Zajezdnia, której
zazdroszczą nam
w całej Polsce
• Byliśmy z wizytą w Zajezdni Pogono nowoczesnej i zmodernizowanej od A do Z
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W dzisiejszym odcinku „Zaglą
damy do środka” postanowili
śmy sprawdzić jak działa naj
nowsza w kraju zajezdnia tramwajowa. Zajezdnia Pogodno
funkcjonuje przy alei Wojska
Polskiego już od 1934 roku.
W ubiegłym roku przeszła
gruntowną przebudowę. Re
mont kosztował 140 min zło
tych. Teraz zajezdnia na Pogod
nie jest najnowocześniejszym
takim obiektem w Polsce.
Inteligentny system
sterowania

W zajezdni wszystkie urządze
nia sterowane są komputero
wo. Cały obiekt jest podłączo-

działa już automatycznie - syg
nalizacja, informacja na który
kanał ma wjechać tramwaj,
przestawianie zwrotnic, ko
nieczność wykonania przeglą
du pojazdu- opowiada kierow
nik Zajezdni Pogodno, Grzegorz
Stasiński.
Całe centrum dowodzenia
znajduje się w dyspozytorni.
Tam za pomocą specjalnego
oprogramowania obserwowa
ne jest wszystko to, co się dzie
je na zajezdni. W dyspozytorni
też swoją pracę rozpoczynają
motorniczy. Dowiadują się ja
kim składem będą jeździć.
Sprawdzają swój grafik itd. Tam
też znajduje się cały monitoring
na zajezdnię i wejścia z każdej
strony.
Najważniejszym urządze
niem w zajezdni jest monitor
stemjący. Za jego pomocą wy
dawane są wszystkie polecenia

wy w całym kraju. W zajezdni
przy al. Wojska Polskiego dzia
łają maszyny, dzięki którym ca
ła naprawa wagonów i lokomo
tyw może odbywać się na miej
scu, co do tej pory było niemoż
liwe. Jednym z najważniej
szych urządzeń zakupionych
w ramach przebudowy jest to
karka podtorowa.
- To urządzenie, które poz
wala na przetaczanie kół tram
wajów bez ich demontażu wyjaśnia Grzegorz Stasiński. Dla tokarni wybudowaliśmy
specjalny kanał. Dotychczas to
demontowaliśmy koło lub de
montowaliśmy cały wózek
i wysyłaliśmy na warsztat
do Poznania. Trwało to o wiele
dłużej.
Wzajezdnijest kilkakanałów
warsztatowych. Każdy z nich ma
175cm wysokości. Możnawnich
swobodnie się poruszać.Nie

►System zarządzania zajezdnią - to tu widoczne są wszystkie tory itramwaje, które się na nich znajdują.
Z tego komputera mogą zostać wydane dyspozycje, jak może poruszać się dany skład po zajezdni
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Zaglądamydo środka

► Mostek nad kanałem - tutaj odbywają się naprawy i przeglądy urządzeń napędowych i sterowniczych

dzania zajezdnią, który infor
muje m.in. o tym jaki tramwaj
wraca z miasta i na jaki tor ma
wjechać, ale także o stanie tech
nicznym kół taboru, ustawia
wagon do wyjazdu na kolejny
dzień, biorąc pod uwagę godzi
nę wyjazdu, typ i pojemność
wagonu dla konkretnej linii.
- System zarządzania jest tak
skonstruowany, że wystarczy
tylko wprowadzić dane i reszta

bram, włączanie ogrzewania
zwrotnic, sterowanie załącza
niem oświetlenia, przestawia
niem zwrotnic itd.
Zajezdnia i warsztat
wjednym

Szczecińskiej Zajezdni Pogod
no mogą nam pozazdrościć in
ne miasta w Polsce. Dzięki re
montowi mamy najnowszy
i najlepszy warsztat tramwajo-

do tego aby reperowaćtramwaje
od dołu. Nad niektórymi zamo
cowane są specjale pomosty, bo
jak się okazuje, wszystkie urzą
dzenia napędoweisterowe tram
waju typu PESA(Swing) znajdu
ją się na dachu.
- Na górze znajdują się: m.in.
motory hamowania, układy
do zasilania silników indukcyj
nych, układ klimatyzacji, pan
tograf z napędem elektrycz
nym - tłumaczy kierownik.
Każdy tramwaj jest wyposa
żony w urządzenie do sypania
piasku. W zajezdni są takie
dystrybutory,
które
dotankowują piasek. Nowo
czesna zajezdnia jest też wypo
sażona w bezprzewodowe pod
nośniki, które m podno
szą tramwaj na daną wysokość.

•

►W Zajezdni Pogodno, oprócz zabytkowego budynku, znajduje się
też hala. gdzie „parkują" tramwaje

►Tak wygląda tramwaj od dołu. Okazuje się. że rzeczą, która pozwala utrzymać się wagonom na
torach są grzebienie na kołach - czyli te obramówki. które widzimy na zdjęciu po prawej stronie

►Sterowanie tokarką podtorową - wszystko obywa się elektronicznie.
każde koto ma określoną średnicę, wg którejjest przetaczanie

► Nowoczesna tokarka podtorowa - znajduje się w specjalnym,
dodatkowym kanale

