
 

 

 

Załącznik 1  

  

 

Harmonogram i zakres okresowych przeglądów technicznych agregatów Petra 630 C oraz  

HE-KEC-480/510-PG480-B. 

1. Przegląd P1. Przegląd dokonywany jest co 1 000 motogodzin. Tolerancja przepracowanych godzin 

agregatu wynosi +/- 25 %. Zakres przeglądu P1 obejmuje: 

a) oględziny zewnętrzne agregatu, 

b) kontrolę i regulację układu sterowania,  

c) kontrolę i regulację poprawności sekwencji rozruchu  agregatu, 

d) kontrolę i dociągnięcie połączeń śrubowych, 

e) kontrolę i ewentualne usunięcie usterek instalacji elektrycznej, 

f) kontrolę nastaw i parametrów agregatu, 

g) kontrolę i wyczyszczenie świec zapłonowych, 

h) kontrolę poziomu płynów eksploatacyjnych, a w przypadku niedoborów ich uzupełnienie, 

i) kontrolę szczelności połączeń instalacji gazowej, a w przypadku stwierdzenia nieszczelności ww. 

instalacji jej usunięcie, 

j) kontrolę zabezpieczeń agregatu, 

k) ustawienie luzów zaworowych, 

l) diagnostykę układu zapłonowego z ewentualnymi zaleceniami,  

m) sprawdzenie i analizę historii zdarzeń zapisanych w pamięci sterownika głównego, 

n) wymianę mat filtrujących układu chłodzenia prądnicy, 

o) kontrola połączeń prądnicy w tym okablowania, 

p) sprawdzenie filtra gazu. 

2. Przegląd P2. Przegląd dokonywany co 2 000 motogodzin. Tolerancja przepracowanych godzin 

agregatu wynosi +/- 25 %. Zakres przeglądu P2 obejmuje przegląd P1 oraz dodatkowo:   

a) sprawdzenie i ewentualne nastawienie kąta wyprzedzenia zapłonu, 

b) kontrolę czujników pick-up wraz z oceną ich stanu technicznego, 

c) wymianę świec zapłonowych, 

d) wymianę uszczelek pod pokrywami głowic, 

e) przesmarowanie łożyska prądnicy, 



 

 

f) kontrolę i regulację jakości spalin i współczynnika nadmiaru powietrza oraz pomiar wraz  

z wydrukiem wyników przeprowadzonej analizy, 

g) ustawienie luzów zaworowych, 

h) pomiar ciśnienia sprężania na każdym cylindrze, wraz z udokumentowanym protokołem  

z przeprowadzonego pomiaru ciśnień, 

i) kontrolę regulatora napięcia, 

j) wymianę filtra powietrza, 

k) wymianę separatora oleju, 

l) wymianę mat filtrujących układu chłodzenia prądnicy, 

m) wymianę wkładu filtra odpowietrzania skrzynki korbowej, 

n) kontrolę regulatora i regulację zerowego ciśnienia gazu. 

3. Przegląd P3. Przegląd dokonywany co 8 000 motogodzin. Tolerancja przepracowanych godzin 

agregatu wynosi +/- 25%. Zakres przeglądu P3 obejmuje przegląd P1 oraz P2 oraz dodatkowo: 

a) wymianę płynu chłodzącego w układzie chłodzenia agregatu,  

b) wyczyszczenie mieszalnika gazu na ścieżce gazowej agregatu, 

c) wymianę mat filtrujących układu chłodzenia prądnicy, 

d) przegląd i ocenę stanu technicznego turbosprężarki wraz z pisemną opinią. 
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