technika i serwis

t e c h n o l o g i e

–

r y n e k

–

stacje kontroli pojazdów

p r o d u k t y

Wyposażenie SKP
Źródło: MAHA

Dodatek
specjalny

Przeglądy, serwisy
i naprawy
Uruchomienie stacji kontroli pojazdów wymusza
na jej właścicielu wyposażenie danego obiektu
w niezbędne urządzenia i narzędzia, które są ściśle
regulowane przez odpowiednie przepisy. Jednak
zakup całego sprzętu to nie jedyny obowiązek
w tym zakresie. Wszystkie urządzenia powinny
podlegać okresowej konserwacji oraz kalibracji
przez uprawnione do tego profesjonalne serwisy.

N

iezbędne przepisy, nie tylko określające listę wymaganego
wyposażenia stacji kontroli pojazdów, ale również kwestię
jego kontroli, znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z 10.02.2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. 2006, nr 40, poz. 275). Zgodnie z paragrafem
14 tego rozporządzenia „Wyposażenie (…), z wyjątkiem urządzeń
i przyrządów, które podlegają okresowej kontroli metrologicznej
lub okresowemu badaniu przeprowadzanemu przez właściwy organ dozoru technicznego, podlega okresowej kontroli eksploatacyjnej”. Jak widać, wszystkie urządzenia pomiarowe służące do przeprowadzania badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów
podlegają na mocy prawa okresowym przeglądom, jednak przepis
ten nakłada na właściciela SKP dość ogólne obowiązki, a jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach.
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Stacje kontroli pojazdów

Wymieniony wyżej paragraf 14 rozporządzenia wyróżnia trzy rodzaje kontroli wyposażenia SKP: kontrolę metrologiczną, której
podlegają np. analizatory spalin oraz przyrządy do kontroli ciśnienia w ogumieniu, kontrolę z ramienia dozoru technicznego, której
z kolei podlegają m.in. dźwigniki, w tym kanałowe (za wyjątkiem
tych z napędem ręcznym), oraz zbiorniki ciśnienia (sprężarki),
a także okresową kontrolę eksploatacyjną, której podlegają pozostałe urządzenia wykorzystywane podczas przeprowadzania badania technicznego.
Według Krzysztofa Wiśniewskiego współwłaściciela firmy Cartec to właśnie przepisy dotyczące okresowej kontroli eksploatacyjnej
stwarzają na co dzień najwięcej problemów. Ustawodawca nie określił
bowiem, kto ma być wykonawcą przeglądów okresowych, więc mamy
tu dużą dowolność interpretacji i „argumentacji ekonomicznej”. Istnieją stacje, w których przeglądy okresowe wykonywane są we własnym
zakresie aż do czasu, gdy urządzenie ulegnie awarii. Dopiero w tym
momencie wkraczają serwisy autoryzowane. – Kto wykonał przeglądy w poprzednich latach, w jakim zakresie i w oparciu o jaką wiedzę
– tego nie wie nikt. Dla stacji liczy się przede wszystkim wpis do karty okresowej kontroli – tłumaczy Krzysztof Wiśniewski. W związku
z tym są stacje, które zlecają wykonanie przeglądów autoryzowanym
serwisom, a są też takie, które przez lata nie robią tego.
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Specyfika
technologiczna urządzeń stanowiących
wyposażenie SKP oraz odpowiedzialność, wynikająca z faktu używania ich jako
narzędzi do oceny bezpieczeństwa, powinny determinować właścicieli stacji
do właściwej opieki nad urządzeniami przez
autoryzowane serwisy, które posiadają wiedzę, doświadczenie i odpowiednie narzędzia
do naprawy oraz obsługi tych urządzeń.
Źródło: Raven Media – Maciej Blum

Krzysztof Wiśniewski, współwłaściciel Cartec Polska

Nie w każdej jednak sytuacji istnieje
taka swoboda interpretacyjna. W przypadku np. analizatora spalin termin wykonywania legalizacji został jasno określony. Pierwszą legalizację ponowną wg
Głównego Urzędu Miar wykonuje się najpóźniej do końca listopada roku następnego po dacie produkcji. Każda kolejna
legalizacja wykonywana jest co 6 miesięcy. – Zdarza się, że z niewiedzy lub obawy przed popełnieniem błędu kierownicy SKP wykonują pierwszą legalizację
ponowną już po pierwszych 6 miesiącach od uruchomienia stacji – dodaje Mariusz Słonka, doradca techniczny w firmie UNIMETAL Złotów.
Z drugiej jednak strony, jak dodaje
Krzysztof Wiśniewski, zdarzają się i takie
sytuacje, że urządzenie do kontroli hamulców nie podlegało kontroli ani razu
przez 20 lat eksploatacji. I to pomimo zaleceń producenta tego urządzenia.
Kwestię czynności przeglądowych,
łącznie ze wskazaniem okresów kalibracyjnych, poruszają nie tylko przepisy ww. rozporządzenia, ale często również instrukcje eksploatacyjne dotyczące
urządzeń pomiarowych. Kierownik SKP,
bądź jej właściciel, powinien dokonywać
legalizacji części wyposażenia technologicznego, które w bezpośrednim stopniu ma wpływ na bezpieczeństwo pracy
diagnosty oraz wczesne wykrywanie nie-
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sprawności pojazdów zasilanych instalacją gazową LPG lub CNG. Chodzi o alarmowe czujniki występowania gazu LPG
oraz CNG.
Temat okresowych przeglądów wyposażenia SKP jest trudny m.in. z tego
względu, że niemal każde urządzenie ma inną specyfikę: konstrukcję,
warunki produkcji oraz częstotliwość
użytkowania. Nawet różny czas starzenia się czujników pomiarowych może
wpływać na okresy przeglądów, stąd
trudno określić jednoznacznie terminy
wykonywania kontroli dla wszystkich
urządzeń. – Jednak w 90% producenci kontrolę eksploatacyjną z kalibracją
nakazują wykonywać co 6 miesięcy –
mówi Mariusz Słonka. – Również karty
kontroli eksploatacyjnej są wypełniane
co pół roku.

We własnym zakresie czy
w autoryzowanym serwisie?
Wyposażenie SKP jest coraz bardziej zaawansowane technicznie, dlatego też
w wielu przypadkach złożony proces
kalibracji uniemożliwia jej wykonanie
przez kogoś innego niż wyspecjalizowanych serwisantów. Jak wyjaśnia Mariusz
Słonka, to, co kierownik SKP może przejrzeć i skalibrować we własnym zakresie,
określają instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń.

Niektóre z urządzeń pomiarowych –
tłumaczy dalej doradca techniczny firmy
UNIMETAL Złotów – posiadają zestawy
kalibracyjne (np. tester przepuszczalności światła przez szyby pojazdu). W takim
przypadku użytkownik może sam wykonywać pełne kontrole eksploatacyjne bez
konieczności wysyłania urządzenia do serwisu. Na liście urządzeń kontrolno-pomiarowych znajdziemy również takie, które
nie wymagają kalibracji. Przykładem jest
szarpak, który jedynie wymaga odpowiedniego nasmarowania, oczyszczenia powierzchni ślizgowych i okresowego uzupełnienia oleju. W ramach bieżącej obsługi
użytkownik urządzenia musi wykonywać
czynności związane z szeroko pojętą konserwacją, w tym np. jego czyszczenie, smarowanie bądź dokręcanie śrub.
Jednak w przypadku dużo bardziej
skomplikowanego i zaawansowanego
technologicznie sprzętu, jak np. urządzenia działające w linii diagnostycznej, które
jest urządzeniem pomiarowym, ze względu na specyficzną konstrukcję układów
pomiarowych kalibracja może być wykonywana tylko przy użyciu specjalistycznego oprzyrządowania o wysokiej dokładności. Dlatego też wielu producentów nie
dopuszcza w ogóle sytuacji, aby kalibrację
wykonywał użytkownik we własnym zakresie. – Zaniechanie obowiązku poddawania urządzeń regularnym przeglądom
i kalibracji powoduje, że urządzenia te tracą znamiona urządzeń pomiarowych. Po
upływie okresu ważności przeglądu i kalibracji należy zamówić wizytę autoryzowanego serwisu producenta – tłumaczy
Mariusz Słonka.
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Legalizacja ponowna
i czynności dozorowe

Gwarancją ciągłości działania stacji kontroli pojazdów jest systematyczne wykonywanie konserwacji i kalibracji urządzeń przez wyspecjalizowany serwis. Świadomy
tego właściciel stacji korzysta tylko z autoryzowanego serwisu producenta. Stąd rolą
kierownika stacji jest czuwanie nad terminowością przeglądów i kalibracji.

Oprócz opisanych wyżej czynności wyróżniamy również czynności legalizacji
ponownej i czynności dozorowe dotyczące podnośników. Czynności dozorowe
dotyczące np. podnośników, dźwigników oraz sprężarek zlecane są w Urzędzie Dozoru Technicznego. Legalizacja
ponowna, która dotyczy m.in. analizatora spalin i manometru badającego ciśnienie powietrza w ogumieniu, ustawo-

Mariusz Słonka, doradca techniczny UNIMETAL Złotów

warto wiedzieć

 urządzenie rolkowe lub urządzenie płytowe (najazdowe) do kontroli działania
hamulców,
 urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu,
 przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia
powietrza w ogumieniu pojazdu,
 przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu,
 przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu
współczynnika przepuszczalności światła,
 miernik poziomu dźwięku,
 dymomierz,
 przyrząd do kontroli złącza elektrycznego
pojazd-przyczepa,
 przyrząd do wymuszania kontrolowanego
nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy,
 urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu,
 czytnik informacji diagnostycznych do
układu OBD II/EOBD,
 wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym,
 opóźnieniomierz do kontroli działania
hamulców,
 zestaw narzędzi monterskich,
 podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia,
 przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia
kół i osi pojazdu*,
 elektroniczny detektor gazów do kontroli
nieszczelności instalacji gazowej*,
 urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t*,
 komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm*.
*dodatkowe wyposażenie stanowiska kontrolnego w okręgowej
stacji kontroli pojazdów, jeżeli zakres badań technicznych prowadzonych przez daną stację wymaga stosowania tych przyrządów
i urządzeń.
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Minimalne wyposażenie
kontrolno-pomiarowe
stanowiska kontrolnego
w stacji kontroli pojazdów:

wo musi być realizowana w laboratorium
Głównego Urzędu Miar lub innym laboratorium, które posiada akredytację tego
urzędu. – I to właśnie legalizacje ponowne powodują niemałe zamieszanie
w funkcjonowaniu SKP. Na czas wykonywania legalizacji analizatora lub manometru właściciel stacji musi zapewnić
urządzenie zastępcze. W innym wypadku stacja w tym czasie musiałaby zostać
zamknięta – wyjaśnia Mariusz Słonka.
Dodatkową czynnością, o której często się zapomina, jest stała kontrola zgodności urządzeń kontrolno-pomiarowych
z aktualnymi wytycznymi inspektorów
TDT dotyczącymi kompletacji urządzeń.
– W ostatnim czasie dość często otrzymujemy na przykład pilne zamówienia na
nowe urządzenia do badania stanu złącza elektrycznego pojazd-przyczepa. Powodem jest obowiązkowe wprowadzenie
montażu gniazd 13-pinowych w przyczepach i pojazdach, do których stare testery nie były przystosowane – mówi doradca techniczny w firmie UNIMETAL
Złotów i dodaje, że w tym przypadku
użytkownik stoi przed wyborem modernizacji starego urządzenia lub wymianą

urządzenia na nowe. – Koszty są zbliżone, stąd duże zainteresowanie zakupem
nowych urządzeń. Kontrola zgodności
urządzeń z obecnymi wytycznymi jest
dość trudna. Często u naszych klientów
uczestniczymy w przygotowaniu SKP do
ponownej kontroli wyposażenia i warunków lokalowych SKP wykonywanej przez
TDT – mówi Mariusz Słonka.
Obowiązujące przepisy, jak zauważa
Krzysztof Wiśniewski, jasno pokazują,
że realnym obowiązkiem, spoczywającym na właścicielu stacji, jest zapewnienie sprawnych urządzeń, które gwarantują wiarygodny wynik pod względem
metrologicznym, bo to diagnosta swoim
podpisem poświadcza sprawność pojazdu. – Mitem też są opinie stacji kontroli
o bardzo drogich przeglądach serwisowych. W naszej firmie koszt przeglądu
serwisowego to ok. 1300 zł na rok – dodaje współwłaściciel firmy Cartec.

Wojciech Traczyk
Redaktor czasopisma
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