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Rozwój rynku przewozów lokalnych stworzy³ zapo-
trzebowanie na now¹ generacjê taboru – taboru lek-
kiego, ³atwego w utrzymaniu o niewygórowanej ce-
nie. Tabor taki musi oferowaæ pasa¿erowi wysoki
poziom komfortu, bezpieczeñstwo, byæ przyjaznym dla
otoczenia i zapewniaæ du¿¹ prêdkoœæ podró¿owania.
Rodzina pojazdów DESIRO powsta³a z myœl¹ o zaspo-
kojeniu tych potrzeb z wykorzystaniem najnowszych
osi¹gniêæ techniki budowy pojazdów.

Zespo³y trakcyjne DESIRO przeznaczone s¹ do obs³ugi:
linii regionalnych i g³ównych o ma³ej i œredniej liczbie pod-
ró¿uj¹cych;
linii podmiejskich, po³¹czeñ z lotniskami, kolei dojazdo-
wych, gdzie podró¿uje stosunkowo du¿a liczba pasa¿erów
na krótkich odcinkach;
linii magistralnych o prêdkoœci jazdy 160 km/h, gdzie wy-
magany jest wysoki komfort podró¿owania.

DESIRO jest zespo³em trakcyjnym, charakteryzuj¹cym
siê:

atrakcyjnym wystrojem wnêtrza i kszta³tem pud³a pojazdu;
dobr¹ dostêpnoœci¹ dla pasa¿erów niepe³nosprawnych
z uwagi na wyrównanie poziomu pod³ogi pojazdu z pozio-
mem peronów przystanków pasa¿erskich;
krótkimi czasami przejazdu, osi¹ganymi dziêki du¿ym war-
toœciom przyspieszeñ rozruchu i hamowania oraz prêdko-
œci¹ jazdy do 160 km/h.

Z punktu widzenia wymagañ operatora DESIRO oferuje:
modu³ow¹ budowê wnêtrza, wymagaj¹c¹ ma³ych nak³a-
dów na utrzymanie;
modu³ow¹ budowê pojazdów, umo¿liwiaj¹c¹ wykonanie
pojazdów w ró¿nych wersjach: od jednocz³onowego wa-
gonu z napêdem spalinowym do szeœciocz³onowego elek-
trycznego zespo³u trakcyjnego;
wysokie bezpieczeñstwo obwodów sterowania dziêki za-
stosowaniu redundancji komponentów;
maksymalnie zbli¿ona konstrukcjê pojazdów z napêdem
spalinowym i elektrycznym;

mo¿liwoœæ przeprowadzania utrzymania i napraw pojazdu
przez producenta;
pojazd zaprojektowano z uwzglêdnieniem wymogów
ochrony œrodowiska naturalnego:
– pud³o wagonu jest wykonane z aluminium i podlega re-

cyklingowi,
– izolacja kabli nie zawiera chlorowców, tam gdzie nie jest

to mo¿liwe u¿yto kabli o ma³ej zawartoœci chlorowców,
– jednostka ch³odz¹ca klimatyzatora wykorzystuje czynnik

ch³odz¹cy bez chloru typu R134a,
– smar do obrze¿y obrêczy kó³ podlega biodegradacji.

Koncepcja pojazdu
Zespó³ trakcyjny DESIRO by³ projektowany w wersji podsta-
wowej jako zespó³ wyposa¿ony w wózki Jacobsa. W przy-
padku pojedynczego wagonu, koñce wagonu, jak dla projektu
z wózkami Jacobsa, s¹ powiêkszone o modu³y zawieraj¹ce
dwa fotele i okno boczne (3300 mm), do³¹czone do czêœci
œrodkowej z czterema oknami bocznymi. Mo¿liwe jest tak-
¿e wykonanie pojazdu z wózkami klasycznymi.

Zalety budowy modu³owej s¹ powszechnie znane. Mo-
du³y pojazdu (pud³o, kontener trakcyjny) s¹ jednostkami znor-
malizowanymi w ramach rodziny pojazdów.

Pud³o pojazdu jest skonstruowane z modu³ów (œciany
boczne, dach, pod³oga), co umo¿liwia elastyczn¹ adaptacjê
liczby okien, rozmieszczenia drzwi i wystroju wnêtrza. Dziêki
temu mo¿liwe jest wykonanie cz³onu zespo³u jako wagonu:

czo³owego z wózkami klasycznymi,
czo³owego z wózkami Jakobsa,
œrodkowego z wózkami klasycznymi,
œrodkowego z wózkami Jakobsa.

W wagonach czo³owych jest zainstalowana elektryczna
aparatura trakcyjna, a w cz³onach œrodkowych system zasi-
lania w energiê i zespo³y obwodów pomocniczych. Zespól
trakcyjny DESIRO mo¿e byæ wykonany jako poci¹g o mini-
malnej d³ugoœci 24 m (spalinowy zespó³ trakcyjny) lub 41 m
(elektryczny zespó³ trakcyjny). Mo¿liwe jest wykonanie wa-
gonów w wersji krótszej, na specjalne ¿yczenie operatora.
Szerokoœæ wagonu zespo³u tak¿e mo¿e byæ inna ni¿ wymiar
standardowy – 2830 mm.

Niezale¿nie od typu zespo³u, zaprojektowanego jako
wagon silnikowy, poci¹g jednowagonowy czy zespó³ trakcyj-
ny z wózkami Jakobsa, wykorzystuje siê piêæ typów kon-
strukcji podwozia, niezale¿nie od konfiguracji pojazdu czy
jego d³ugoœci. Podwozie jest zabudowane w pojeŸdzie jako
modu³ wykonany w ca³oœci i wstêpnie przetestowany.

Modu³y te s¹ wykonane jako modu³y dla wózków:
klasycznych w wersji tocznej i napêdnej z elektrycznymi
silnikami trakcyjnymi,
napêdnych Jacobsa do ezt,
tocznych Jacobsa do ezt,
klasycznych w wersji tocznej i napêdnej do szt,
Jacobsa do szt.

Ka¿dy modu³ podwozia jest po³¹czony z pojazdem za
pomoc¹ czterech ³¹czników œrubowych. Z uwagi na zinte-
growanie aparatury pneumatycznej z elementami noœnymi
modu³u, wymiana ca³oœci modu³u nie jest pracoch³onna.

Zespo³y trakcyjne
DESIRO
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Modu³y trakcyjne
Modu³ trakcyjny ³¹czy w sobie wszystkie podzespo³y obwo-
du trakcyjnego i jest wykonany jako zmontowany i przete-
stowany zespó³ monta¿owy

W zale¿noœci od typu napêdu trakcyjnego, DESIRO mo¿e
byæ wyposa¿one w napêd spalinowy z przek³adni¹ mecha-
niczn¹, hydrauliczn¹ lub elektryczn¹, b¹dŸ elektryczny, zasi-
lany z sieci pr¹du sta³ego lub przemiennego.

Podzespo³y obwodu trakcyjnego mo¿na podzieliæ na na-
stêpuj¹ce grupy:

obwód zasilania elektrycznych obwodów trakcyjnych, sk³a-
daj¹cy siê z obwodu:
– zasilania pr¹du sta³ego: odbieraka pr¹du, wy³¹cznika

szybkiego, ³¹cznika uziemiaj¹cego, ogranicznika przepiêæ
3 kV;

– zasilania pr¹du przemiennego: odbieraka pr¹du, wy³¹cz-
nika szybkiego, ³¹cznika uziemiaj¹cego, ogranicznika
przepiêæ, przetworników pomiarowych i transformatora
15 kV 16 2/3 Hz lub 25 kV 50 Hz;

system zasilania silnika spalinowego, zawieraj¹cy silnik
spalinowy o mocy: 275 kW, 315 kW, 386 kW, 480 kW,
560 kW;
kontener trakcyjny ze zintegrowanym systemem sterowa-
nia, sk³adaj¹cy siê z przekszta³tnika pr¹du:
– sta³ego – falownika 3 kV wykonanego z elementów

IGBT o napiêciu blokowania 6,5 kV;
– przemiennego: czterokwadrantowego przekszta³tnika

IGBT i falownika IGBT dla napiêæ zasilaj¹cych 15 kV
16 2/3 Hz lub 25 kV 50 Hz;

elektryczny zespó³ napêdowy, zawieraj¹cy silnik trakcyjny
pr¹du przemiennego o mocy 250 kW, przek³adni k³owej
o zêbach skoœnych i mocowaniu przek³adni na osi;
system trakcyjny mechaniczny/hydrauliczny, obejmuj¹cy
przek³adniê:
– mechaniczn¹;
– hydrauliczn¹.

W obwodach trakcyjnych zaprojektowano uziemienie
ochronne wszystkich czêœci i komponentów, takich jak wóz-
ki, silniki trakcyjne, kontenery trakcyjne, przekszta³tniki po-
mocnicze, podzespo³y obwodów pomocniczych. S¹ one po-
³¹czone z pud³em pojazdu. Wagony pojazdu s¹ po³¹czone ze
sob¹ przewodami ekwipotencjalnymi. Dziêki takiemu rozwi¹-
zaniu pr¹d powrotny przep³ywa przez pud³o wagonu do in-
nych wagonów i nie wystêpuj¹ zjawiska niebezpieczne dla
ludzi.

System hamulcowy
DESIRO jest wyposa¿one w systemy hamulcowe.

System hamulca elektrodynamicznego. Zastosowany w ze-
spole z napêdem elektrycznym. Umo¿liwia hamowanie
z rekuperacje energii do sieci zasilaj¹cej i obni¿a czêsto-
tliwoœæ wykorzystania hamulca mechanicznego.
System hamowania silnikiem spalinowym. Zastosowany
w zespole z napêdem spalinowym z przek³adni¹ mecha-
niczn¹ lub hydrauliczn¹. Hamulec jest zintegrowany z prze-
k³adni¹ zêbat¹ i oddzia³uje na oœ napêdn¹. Hamulec jest
sterowany przez centraln¹ jednostkê steruj¹c¹.

System hamulca pneumatycznego. Wagony silnikowe s¹
wyposa¿one w hamulec pneumatyczny o dzia³aniu bezpo-
œrednim. W trybie normalnej pracy hamulec jest sterowa-
ny przez zawory elektropneumatyczne z wykorzystaniem
sygna³ów z zaworów wa¿¹cych. System nadzoruje war-
toœci ciœnienia w zespo³ach wykonawczych hamulca
w sposób ci¹g³y.
System hamulca sprê¿ynowego. Wykorzystywany jako
hamulec postojowy. Hamulec ten jest sterowany pneuma-
tycznie poprzez zawory EP. Na zewn¹trz pojazdu umiesz-
czone jest dŸwignia luzowania rêcznego.
Elektromagnetyczny hamulec szynowy. Mo¿e byæ zasto-
sowany na wózkach napêdnych na zamówienie.

Konstrukcja zespo³u
Pud³o zespo³u trakcyjnego mo¿e byæ wykonane w dwóch
wersjach: z aluminium i ze stali. Pud³o aluminiowe jest zin-
tegrowan¹ konstrukcj¹ i charakteryzuje siê szerokim zasto-
sowaniem gotowych profili aluminiowych. Umo¿liwia to uzy-
skanie dobrej izolacyjnoœci, w szczególnoœci œcian bocznych.
Zewnêtrzne profile przekroju poprzecznego pud³a maj¹ za-
okr¹glone brzegi. Takie rozwi¹zanie daje wiêcej miejsca dla
pasa¿erów w dolnej czêœci przedzia³ów. Zastosowane sto-
py aluminium odpowiadaj¹ wymaganiom normy DIN5513 i s¹
spawalne, co umo¿liwia ³atwe i pewne ³¹czenie elementów
pud³a.

Pod³oga jest wykonana z t³oczonych profili, po³¹czonych
mechanicznie spawem ci¹g³ym i opiera siê na belkach ostoj-
nicy. Podzespo³y o du¿ych gabarytach mocowane s¹ do
ostojnicy, elementy wyposa¿enia wnêtrza – do aluminiowych
ceowników. Stosuje siê technikê klejenia, nitowania lub spa-
wania. Otwory przepustowe na okablowanie, orurowanie
i pozosta³e obwody s¹ uszczelnione. Dach, œciany boczne
i s³upki okien s¹ wykonane z t³oczonych dr¹¿onych profili alu-
miniowych. Otwory wentylacyjne i klimatyzacyjne dachu s¹
obrobione maszynowo. Do mocowania podzespo³ów stosu-
je siê ceowniki umocowane do dolnej czêœci profili. Elementy
te s¹ wykorzystywane do prowadzenie instalacji elektrycz-
nej i pneumatycznej. Œciany czo³owe przy sprzêgach krót-
kich s³u¿¹ do zamocowania elementów przejœæ miêdzywa-
gonowych.

Pud³o stalowe mo¿e byæ wykonane ze stali stopowej lub
nierdzewnej. W celu zachowania zgodnoœci konstrukcyjnej
pude³ wykonanych ze stali i aluminium, elementy mocuj¹ce
s¹ zaprojektowane w taki sam sposób w obu wersjach.

Rama podwozia jest wykonana z elementów zoptymali-
zowanych pod k¹tem zminimalizowania masy. Nadwozie jest
wykonane z profilowanych ¿eber stalowych, do których s¹
przyspawane elementy blach poszycia.

Pud³a pojazdu – aluminiowe i stalowe – spe³niaj¹ wy-
magania normy EN-12663. Norma ta wymaga odpornoœci na
dopuszczan¹ si³ê œciskaj¹c¹ wzd³u¿n¹ 1500 kN na wysoko-
œci sprzêgu, co odpowiada przenoszonej wzd³u¿nej sile œci-
skaj¹cej równej 1000 kN. Zamocowania wszystkich zespo-
³ów, umieszczonych na zewn¹trz i wewn¹trz pojazdu, s¹
zaprojektowane w taki sposób, by wytrzymywa³y przyspie-
szenia wzd³u¿ne ±3 g. Po³¹czenie wózka z pud³em, odpo-
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wiadaj¹ce wymaganiom normy EN-12663, jest zaprojekto-
wane w taki sposób, by nie ulega³o deformacjom przy dzia-
³aniu przyspieszeñ wzd³u¿nych ±3 g. Pojazd ma obszar
ochronny w czo³owej strefie pod wycieraczkami szyby przed-
niej, absorbuj¹cy obci¹¿enie statyczne 300 kN, zgodnie z EN-
-13663. Czo³o pojazdu jest wykonane z tworzywa sztuczne-
go wzmacnianego w³óknem szklanym i jest elementem kon-
strukcyjnym, przenosz¹cym obci¹¿enia.

Ka¿dy cz³on pojazdu ma w pobli¿u wózków cztery punk-
ty podnoszenia w przypadku wkolejania oraz do wykonania
prac utrzymaniowych. Dodatkowo umieszczone s¹ dwa
punkty podnoszenia awaryjnego na czole wózka prowadz¹-
cego.

Skrajnia kinematyczna zespo³u DESIRO odpowiada wy-
maganiom UIC 505-1.

Wszystkie powierzchnie wewnêtrzne pud³a, tj. pod³oga,
œciany boczne do dolnej krawêdzi okna, dach, œcianki dzia-
³owe i czo³owe, s¹ pokryte dŸwiêkoch³onn¹ izolacj¹ natry-
skow¹. Dodatkowo pod³oga pojazdu jest wype³niona mata-
mi izolacyjnymi i we³n¹ mineraln¹. Maty pokrywaj¹ tak¿e
œciany boczne i obszar sufitu. Niski poziom ha³asu, emito-
wanego przez zestawy ko³owe, jest wynikiem doboru ma-
teria³ów miêdzy piasty i obrze¿a ko³a. W efekcie uzyskuje
siê zminimalizowanie wzbudzanych fal rezonansowych pod-
czas toczenia. Zespó³ hamulców i materia³ ok³adzin klocków
hamulcowych zosta³y tak opracowane, by zredukowaæ
ha³as podczas hamowania do minimum. Tak¿e ch³odzenie
powietrzne silnika elektrycznego silnika trakcyjnego jest
odpowiednio wyciszone. Wentylatory przekszta³tników dopa-
sowuj¹ swoj¹ prêdkoœæ obrotow¹ do wymagañ uk³adu ch³o-
dzenia, dziêki czemu nie powstaje ha³as od turbulencji po-
wietrza ch³odz¹cego. Ponadto:
– struktura czo³a pojazdu sk³ada siê z zewnêtrznej pow³oki

w³ókna szklanego, pianki i zewnêtrznej pow³oki z w³ókna
szklanego, dziêki czemu uzyskano optymaln¹ izolacjê aku-
styczn¹;

– we wszystkich oknach obszaru pasa¿erskiego zastosowa-
no izolowane, hartowane szyby o wysokim wspó³czynni-
ku t³umienia ha³asu;

– g³ówne komponenty elektryczne (kontener trakcyjny, prze-
kszta³tniki zasilania obwodów pomocniczych, transforma-
tor) s¹ zawieszone elastycznie pod kad³ubem za pomoc¹
gumowych klinów podtrzymuj¹cych pojazd, w ten sposób
ograniczono przenoszenie drgañ i wibracji podzespo³ów na
pud³o pojazdu;

– dwuwarstwowa izolacja, sk³adaj¹ca siê z os³ony pojazdu
jako zewnêtrznej os³ony, materia³u absorpcyjnego, ela-
stycznego zamocowania drewnianego panelu pod³ogi, wy-
³o¿enia pod³ogi wyk³adzin¹ elastyczn¹, wnêtrze pojazdu do-
brze t³umi ha³as podwozia i nie wprowadza dodatkowych
rezonansów;

– szklane wewnêtrzne drzwi, otwierane i zamykane bezg³o-
œnie, dziel¹ obszar pasa¿erski, stanowi¹c dodatkow¹ ba-
rierê akustyczn¹.

Zespó³ trakcyjny DESIRO z napêdem elektrycznym ma
zabudowany transformator i kontener trakcyjny pod pod³og¹,
w koñcowej czêœci wagonu. Czêœæ wyposa¿enia elektrycz-

nego znajduje siê w dachu pojazdu. Tak¿e w przypadku po-
jazdu z napêdem spalinowym, wyposa¿enie trakcyjne jest
umieszczone w dachu, a z silnikiem spalinowym i przek³ad-
ni¹ elektryczn¹ – pod pod³og¹ pojazdu w jego czêœci koñ-
cowej.

Wystrój zewnêtrzny
Czo³o pojazdu jest wykonane jako samonoœny element z two-
rzywa sztucznego wzmocnionego w³óknem szklanym o kon-
strukcji warstwowej typu „sandwich”. Element sk³ada siê
z dwóch warstw wzmocnionego tworzywa, miêdzy nimi znaj-
duje siê piankowe wype³nienie. Pod³oga czo³a pojazdu jest
wykonana jako oddzielny element i jest zamocowana trwa-
le do czo³a pojazdu przez strukturê klejon¹. Ca³e czo³o jest
wklejone cienkowarstwowo w strukturê nadwozia.

Drzwi wejœciowe s¹ dwuskrzyd³owe odskokowo-prze-
suwne o sterowaniu elektrycznym i przeœwicie 1300 mm.
Program sterowania drzwiami jest zintegrowany z progra-
mem kontroli jazdy i hamowania w taki sposób, ¿e nie jest
mo¿liwe elektryczne otworzenie drzwi podczas jazdy, jak i ru-
szenie poci¹gu przy otwartych drzwiach. Przy rêcznym awa-
ryjnym otwieraniu drzwi, system sterowania inicjuje hamo-
wanie awaryjne. Program bezpiecznej kontroli drzwi chroni
tak¿e przed niekontrolowanym, niezale¿nym otworzeniem
drzwi w przypadku uszkodzenia podzespo³ów w jednostce
sterowania drzwiami. Drzwi s¹ wyposa¿one w kontrolê pe³-
nego zamkniêcia drzwi. Nadzorowanie pracy silnika drzwi
chroni przed przypadkowym, niezamierzonym przyciêciem
pasa¿era w drzwiach.

Wagony silnikowe s¹ wyposa¿one w spoiler czo³owy ze
zintegrowan¹ poprzeczk¹ zabezpieczaj¹c¹. Pod spoilerem
umieszczono odchylan¹ pokrywê, os³aniaj¹c¹ wózek. Podze-
spo³y zamocowane pod pokryw¹ s¹ dostêpne po jej pod-
niesieniu. Pokrywy zbiorników piasecznic s¹ dostêpne z ze-
wn¹trz pojazdu.

Automatyczny sprzêg poœredni mo¿e byæ spinany mecha-
nicznie, pneumatycznie lub elektrycznie. Sprzêg zaprojekto-
wano na obci¹¿enia œciskaj¹ce 1500 kN i rozci¹gaj¹ce
1000 kN. Si³y oddzia³uj¹ce na sprzêg s¹ poch³aniane przez

Desiro z napêdem spalinowym
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amortyzator sprzêgu, umieszczony w mechanizmie sprzêga-
j¹cym.

Cz³ony zespo³u DESIRO po³¹czone s¹ za pomoc¹ zamkniê-
tych, py³oszczelnych elementów po³¹czeniowych, które za-
wieraj¹ p³ytê mostka i elastyczn¹ os³onê przejœcia (opoñczê).

Zewnêtrzne, widoczne czêœci pojazdu s¹ malowane
w dwóch kolorach, technologia nak³adania pow³oki obejmuje:
– przygotowanie do malowania z pokryciem wstêpnym,
– wstêpne malowanie podk³adowe – na³o¿enie pow³oki

z tworzyw sztucznych,
– zasadnicze malowanie podk³adowe,
– na³o¿enie pow³oki zewnêtrznej farbami poliueretanowymi.

Napisy wewnêtrzne i zewnêtrzne s¹ wykonane z folii
samoprzylepnych.

Przedzia³y pasa¿erskie i wnêtrze pojazdu
Wy³o¿enie œcian wewnêtrznych jest modu³owe i obejmuje
okna pojazdu. Wy³o¿enie wykonane jest z prasowanych na
gor¹co kszta³tek z poliestrowego tworzywa sztucznego,
wzmacnianego w³óknem szklanym. Czêœci widoczne s¹ ma-
lowane farb¹ strukturaln¹, nadaj¹c¹ powierzchniom ziarnist¹
fakturê. Miejsca po³¹czeñ s¹ maskowane. Wyk³adzina œcian
bocznych jest pokryta farb¹ wykoñczeniow¹, wiêc ma lek-
ko ozdobn¹ powierzchniê, odporn¹ na zadrapania.

Pokrycie œcian bocznych i sufitu sk³adaj¹ siê z czêœci
strukturalnych wzmocnionych w³óknem szklanym poliestru,
które nie rozszczepiaj¹ siê podczas ³amania.

Pokrycie pod³ogi jest wykonane z wyk³adziny syntetycz-
nej (materia³ nie zawiera PCV) i przyklejone du¿ymi p³asz-
czyznami do paneli pod³ogowych. Panele pod³ogowe s¹
wykonane z p³yt ze sklejki, zamocowanych do w sposób

„p³ywaj¹cy” do œcian bocznych. Po³¹czenia czo³owe wyk³a-
dziny s¹ zgrzewane. Jako wyk³adzinê pod³ogow¹ mo¿na za-
stosowaæ wyk³adzinê dywanow¹. Wyk³adziny wewnêtrzne
(siedzenia, œciany dzia³owe) s¹ uszczelniane w miejscach
mocowañ.

Du¿e, przyciemniane okna w przedzia³ach pasa¿erskich
s¹ wykonane ze szk³a bezpiecznego. Opcjonalnie mo¿na za-
stosowaæ szk³o warstwowe laminowane. Modu³y siedzeñ
pasa¿erów i modu³y okien maj¹ tak¹ sama podzia³kê
(1650 mm), co zapewnia optymaln¹ widocznoœæ dla pasa-
¿erów. P³aszczyzna szyb pokrywa siê z zewnêtrzn¹ p³asz-
czyzn¹ pud³a, szyby s¹ wklejane do ram i dodatkowo
uszczelniane.

Czêœæ okien wykonanych jest jako dzielone z uchyln¹
górn¹ czêœci¹, co zapewnia dodatkow¹ wentylacjê wnêtrza.
Górna krawêdŸ okna jest zawsze na tej samej linii przez ca³¹
d³ugoœæ pojazdu. Dolna krawêdŸ jest zawsze na takiej sa-
mej wysokoœci od pod³ogi, dziêki czemu pasa¿erowie mog¹
wygl¹daæ przez okna bez przeszkód.

Wszystkie tafle szklane – zarówno w bocznych oknach,
œciankach rozdzielaj¹cych, drzwiach wewnêtrznych, jak i pó³-
kach baga¿owych s¹ wykonane ze szk³a bezpiecznego.

Aran¿acja przedzia³ów
W zale¿noœci od przeznaczenia zespo³u, aran¿acja przedzia-
³ów mo¿e byæ wykonana jako wagon:
– bezprzedzia³owy 2 klasy z czêœci¹ dla niepal¹cych,
– mieszany 1/2 klasy.

We wnêtrzu pojazdu mo¿liwe jest zainstalowanie sys-
temu monitoringu. Ka¿da strefa pok³adu ma intercom awa-
ryjny, poprzez który mo¿na natychmiast skontaktowaæ siê
z maszynist¹. W strefie pasa¿erskiej uchwyt hamulca bez-
pieczeñstwa jest umieszczony w widocznym miejscu.
W opcji mo¿na wyposa¿yæ pojazd w wideomonitoring stre-
fy pasa¿erskiej.

W zespole przyjêto uk³ad podwójnych foteli ustawionych
naprzeciw siebie, rozmieszczonych po obu stronach osi po-
d³u¿nej pojazdu. Uk³ad foteli „jeden za drugim” jest realizo-
wany na zamówienie, podobnie jak uk³ad foteli typu „2+1”.
Dla pojazdu niskopod³ogowego fotele s¹ zamocowane do
os³on kó³, dodatkowo pojazd mo¿na wyposa¿yæ w siedze-
nia sk³adane. Fotele s¹ dzielone, a ich konstrukcja umo¿li-
wia wymianê siedziska i poduszek. Ka¿da grupa foteli jest
wyposa¿ona w porêcz dla pasa¿erów stoj¹cych w przejœciu
(rys. 1).

Ka¿da para foteli jest zamocowana do ramy mocuj¹cej,
przymocowanej do œciany bocznej i do pod³ogi przez jedn¹
podporê. W przejœciach fotele s¹ mocowane do pod³ogi na
dwóch podporach. W wagonach klasy 1 fotele maj¹ miêk-
kie poduszki i pod³okietniki, mo¿na tak¿e zabudowaæ fotele
o bardzo wysokim komforcie siedzenia. Siedzenia sk³adaj¹
siê z niezale¿nego czo³a ze wzmocnionego w³ókna szklane-
go lub metalowego o odpornej na zarysowanie powierzch-
ni. Miêdzy grupami foteli s¹ umieszczone szklane œcianki
dzia³owe, obramowane porêczami dla pasa¿erów. Œcianki te
mog¹ byæ wykonane z drzwiami lub jako otwarte, pozwala-
j¹c na swobodn¹ aran¿acjê wnêtrza pojazdu. Wzd³u¿ œcian Przedzia³ 2 klasy
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wewnêtrznych zespo³u, nad g³owami pasa¿erów umieszczo-
ne s¹ pó³ki na baga¿ podrêczny.

System informacji dla pasa¿erów w zespole DESIRO
sk³ada siê z jednostki centralnej, zabudowanej w jednym
z przedzia³ów z aparatur¹ na tylnej œcianie kabiny. System
ten sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów, komunikuj¹cych
siê ze sob¹ przez magistralê IBIS:
– jednostki centralnej,
– mikrofonu na giêtkim wysiêgniku,
– wskaŸników LED,
– panelowych wyœwietlaczy pikselowych,
– g³oœników wewnêtrznych,
– ³¹cznoœci awaryjnej w obszarze wejœcia do pojazdu.

Poci¹g DESIRO mo¿e równie¿ mieæ bar z wyposa¿eniem
kuchennym.

Kabina maszynisty
Kabina maszynisty jest wy³o¿ona p³ytami z tworzywa sztucz-
nego, wzmacnianego w³óknem szklanym (œciany, s³upki
okien, sufit). Na suficie zamocowano oprawy oœwietlenia
ogólnego, punktowego pulpitu maszynisty i g³oœnika. Pane-
le s¹ malowane farb¹ strukturaln¹, maj¹ w³aœciwoœci dŸwiê-
koch³onne i termoizolacyjne.

Szyba czo³owa jest wklejana w konstrukcje czo³a po-
jazdu, bez wystaj¹cych krawêdzi. Gniazdo szyby jest wy-
konane z tworzywa sztucznego, wzmacnianego w³óknem
szklanym. Szyba jest klejona ze szk³a laminowanego z wto-
pionym elementem grzewczym. Szyba wytrzymuje uderze-
nie cia³ obcych, poruszaj¹cych siê z prêdkoœci¹ wzglêdn¹ do
320 km/h (zgodnie z UIC 651).

Szyby œwiate³ czo³owych i tablicy kierunkowej s¹ zamon-
towane w ramach, przykrêcanych do czo³a pojazdu. Szyby
boczne s¹ wykonane ze szk³a przyciemnianego, okno jest
wklejone w ramê. P³aszczyzna okna jest dzielona, czêœæ
górna jest odchylna, okno s³u¿y jednoczeœnie jako wyjœcie
bezpieczeñstwa, zgodnie z wymaganiami karty UIC 651.

Opcjonalnie pod oknem mo¿e zostaæ umieszczone sk³a-
dane (chowane) lusterko boczne.

Tylna œcianka przedzia³u maszynisty jest utworzona przez
œciany boczne dwóch przedzia³ów z aparatur¹ elektryczn¹
i uzupe³niaj¹cej tafli szklanej. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia ci¹-
g³y kontakt wzrokowy pasa¿erów z maszynist¹.

Pulpit maszynisty Rys. 1. Przekroje przez poszczególne cz³ony pojazdu DESIRO
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Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
W poci¹gu z napêdem spalinowym do ogrzewania pojazdu
wykorzystuje siê ciep³o wytwarzane przez silnik spalinowy.
Medium grzewczym jest woda. W zale¿noœci od potrzeb
wykorzystuje siê dodatkowy ogrzewacz. W zespole z napê-
dem elektrycznym system wentylacji wykorzystuje urz¹dze-
nia zabudowane na dachu pojazdu, których zadaniem jest
doprowadzenie i rozprowadzenie œwie¿ego powietrza oraz
w miarê potrzeb podgrzanie go. Podstawowy system ogrze-
wania wykorzystuje p³askie elektryczne panele grzewcze,
umieszczone w dolnej czêœci œcian bocznych. Obieg powie-
trza grzewczego jest wymuszony. Elementy klimatyzatora s¹
zabudowane w dachu pojazdu W wersji z napêdem spali-
nowym sprê¿arka jest napêdzana przez silnik spalinowy.
W wersji z napêdem elektrycznym sprê¿arka jest zintegro-
wana w kontenerze dachowym. Zespó³ taki zastêpuje kla-
syczny zespó³ wentylacyjny.

W kabinie maszynisty, w zespole z napêdem spalinowym
klimatyzator kabiny jest zabudowany w obszarze dachu ka-
biny, przylegaj¹cym do czo³a pojazdu. Ka¿da kabina jest
wyposa¿ona w indywidualny klimatyzator, ch³odz¹cy powie-
trze w obiegu recyrkulacyjnym. Medium ch³odz¹ce silnik
spalinowy ogrzewa kabinê w miarê potrzeb. W zespole elek-
trycznym w kabinie stosuje siê grzejniki elektryczne.

Niezawodnoœæ, gotowoœæ techniczna,
podatnoœæ obs³ugowa
Wartoœci minimalne tych parametrów dla poci¹gu DESIRO
wynosz¹:
– wspó³czynnik wewnêtrznej gotowoœci: nie mniej ni¿ 98%,
– wspó³czynnik gotowoœci technicznej: nie mniej ni¿ 96%.

Gotowoœæ wewnêtrzna uwzglêdnia wy³¹cznie okresy
wy³¹czenia pojazdu na korekcyjne przegl¹dy techniczne (cor-
rective maintenance), a gotowoœæ techniczna uwzglêdnia
wy³¹czenia pojazdu na zapobiegawcze i korekcyjne przegl¹-
dy techniczne (preventive and corrective maintenances).

Tablica 1
Plan utrzymania zespo³ów DESIROPlan utrzymania zespo³ów DESIROPlan utrzymania zespo³ów DESIROPlan utrzymania zespo³ów DESIROPlan utrzymania zespo³ów DESIRO

TTTTTyp operacjiyp operacjiyp operacjiyp operacjiyp operacji PPPPPrzebieg [km]rzebieg [km]rzebieg [km]rzebieg [km]rzebieg [km] CzasCzasCzasCzasCzas

Kontrola 3 100 7 dni

Przegl¹d 1 12 500 1 miesi¹c

Przegl¹d 1.1 (tylko spalinowe) 25 000 2 miesi¹ce

Przegl¹d 2 50 000 3,5 miesi¹ca

Przegl¹d 3 150 000 10 miesiêcy

Przegl¹d 4 300 000 1,7 roku

Przegl¹d 5 600 000 3,5 roku

Naprawa okresowa 1 200 000 7 lat

Naprawa g³ówna 2 400 000 15 lat

Z niewielkimi wyj¹tkami, wymiana zespo³ów i podzespo³ów
jest dokonywana w ci¹gu 2–3 godzin.

Plan obs³ugowy i utrzymania opiera siê na za³o¿eniu
30-letniego okresu eksploatacji pojazdu, przy rocznym prze-
biegu rzêdu 150–200 tys. km. System jest elastyczny i mo¿e
byæ modyfikowany przy innych wartoœciach przebiegów rocz-
nych.

Pe³ny cykl przegl¹dów okresowych dla zespo³ów z na-
pêdem spalinowym z przek³adni¹ hydrauliczn¹ wynosi
1,2 mln km. Dla pojazdów elektrycznych jest on wyd³u¿ony
do 1,4 mln km.

System przegl¹dów i napraw obejmuje kontrolê (wizu-
aln¹), przegl¹dy i naprawy uszeregowane w taki sposób, by
z jednej strony zapewniæ maksymaln¹ gotowoœæ pojazdu,
z drugiej utrzymaæ zrównowa¿enie miêdzy wynikami przegl¹-
dów korekcyjnych i prewencyjnych.

Kontrolê pojazdu przeprowadza siê w krótkich okresach
w celu wczesnego wykrycia potencjalnych czy zaistnia³ych
uszkodzeñ. Czas takiej kontroli jest stosunkowo krótki, z wy-
j¹tkiem sprawdzenia hamulców, co wymaga czasu na wy-
konanie przegl¹du korekcyjnego.

Przegl¹dy obejmuj¹ sprawdzenie stanu technicznego
oraz funkcjonowania pojazdu i jego podsystemów. W zale¿-
noœci od potrzeb przeprowadza siê regulacje i naprawy,
zgodnie z ogólnie przyjêtymi zasadami. Zasadniczo podczas
przegl¹dów nie zachodzi potrzeba wymiany czêœci, z wyj¹t-
kiem elementów zu¿ywaj¹cych siê w eksploatacji (np. na-
k³adki pantografów, wk³adki hamulcowe). Okres eksploata-
cji zespo³ów jest równy okresowi ¿ycia pojazdu. Czas trwania
przegl¹du nie przekracza 16 godz. Naprawy obejmuj¹ grun-
towne sprawdzenie wszystkich zespo³ów i podzespo³ów po-
jazdu wraz z koniecznymi wymianami.

Pojazd pozostaje pod ci¹g³ym dozorem pok³adowego
systemu diagnostycznego, który na bie¿¹co informuje ma-
szynistê i personel techniczny o stanie technicznym pojazdu.
Maszynista otrzymuje informacje o zaistnia³ych uszkodze-
niach, wskazówki eksploatacyjne i informacje o ogranicze-
niach. W pamiêci przechowywane s¹ wszystkie dane
o uszkodzeniach, umo¿liwiaj¹ce ich póŸniejsz¹ analizê tech-
niczn¹ i statystyczn¹ w odniesieniu do pojedynczego pojaz-
du, jak i ca³ej serii.

Autor
Janusz Biliñski

Transportation Systems
Siemens Sp. z o.o.

ul. ¯upnicza 11
03-821 Warszawa

tel. (22) 870 83 57
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