielenia gwarancji na podzespoły autobusu ( wymienić, jeżeli różni się od gwarancji 

ogólnej): 

a)  ……………………………………………………………. 

b)  ……………………………………………………………. 

c)  ……………………………………………………………. 

d)  ……………………………………………………………. 

5) Zastrzeżenia gwarancyjne zakładu naprawczego: 

a)  ……………………………………………………………. 

b)  ……………………………………………………………. 

c)  ……………………………………………………………. 

d)  ……………………………………………………………. 

6) Załączone dokumenty (karty podzespołów, karty pomiarowe, protokoły): 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Stwierdza się, że naprawa została wykonana zgodnie z obowiązującą Dokumentacją 

Systemu Utrzymania. 

 

Przedstawiciel Wykonawcy Upoważniony przedstawiciel KD 

Data  Data 

 

Podpis  Podpis 
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ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI  
 

Seria  i numer pojazdu  

 

 
 
............................................... 

 
 
............................................... 

 
 
............................................... 

Wykonawca Miejscowość Data 

 

ŚWIADECTWO KONTROLI 

JAKOŚCI 

 

 

 

Stwierdza się, że autobus szynowy nr ………… - .………… rok produkcji……………… 

po wykonanej obsłudze technicznej …………………………………………...................... 

wykonanej w …………………………………………………………………………………… 
                                                                                (podać nazwę wykonawcy) 

został naprawiony zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania KD-DSU-212M-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kierownik Kontroli Jakości 

       

      ……………………………. 
                            (podpis) 


