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Контролен лист за удължаване на срока за ревизия + 3M

Контролният лист следва да се попълва изчерпателно.

Цифра Въпрос Отговор Напред 
към цифра Бележка

Общи разпоредби за превозни средства с единични колооси и талиги
1 Спазен ли е габаритът/профилът на товара?        Да 2.1 проверка

Не 10
2.1 Имат ли колоосите обозначение или дата на последната Да 2.2 трябва да се пита ECM за

ревизия? Не 10  допустимия ревизионен цикъл

2.2 Четлива ли е датата на ремонта IS2/IS3 на колоосите? Да 2.3 на колоосите, ако това не е 

Не 10 възможно, 10 (ако е необходимо

2.3 Превишен ли е срокът за монтаж на колоосите? Да 10 колоосите да се подменят)

Не 2.4

2.4 В рамките на допустимите граници ли са размерите за Sd, Sh, Да 2.5 измерване

qR и разстоянието AR? Не 10

2.5 Отговаря ли пътният шаблон на следните критерии: Да 2.6 измерване

- максимум 1426 mm? Не 10

- минимум 1410 mm?

2.6 Диаметър на колелото > експлоатационния граничен размер? Да 3 проверка

Не 10

3 Видимо еднакви ли са носещите пружини на вагона? Да 4 проверка

Не 10

4 Височината на буфера в рамките на допустимата ли е? Да 5 измерване

Не 10

5 Има ли вагонът елементи от горното строене, които по време на Да 10 проверка

движение се завъртат, усукват или могат да се преместват по Не 6
друг начин?

6 Достатъчно външно различими и работещи ли са защитите за Да 7 проверка

ограничаване на подвижните конструкции с горно строене? Не 10

7 Има ли по вагона специално свързани с безопасността повреди Да 8 проверка

и неизправности? Не 10

8 Беше ли спирачната проба и изпитването на херметичността Да 9 проверка

успешна (VPI 07, BR0, изпитване в раздел 1)? Не 10
Резултат от анализа      Мярка        

9 Вагонът трябва да получи удължаване на ревизионния срок 
+3M

  Поставяне на надпис + 3M

10 Вагонът не трябва да получава удължаване на ревизионния 
срок +3M в това състояние

 по предписание на ECM

Номер на вагон: Номер на поръчка: Ремонтно депо-съкращение:
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