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MODERNIZACJE I REMONTY 
POJAZDÓW WOJSKOWYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono podstawowe aspekty związane z obsługami, remontami i modernizacja-

mi pojazdów wojskowych. Analizę wykonano dla wybranych typów pojazdów. Zamieszczono rysunki 
i zdjęcia wybrane przez autorów z własnej praktyki zawodowej, które ilustrują graficznie przedstawio-
ne zagadnienie.  

Słowa kluczowe: obsługi techniczne, remonty, modernizacje pojazdów, normy eksploatacji. 

WSTĘP 

Jednym z podstawowych aspektów eksploatacyjnych dla różnych rodzajów pojazdów 
i Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego (UiSW) eksploatowanego w wojsku jest określenie ro-
dzajów i zasad obsług, remontów, w tym zwłaszcza dla sprzętu nowowprowadzanego do eks-
ploatacji, lub po modernizacji [3, 4, 5, 7]. 

Każdy pojazd w procesie eksploatacji ulega starzeniu fizycznemu, co prowadzi do czę-
ściowej lub całkowitej utraty jego właściwości użytkowych. Celem zmniejszenia intensywno-
ści procesu starzenia, jak też odtworzenia ich właściwości użytkowych, wykonuje się na nich 
określony zakres czynności obsługowo-remontowych [9]. 

1. OBSŁUGI I REMONTY WYKONYWANE W WOJSKU  
W wojsku dąży się do ustalenia uniwersalnego systemu obsługowo remontowego [3, 4, 5, 

7, 9] pojazdów i sprzętu zapewniającego spełnienie warunków stawianych przez producen-
tów. We wszystkich stosowanych systemach dąży się do podziału wykonywanych czynności 
obsługowych na grupy, które mogą być wykonywane łącznie. Zaliczenie do poszczególnej 
grupy zależy najczęściej: 
– od przebiegu pojazdu w kilometrach, motogodzinach  i rodzaju grupy eksploatacyjnej – 

wykonuje się wtedy najczęściej zakres OO-1, OO-2, OT-1, OT-2, OT-3, PT, F, M, 
– od specyfiki eksploatacji w wojsku i jej wymogów, 
– od eksploatacji w ciężkich warunkach terenowych, klimatycznych i zapyleniu - najczęściej 

wykonuje się obsługiwanie OS,  
– od wymogów producenta/gwaranta najczęściej odnośnie okresu i zakresu docierania 

w kilometrach - wykonuje się najczęściej obsługiwanie typu OTD, E, PG, F, M, 
– od wymogów producenta/gwaranta najczęściej odnośnie okresu/czasu eksploatacji – wy-

konuje się obsługiwanie typu Z, T, 
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– od wymogów zakładu wykonującego Remont Średni lub Remont Głów-
ny/Zakładowy/Modernizacyjny – wykonuje się wtedy przegląd gwarancyjny typu PG-1, 
PG-2, obsługę typu OTD. 
Natomiast dla pojazdów będących w przechowywaniu krótkookresowym grupy konser-

wacyjnej K (do 1 roku) wykonuje się OR łącząc ją najczęściej z obsługą niższego rzędu typu 
OO-1/OT-1. 

Dla pojazdów będących w przechowywaniu długookresowym grupy zapasu wojennego 
ZW wykonuje się OR łącząc ją z obsługą wyższego rzędu typu OO-2/OT-2. 

Z kolei dla pojazdów (sprzętu) w przechowywaniu wykonuje się obsługiwanie typu OPM: 
przed magazynowaniem, w czasie magazynowania oraz po magazynowaniu. Analogicznie 
w czasie magazynowania wykonuje się: przegląd codzienny PC, przegląd bez sprawdzenia 
działania PBS, przegląd ze sprawdzeniem działania PZS i przegląd specjalny PS. 

Zakresy remontów średnich RŚ, remontów głównych/zakładowych RG/RZ wykonywa-
nych m.in. przez bataliony remontowe, RWT/OWT, WPRP, zależą od wykonania określone-
go przebiegu/mtg do danego pułapu do kolejnego RŚ/RG, lub określonego czasu np. dla ko-
lejnego remontu konserwacyjnego RK. 

Innym rodzajem remontu jest remont modernizacyjny, połączony najczęściej z remontem 
głównym tj. RG+M. W ostatnich latach w służbie czołgowo-samochodowej poprzez umowy 
zawierane z zakładami cywilnymi, lub wojskowymi realizowane są remonty [2, 4, 5]: 
– główne pojazdów Tarpan, Lublin, Star 200 i Star 266, 
– główne żurawi samochodowych na podwoziach Star 660 i Jelcz 325, 
– konserwacyjne czołówek remontowych [6] kołowych typu: PSŁ-16, B1/Sam, WOP, WPG, 

WSB, WPK na podwoziach Star 266. 
Realizowano też remonty główne połączone z modernizacją pojazdów średniej ładowno-

ści wysokiej mobilności Star 660 do wersji M3, Star 266 do wersji M2 – jak też do wersji 
specjalnych w służbie łączności. Przykłady niektórych modernizacji pojazdów służby czoł-
gowo-samochodowej przedstawiono poniżej. 

1.1. Pojazd średniej ładowności wysokiej mobilności Star 660 M3 
Pojazdy tego typu modernizowane były w WZM Siemianowice Śląskie, także w ZM 

Głowno. Główny zakres modernizacji polegał m.in. na: 
– zabudowie silnika wysokoprężnego czterosuwowego, z wtryskiem bezpośrednim i turbo-

doładowaniem typu Iveco 8040 o mocy 125 kW (rys. 1), 

 
Rys. 1. Częściowy widok silnika 
Źródło: Opracowanie własne. 
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– zmianie i przebudowie poszczególnych układów silnika (zasilania powietrzem, paliwowe-
go, wydechowego, układu chłodzenia, układu podgrzewania silnika), 

– przebudowy układu przeniesienia napędu, w tym zabudowanie synchronizowanej skrzyni 
biegów- sterowanej manualnie, przebudowy układu hamulcowego zasadniczego na dwu-
obwodowy, przebudowy hamulca pomocniczego, 

– przebudowy układu kierowniczego ze wspomaganiem, 
– wymiany instalacji elektrycznej na 24V i osprzętu, alternator, akumulatory, 
– zabudowania podgrzewacza kabiny, wyposażenie pojazdu w nowy osprzęt i narzędzia 

wraz ze zmianą jego mocowania i umieszczenia. 
Tak zmodernizowanemu pojazdowi, Gestor [2] określił w [5] docelową normę eksploata-

cji na 15 lat i 120.000 kilometrów przebiegu. Łącznie zmodernizowano kilkanaście sztuk dla 
wojska. 

1.2. Pojazd średniej ładowności wysokiej mobilności Star 266M 
Realizowano dwukrotnie remonty modernizacyjne tego typu pojazdów na rzecz wojska. 

Pierwszy raz w latach 2001-2006 przez firmy Star Truck w Starachowicach – montaż nowych 
podzespołów (dawna fabryka FSC) i Serwis Man także w Starachowicach – remonty główne, 
łącznie zmodernizowano ponad 310 sztuk dla wojska i kilkanaście sztuk dla zakładów energe-
tycznych. 

 
Rys. 2. Widok pojazdu po modernizacji 
Źródło: Opracowanie własne. 

Główny zakres modernizacji polegał m. in. na: 
– wymianie kabiny, odchylanej do przodu, z szybą panoramiczną przednią, z nową zabudo-

wą wewnątrz, firmy MAN (rys. 2),  
– zabudowie silnika wysokoprężnego czterosuwowego, z wtryskiem bezpośrednim i turbo-

doładowaniem typu Man D0824LFG01 o mocy 114 kW, 
– modernizacji układu przeniesienia napędu, w tym zabudowanie synchronizowanej skrzyni 

biegów typu ZFS6-36 sterowanej manualnie, modernizacji skrzyni rozdzielczej, mostów 
napędowych, modernizacji podwozia, modernizacji ramy. 
Tak zmodernizowanemu pojazdowi Gestor określił w [5] docelową normę eksploatacji na 

15 lat i 180.000 kilometrów przebiegu, dopuszczalny min. resurs dla sprzętu grupy w prze-
chowywaniu 50.000 km, zakres przebiegu do 1 RG 90.000 km oraz bez ograniczeń dopusz-
czalną roczną normę zużycia resursu egz. sprzętu. 
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Drugi raz rozpoczęto realizację remontów przez firmę Autobox ze Starachowic w roku 
2010-1011. Zaplanowano zmodernizowanie 80 sztuk pojazdów za sumę 17,84 mln zł. 

 
Rys. 3. Widok silnika po podniesieniu kabiny 
Źródło: Opracowanie własne. 

Główny zakres modernizacji polegał m.in. na: 
– modernizacji kabiny, odchylanej do przodu,  w zależności od wersji trzy lub czteroosobo-

wa, klimatyzowana, z nową instalacją termiczno-akustyczną wewnątrz, nadmuchem cie-
płego powietrza na szyby, ogrzewaniem (rys. 3), 

– zabudowie silnika wysokoprężnego czterosuwowego, z wtryskiem bezpośrednim w syste-
mie Common Rail typu Man typu Iveco N40ENT.C mocy 125 kW, 

– modernizacji układu przeniesienia napędu, w tym zabudowanie synchronizowanej 6-cio 
biegowej skrzyni biegów sterowanej manualnie, 

– modernizacji układu kierowniczego, przekładnia typu ZF 80-60 z wewnętrznym wspoma-
ganiem hydraulicznym, 

– modernizacji skrzyni ładunkowej, z demontowanym wyposażeniem ażurowym, 
– modernizacji instalacji elektrycznej, na jednoprzewodową, na prąd stały o napięciu 24 V,  

oraz 2 szt. akumulatorów o pojemności 90-120 Ah i napięciu 12V. 
– modernizacji urządzeń sygnalizacyjnych i oświetleniowych, 
– modernizacji ramy, w tym dwa uchwyty do transportu pojazdu w przednim zderzaku, oraz 

dwa w części tylnej ramy tzw. promowe. 
Tak zmodernizowanemu pojazdowi wykonawca modernizacji zaplanował obsługi w na-

stępującym systemie (wraz z zakresami czynności): 
– PG 1 po przebiegu 3000 ± 500 km przebiegu, 
– następne OT1/OT2 co 40 tys. km przebiegu. 

Występujące tu koszty obsług i remontów związane są głównie z kosztami części zamien-
nych, akcesoriów, kosztami materiałów technicznych i olejów (płynów eksploatacyjnych). 

2. WYKONYWANIE OBSŁUG W POJAZDACH NOWYCH 

Dla pojazdów i sprzętu nowowprowadzanego do eksploatacji ściśle trzeba stosować się do 
warunków gwarancji i pogwarancyjnych opracowanych przez producenta [5, 7, 9]. Podsta-
wowym kryterium jest tu osiągnięcie założonego przebiegu w kilometrach, pracy w motogo-
dzinach lub czasu eksploatacji w miesiącach. Szczegółowe dane znajdują się m.in. w normie 
obronnej NO-23-A200. I tak dla pojazdów małej ładowności wysokiej mobilności typu Star 
944 (rys. 4), z różnymi nadwoziami zgodnie z grupą eksploatacji C wykonuje się poniższe 
cykle obsług według planu. 



512 AUTOBUSY 

2.1. Plan obsług technicznych wg norm MAN dla pojazdów Star Man 944 
E przegląd po docieraniu 1000-5000 km, najpóźniej po 6 miesiącach. 
F1 przegląd co 6 miesięcy, najpóźniej co 200 roboczogodzin lub 10 tys. km. 
F2 przegląd co 12 miesięcy, najpóźniej co 400 roboczogodzin  lub  20 tys. km. 
F3 przegląd co 24 miesiące, najpóźniej co 800 roboczogodzin lub 40 tys. km. 
Z1 przegląd sezonowy co 6 miesięcy. 
Z2 przegląd sezonowy co 12 miesięcy. 

Czynności przeglądowo konserwacyjne uzależnione od czasu użytkowania pojazdu typu 
Z1, Z2, należy je łączyć z przeglądami typu F. 

 
Rys. 4. Widok pojazdu Star 944 
Źródło: Opracowanie własne. 

Norma docelowa eksploatacji [3, 5] określona jest w latach i przejechanych kilometrach  
i wynosi 20 lat/280 tys. km, dopuszczalny min. resurs dla sprzętu grupy w przechowywaniu 
50 tys. km, zakres przebiegu do 1 RG 100 tys. km, do następnych RG 90 tys. km oraz bez 
ograniczeń dopuszczalną roczną normę zużycia resursu egz. sprzętu. 

3. KOŁOWY TRANSPORTER OPANCERZONY 

3.1. Plan poszczególnych cykli obsług 
Plan obsług technicznych [5, 7, 8] zależnych od przebiegu i czasu wg norm firmy Pa-

tria/WZM Siemianowice Śląskie dla KTO Rosomak (rys. 5) wynosi: 
OM1 obsługiwanie miesięczne, 
OKR obsługiwanie kwartalne, 
OPR obsługiwanie półroczne, 
OR obsługiwanie roczne, 
O2R obsługiwanie dwuletnie, 
O4R obsługiwanie czteroletnie, 
OS obsługiwanie specjalne. 

Norma docelowa eksploatacji dla transportera określona jest w latach i przejechanych ki-
lometrach i wynosi 30 lat/300 tys. km. Ponadto nowelizacją określono również dopuszczalną 
normę zużycia resursu roczną na egzemplarz na 20 tys. km. 
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Rys. 5. Widok KTO Rosomak 
Źródło: Opracowanie własne. 

4. SAMOCHÓD DUŻEJ ŁADOWNOŚCI POWIĘKSZONEJ 
MOBILNOŚCI 

4.1. Fabryczny plan i zakres przeglądów gwarancyjnych i obsług technicznych 
OT dla pojazdów Jelcz D- 662 i podwozi [7] (rys. 6). 

 
Rys. 6. Pojazdy Jelcz 662 w wersji CD 10 
Źródło: Opracowanie własne. 

Czynności obsługowe podzielono na: 
– OC – obsługa codzienna, 
– obsługa sezonowa: OL – obsługa letnia, OZ – obsługa zimowa, 
– obsługi okresowe wyszczególniono w tabelach 1 i 2. 
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Tab. 1. Fabryczny zakres obsług [6] 

Nazwa i oznaczenie obsługi 
Przebieg pojazdu w km 

Praca w normalnych warunkach 
(km) 

Praca w utrudnionych warunkach 
(km) 

Przegląd gwarancyjny PG 10 000 
Obsługa techniczna OT-1 co 30 000 co 10 000 
Obsługa techniczna OT-2 co 60 000 co 30 000 
Obsługa techniczna OT-3 co 120 000 co 60 000 

W przypadku bardzo małych przebiegów rocznych lub przebiegów mniejszych od 
10 tys. km/rok przegląd gwarancyjny PG wykonać po 12 miesiącach użytkowania pojazdu. 

Praca w normalnych warunkach N – zaliczamy samochody przewożące ładunek: 
– wyłącznie po drogach lokalnych i na średnie oraz duże odległości. 
– Praca w trudnych warunkach T – zaliczamy samochody przewożące ładunek: 
– w mieście, materiałów sypkich na średnich odległościach, materiałów sypkich o dużym 

obciążeniu na średnich odległościach, w budownictwie, cementu (betoniarki), 
– pozostałe pojazdy nie ujęte w grupie N. 

Niezależnie od wymienionych podstawowych przeglądów i obsług może występować po-
trzeba obsługi technicznej i okolicznościowej związanej z transportem pojazdów, ich maga-
zynowaniem, sprzedaży itp. Przy transporcie lub magazynowaniu zarówno pojazd jak i jego 
zespoły należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dla prawidłowego zabezpieczenia należy 
uwzględnić warunki magazynowania lub transportu oraz funkcjonowanie zespołów określone 
instrukcją obsługi. 

Oleje należy wymieniać zgodnie z przebiegiem lub raz w roku, niezależnie od przebiegu. 
Norma docelowa eksploatacji [3 ,5, 7] określona jest w latach i przejechanych kilometrach 

i wynosi 20 lat/290 tys. km. Ponadto nowelizacją określono również dopuszczalny minimalny 
resurs  na egzemplarz na 50.000 km. Ponadto zakres przebiegu do 1 RG 110 tys. km, do ko-
lejnych RGn 90 tys. km, do RK 10 lat. 

Tab. 2. Fabryczna tabela wykonywanych obsług technicznych [6] 

Lp. Rodzaj obsługi Przebieg lub okres 
Rodzaj obsług  
w JW MON 

Przebieg  
lub okres 

Uwagi 

1. 
Obsługa co-
dzienna OC 

Po zakończeniu 
jazdy 

Obsługa bieżąca OB
Po zakończeniu 

jazdy 
 

2. OT - 1 
30 tys. km 

00 - 1 
30 tys. km szosa 

10 tys. km 10 tys. km teren 

3. OT - 2 
60 tys. km 

00 - 2 
60 tys. km szosa 

30 tys. km 30 tys. km teren 

4. OT - 3 
120 tys. km 

00 - 3 
120 000 km szosa 

60 tys. km 60 tys. km teren 
5.   dni techniczne DT raz w miesiącu  

6. 

OL wiosna 

OR 1 raz w roku 

Czynności związane ze 
zmianą sezonu wykonywać 
podczas DT w miesiącach: 
04 i 10. 

OZ jesień 

5. INNE POJAZDY 
Zgodnie z nowelizacją [5] w uzupełnieniu do [3] opracowano i wprowadzono zakresy ob-

sług okresowych/technicznych dla ciągnika BPz-2A Bergepanzer-2 (rys. 7) zakres obsług 
oparty jest o eksploatację w miesiącach/latach i ilość zużytego paliwa i przedstawia się nastę-
pująco:  
–  F1 – po 3 miesiącach eksploatacji lub 1250 l (± 100 l) zużytego paliwa, 
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–  F2 – po 6 miesiącach eksploatacji lub 2500 l (± 200 l) zużytego paliwa, 
–  F3 – po 1 roku eksploatacji lub 5000 l (± 400 l) zużytego paliwa, 
–  F4 – po 2 latach eksploatacji lub 9000 l (± 1000 l) zużytego paliwa. 

 
Rys. 7. Widok BPz-2A 
Źródło: Opracowanie własne. 

Norma docelowa eksploatacji [3, 5, 7] określona jest w latach i przejechanych kilometrach  
i wynosi 20 lat/20 tys. km przebiegu. Ponadto nowelizacją określono również dopuszczalną 
normę zużycia resursu roczną na egzemplarz na 1000 km. 

PODSUMOWANIE 

Do dziś w wojsku wciąż eksploatowane są wiekowe i mocno wyeksploatowane i zużyte 
moralnie duże ilości pojazdów i UiSW różnych typomarek i różnych producentów. Wymaga 
to ciągłych działań zwłaszcza ze strony Służby Czołgowo-Samochodowej w różnych formach 
m.in. poprzez wykonywanie różnych obsług, remontów, aktualizację i transformację instruk-
cji i danych technicznych, aby taki sprzęt utrzymywać w sprawności technicznej i móc nim 
realizować zabezpieczenie potrzeb bytowo-gospodarczych jednostki, plan przewozów, zabez-
pieczenie szkolenia i ćwiczeń poligonowych, jak też realizację innych zadań w cyklu co-
dziennej eksploatacji.  

Głównym aspektem przedstawionym w artykule jest potrzeba wprowadzania do eksplo-
atacji w wojsku nowej generacji pojazdów i UiSW (bądź zmodernizowanego), którego kon-
strukcja, nasycenie elektroniką i technikami komputerowymi, jak też rodzaj i zakres obsług  
i remontów różni się znacznie od dotychczasowego, a którego wdrażaniem, a także planowa-
niem zasad eksploatacji i remontów zajmują się odpowiednie struktury wojskowe normaliza-
cji i logistyki.  

BIBLIOGRAFIA 

1.  Archiwum – materiały i zdjęcia własne. 
2. Decyzja Nr 46/MON z dnia 27.01.2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i cen-

tralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony naro-
dowej. D.U. MON nr 3 z dnia 22.02.2007 r. poz. 36. 

3. Katalog Norm Eksploatacji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Wojsk Lądowych. Szt. 
Gen. 1458/95 – z późniejszymi zmianami. Wydawnictwo MON, Warszawa 1995. 



516 AUTOBUSY 

4. Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby czołgowo-samochodowej. Wydawnictwo 
MON, Warszawa 1992. Rozkaz nr 100/IWsp/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 02. 
02.2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zmian treści Katalogu norm eksplo-
atacji Uzbrojenia i Sprzętu Wojsk Lądowych – Szt. Gen. 1458/95. 

5. Woźniak D., Warsztaty polowe służby czołgowo samochodowej. Skrypt w wersji elektro-
nicznej dostępny pod adresem http//polska-zbrojna.pl, Warszawa, 2012. 

6. Woźniak D., Obsługiwania i remonty UiSW. Założenia, zakres, organizacja. Skrypt, Do-
datek do Przeglądu Wojsk Lądowych nr 6/2011 (048), Wydawnictwo WIW, Warszawa 
2011. Płyta CD. 

7. Wysocki T., Woźniak D., Aspects of APC Rosomak exploitation system evaluation. Jour-
nal of Kones, Powertrain and Transport. European Science Society of Powertrain and 
Transport Publication, Warsaw 2009, vol.16, No 1. 

8. Woźniak D., Obsługi techniczne i remonty pojazdów wojskowych. Rzeczoznawca Samo-
chodowy nr 12/2007 (146), Wydawnictwo SRTSiRD, Warszawa, 2007. 

MODERNIZATIONS AND REPAIRS 
OF ARMY VEHICLES 

Abstract 
This work presents the basic aspects of servicing, repairs and modernization of army vehicles. The 

analysis was conducted for chosen types of vehicles. 
The article comprises figures and images chosen by the authors from their professional practice 

and these graphically illustrate the discussed issue. 
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