AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KALIBRAVIMO DARBŲ ATLIKIMO
2018 m. rugpjūčio 1 d. Nr. Į-308
Vilnius
Siekdamas užtikrinti traukinių eismo saugą:
1.
N u r o d a u AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo ir Keleivių vežimo direkcijų
vadovams užtikrinti, kad:
1.1. nuo 2019 m. sausio 2 dienos:
1.1.1. riedmenų saugos sistemų važiavimo greičio ir stabdžių oro slėgio matuoklių
kalibravimo darbai būtų atliekami akredituotose įmonėse, matuoklių gamintojų įmonėse arba
įmonėse, kurias matuoklių gamintojai įgaliojo tai daryti;
1.1.2. ant patikrintų matuoklių būtų kalibruotojo žyma su kalibravimo darbų atlikimo data
(metai, mėnuo);
1.2. riedmenų pasuose būtų fiksuojami atlikti kalibravimo darbai;
1.3. nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. būtų nesilaikoma matuoklių patikros ar kalibravimo
periodiškumo, nurodyto šiuose matuoklių techniniuose dokumentuose:
1.3.1. Lokomotyvų greitmačių 3SL-2M ir jų pavarų naudojimo ir remonto instrukcijoje T/137;
1.3.2. „Elektroninis slėgio matuoklis. Patikros metodika“ 36991-00-00M4;
1.3.3. „Elektroninis greičio matuoklis. Patikros metodika“ 36991-00-00M3;
1.3.4. „Greičio daviklis DPS- U. Patikros metodika“ MP-108-233-2009;
1.3.5. „Slėgio keitikliai. Patikros metodika“ MJ-1997-89.
2.
N u s t a t a u, kad toliau nurodytų matuoklių kalibravimo darbai, jeigu jų nenumatyta
atlikti per riedmenų profilaktinę techninę priežiūrą, atliekami:
2.1. elektroninių greičio matuoklių – ne rečiau kaip kartą per 2 metus;
2.2. mechaninių greičio matuoklių – ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius;
2.3. stabdžių oro slėgio matuoklių – ne rečiau kaip kartą per 2 metus.
2.4. Į p a r e i g o j u Infrastruktūros direkcijos Diagnostikos departamentą iki 2018 m.
rugpjūčio 30 d. parengti pirmiau nurodytų matuoklių pagal riedmenų tipus sąrašus, kuriuose būtų
nurodytas jų kalibravimo darbų periodiškumas, ir suderinus juos su Krovinių vežimo ir Keleivių
vežimo direkcijomis pateikti man tvirtinti.
3.
P a v e d u Industrinių tyrimų ir plėtros departamento direktoriui Virgilijui Jastremskui
kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
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