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1. Wstęp 

Użytkownikiem pojazdu szynowo-drogowego typu 
LOK 22.520 jest spółka PCC Rokita, która eksploatuje dwa 
pojazdy na bocznicy kolejowej w Brzegu Dolnym.

Pojazd oceniono na podstawie dokumentów dostar-
czonych przez zleceniodawcę oraz badań wykonanych 
przez IK (jednostkę upoważnioną) na zgodność z  zakre-
sem badań koniecznych, określonych w  rozporządzeniu 
[1]. Celem badań było uzyskanie terminowego świadec-
twa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejo-
wego, umożliwiającego przeprowadzenie prób eksplo-
atacyjnych, koniecznych do uzyskania bezterminowego 
dopuszczenia pojazdu szynowo-drogowego typu LOK 
22.520 na terenie Polski.

2. Badany obiekt

Pojazd szynowo-drogowy typu LOK 22.520 jest prze-
znaczony do wykonywania pracy manewrowej na boczni-
cach kolejowych. Przystosowany jest do jazdy po torach 
z  prędkością V ≤ 25 km/h. Pojazd może być sterowany 
drogą radiową lub z  kabiny operatora. Należy do grupy 
pojazdów dwufunkcyjnych, które mogą poruszać się po 
torach kolejowych lub po drogach kołowych. Na rysunku 
1 przedstawiono widok ogólny pojazdu, na rysunku 2 szkic 
pojazdu, a w tablicy 1 podstawowe parametry techniczno-
eksploatacyjne.

Rys. 1. Widok ogólny pojazdu szynowo-drogowego typu LOK 22.520 
[fot. P. Winciorek]

Tablica 1
Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne 

pojazdu LOK 22.520

Parametr Wartość

Szerokość toru [mm] 1 435 

Typ silnika Cummins QSX15

Maksymalna moc [kW] 362 

Prędkość:
 bieg 1 [km/h]
 bieg 2 [km/h]
 bieg 3 [km/h]
 bieg 4 [km/h]

 
6
10
18
25 

Zbiornik paliwa [l] 450 

Masa własna [kg] 39 000 ± 3%

Maksymalna siła pociągowa [kN] 230
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3. Zakres prowadzonych prób

Próby eksploatacyjne pojazdu szynowo-drogowego 
typu LOK 22.520 na bocznicy kolejowej w Brzegu Dolnym 
rozpoczęły się w  listopadzie 2013 r. i  trwały 6 miesięcy 
w warunkach normalnej eksploatacji podczas wykonywa-
nia pracy manewrowej. Dziennie maszyna pracowała śred-
nio10 h i przejeżdżała ~30 km.

W czasie prób eksploatacyjnych, prowadzonych pod nad-
zorem przedstawicieli IK, poddano analizie dokumentację 
eksploatacyjną pojazdów oraz dokonano wielu sprawdzeń, 
które oceniono pod względem bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego i komfortu pracy. Ocenie poddano między innymi:
 podatność obsługowo-naprawczą w  trakcie wykony-

wania przeglądów okresowych, bieżące utrzymanie 
pojazdu jest wykonywane zgodnie z harmonogramem 
konserwacji, zawartym w DTR,

 karty serwisowe z  prowadzonych cyklicznie przeglą-
dów technicznych,

 rejestr awarii i usterek powstałych w trakcie codziennej 
eksploatacji,

 wpisy maszynistów zakładowych do książki bieżącej 
eksploatacji, 

 wyniki ankiety przeprowadzonej wśród maszynistów 
zakładowych,

 funkcjonalność pojazdów typu LOK 22.520 podczas eks-
ploatacji w trakcji wielokrotnej,

 sterowanie pojazdów zarówno z kabiny jak i za pomocą 
systemu sterowania radiowego, potwierdzające przy-
datność pojazdów do prac manewrowych.

Sprawdzono zalecenie zapisane we wstępnej „Opinii 
technicznej” dotyczące wyposażenia pojazdu podczas prób 
eksploatacyjnych we wsporniki przeznaczone do przeno-
śnych sygnałów końca pociągu.

Użytkownik pojazdów – PCC Rokita S.A. przedstawił 
techniczną opinię eksploatacyjną zawierającą ocenę loko-
traktorów po około 6 miesięcznym okresie użytkowania 
(w tym w  okresie zimowym z  ujemnymi temperaturami 
i opadami śniegu) pod względem zachowania bezpieczeń-
stwa w ruchu kolejowym, ochrony środowiska naturalnego 
i spełnienia założeń funkcjonalnych pojazdów.

4. Podsumowanie

Wyniki prób eksploatacyjnych zakończonych w  kwiet-
niu 2014 r., uzyskały ocenę pozytywną zarówno jednostki 
badawczej (jednostki upoważnionej), jak również użytkow-
nika. Pojazd otrzymał bezterminowe Świadectwo dopusz-

Rys. 2. Szkic pojazdu LOK 22.520 
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czenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, wydane 
przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 
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