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WAŻNIEJSZE OZNACZENIA

E – obiekt techniczny (zbiór elementów),
ei – i-ty element obiektu,
k – liczba wyróżnionych elementów obiektu,
L – łańcuch działania,
Se – zbiór stanów eksploatacyjnych,
Su – zbiór stanów użytkowych,
So – zbiór stanów obsługowych,
D – zbiór stanowisk eksploatacji,
Re – rozkład eksploatacyjny (łańcuchy użytku i obsługi),
Ge – graf eksploatacyjny,
RLe – relacja eksploatacyjna,
H – harmonogram eksploatacyjny,
xi – i-ta cecha struktury wewnętrznej pojazdu szynowego,
fi,a – funkcja odwzorowująca cechę xi w warunkach eksploatacji a,
t – czas eksploatacji (przebieg),
rj – j-ta cecha robocza pojazdu szynowego,
ψj,a – funkcja odwzorowująca dla cechy rj w warunkach eksploatacji a,
qk – k-ta cecha towarzysząca pojazdu szynowego,
ζk,a – funkcja odwzorowująca dla cechy qk w warunkach eksploatacji a,
yc – c-ta cecha diagnostyczna pojazdu szynowego,
Yb – zbiór cech bezpieczeństwa użytkowania pojazdów,
Yz – zbiór zasadniczych cech diagnostycznych,
Yd – zbiór drugorzędnych (pomocniczych) cech diagnostycznych,
X (t, a) – wektor cech struktury wewnętrznej po okresie eksploatacji t w wa-

runkach a,
R (t, a) – wektor cech procesów roboczych,
Q (t, a) – wektor cech procesów towarzyszących,
n, u, v – liczności cech, odpowiednio: struktury wewnętrznej, procesów robo-

czych i towarzyszących,
PCD – przestrzeń cech diagnostycznych,
PDS – przestrzeń stanów technicznych,
Y (t, a) – wektor cech diagnostycznych obiektu,
Sz – stan zdatności pojazdu szynowego,
Szwi – i-ty stan zdatności warunkowej pojazdu szynowego,
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Snpz – stan niepełnej zdatności pojazdu szynowego,
Sncz – stan niecałkowitej zdatności pojazdu szynowego,
Snz – stan niezdatności pojazdu szynowego,
SUp – zbiór podstawowych stanów technicznych obiektu złożonego o jednej 

formie niezdatności elementów składowych,
SUk – pełny zbiór stanów technicznych obiektu złożonego o jednej formie 

niezdatności elementów składowych,
m – liczba form niezdatności jednego elementu obiektu,
lm ‒ liczność pełnego zbioru stanów technicznych obiektu k-elementowe-

go, jeśli elementy mogą przyjmować m-form niezdatności,
SUpm – zbiór podstawowych stanów technicznych obiektu w przypadku moż-

liwości wystąpienia m form niezdatności elementów składowych,
SUkm – pełny zbiór stanów technicznych obiektu w przypadku dowolnej licz-

by elementów niezdatnych i m form ich niezdatności,
p – liczba wartości logicznych wykorzystywanych w procesie oceny,
Qi

2  – binarna zmienna oceny elementu ei,
φ2 (…) – dwuwartościowa funkcja charakterystyczna oceny stanu techniczne-

go elementów i cech diagnostycznych,
zc

2  – binarna zmienna logiczna oceny cechy wyjściowej yc,
νa

2  – binarna zmienna logiczna oceny cechy wejściowej wa,
Qi

3  – trójwartościowa zmienna logiczna oceny stanu technicznego elemen-
tu ei,

φ3 (…) – trójwartościowa funkcja charakterystyczna oceny stanu technicznego 
elementów i cech diagnostycznych,

zc
3  – trójwartościowa zmienna logiczna oceny cechy wyjściowej yc,

φ4 (…) – czterowartościowa funkcja charakterystyczna oceny cech diagno-
stycznych,

zc
4  – czterowartościowa zmienna logiczna oceny cechy wyjściowej yc,

M – macierz diagnostyczna obiektu,
M1 – macierz diagnostyczna obiektu, w której nie występują niezdatności 

wielu elementów jednocześnie,
Tds, Tdl – zbiory sprawdzeń testu zdatności i testu lokalizującego,
Tdc – suma zbiorów sprawdzeń testu zdatności i testu lokalizującego,
dr – dziesiętna liczba charakterystyczna,
cr – charakterystyczny ciąg znakowy,
wr – wskaźnik rozróżnialności stanu technicznego sr.



1. WSTĘP

System transportu szynowego – kolejowego i tramwajowego – był jednym 
z istotnych czynników rozwoju gospodarczego państw w XIX wieku. Jednak-
że po II wojnie światowej zaczął stosunkowo szybko tracić na znaczeniu na rzecz 
transportu drogowego. Pewnym zwiastunem zmian tej sytuacji było uruchomienie 
w 1964 roku w Japonii pociągów pasażerskich Shinkansen na trasie Tokio‒Osaka, 
na której osiągały one prędkość 220 km/h. W Europie przełomowe stały się lata 80., 
kiedy zaczęły powstawać nowe linie kolejowe dużych prędkości, najpierw we Fran-
cji, potem w Niemczech i w innych krajach. Skutkiem tego było istotne podniesie-
nie komfortu i osiągnięcie bezkonkurencyjnie krótkiego czasu podróży pociągiem 
pasażerskim na dystansie do 800 km w stosunku do innych środków transportu. 
W ślad za tym wzrosła również prędkość jazdy pociągów towarowych, co w połą-
czeniu z zastosowaniem innowacyjnych technologii przewozów, takich jak transport 
intermodalny i bimodalny, przyczyniło się do odzyskiwania znaczenia kolei w prze-
wozach nie tylko towarów masowych, ale i innych rodzajów ładunków. Względy 
ekologiczne wpłynęły też w wielu krajach na zmianę nastawienia władz lokalnych 
do miejskiej komunikacji szynowej. W miastach rozpoczęto budowę nowych linii 
metra, rozwijano komunikację tramwajową.

W ostatnich latach również w Polsce można zauważyć wzrost zainteresowa-
nia transportem szynowym po latach kryzysu w latach 90. Ilustracją tego procesu 
w Polsce może być wzrost nakładów na linie kolejowe już w latach 2004-2011, jaki 
na podstawie danych z Raportu Najwyżej Izby Kontroli z 2013 roku [139] przed-
stawiono na il. 1.1. W przywołanym okresie nakłady te były jednak od 3,3 do nawet 
7,3 razy mniejsze niż na drogi.

Oprócz inwestycji obejmujących linie kolejowe wzrastają również wydatki 
przeznaczone na zakup i modernizację taboru szynowego. Kolejowa spółka PKP 
Intercity w latach 2012-2015 przeznaczyła na ten cel odpowiednio 56, 630, 1303 
i 2292 mln zł [136]. Ta sama spółka zaplanowała wydać ponad 7 mld zgodnie ze 
strategią przyjętą na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku [138]. Zaplanowa-
no, że środki te, przeznaczone na modernizację i zakup wagonów, lokomotyw oraz 
elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), będą pochodzić z różnych źródeł: zaso-
bów własnych, z dokapitalizowania przez PKP SA, a także od instytucji zewnętrz-
nych, w tym  ze środków UE około 790 mln zł. Część zakupionego taboru będzie 
przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej.
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Dodatkowym impulsem rozwoju transportu kolejowego w Polsce są plany 
budowy lotniczego Centralnego Portu Komunikacyjnego usytuowanego pomię-
dzy Warszawą i Łodzią. Oprócz odpowiedniego układu dróg wymaga on zapew-
nienia dogodnej komunikacji kolejowej umożliwiającej sprawne przemieszczanie 
przewidywanej dużej liczby pasażerów dowożonych nawet z odległych części kraju 
i z zagranicy.

W dużych miastach Polski również planuje się rozbudowę sieci komunika-
cji szynowej. Przykładowo władze Krakowa przystąpiły od 2000 roku do rozbu-
dowy sieci tramwajowej i ogłosiły nowe przetargi na dostawy nowych pocią-
gów [135], co umożliwia obsługę powstających linii, a także unowocześnienie 
użytkowanego taboru.

Inwestycje dotyczące infrastruktury i pojazdów szynowych wynikają nie tyl-
ko z przesłanek ekonomicznych – taryfowych, ale i ekologicznych. Niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko naturalne poszczególnych gałęzi transportu można 
porównać na podstawie kosztów zewnętrznych określonych w pracach [47, 133], 
a które przedstawia tab. 1.1.

Zerowe wartości w tabeli 1.1 oznaczają, że dany rodzaj kosztu ma minimalny 
udział procentowy w porównaniu z innymi kosztami. Trzeba przy tym zaznaczyć, 
że na tę sytuację ma wpływ również wolumen pasażerów i towarów przewożonych 
przez środki transportu różnych jego gałęzi. Dane zawarte w tej tabeli podkreślają 
bardzo silną pozycję transportu szynowego jako transportu proekologicznego. Ha-
łas, zanieczyszczenie powietrza, wpływ na zmiany klimatyczne są znacząco niższe 
niż w przypadku transportu drogowego. Także wskaźnik terenochłonności systemu 
transportu szynowego jest mniejszy i według [47] w przypadku autostrady mieści 
się w zakresie 5-12 ha/km, a przy magistrali kolejowej jest to 3,2-5,5 ha/km.

Il. 1.1. Nakłady inwestycyjne na drogi i linie kolejowe w latach 2004-2011 [139]



11

Tabela 1.1
Procentowy udział gałęzi transportu w kosztach zewnętrznych [47, 133]

Rodzaj szkody
Transport 

samochodowy Transport kolejowy Transport lotniczy Żegluga 
śródlądowa

pasażerów ładunków pasażerów ładunków pasażerów ładunków ładunków
Wypadki 87,2 12,3 0,2 0 0,4 0 0
Hałas 47,2 41,4 3,0 1,7 6,4 0,4 0
Zanieczyszczenie 
powietrza 31,8 62,3 1,4 1,2 2,2 0,2 1,0

Zmiany 
klimatyczne 37,3 26,8 1,3 0,6 31,3 2,3 0,4

Terenochłonność, 
zmiany środowiska 49,9 41,7 2,4 0,8 4,6 0,3 0,3

Średni udział 50,7 36,9 1,6 0,9 9,0 0,7 0,3
Razem 87,6 2,5 9,7 0,4

Ponadto, jak podano w pracy [47], koszty zewnętrzne przypadające na 1000 pa-
sażerokilometrów w transporcie realizowanym samochodem osobowym lub pocią-
giem wynoszą odpowiednio: 76,0 i 22,9 euro, a w przewozach towarowych samo-
chodem dostawczym, dużym samochodem ciężarowym lub pociągiem: 250,2, 71,2 
i 17,9 euro/1000 tonokilometrów.

Przytoczone dane uprawniają do stwierdzenia, że system transportu szynowe-
go nie będzie gałęzią zamierającą, a wręcz przeciwnie – należy się spodziewać 
jego dalszego rozwoju obejmującego infrastrukturę i środki transportu. Oba te ele-
menty, stanowiące pewien system, wymagają nowoczesnego podejścia opartego 
na wiedzy i innowacyjności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

Podróżni spostrzegają przede wszystkim zmiany dotyczące takich cech pojazdów 
szynowych, jak np. zwiększenie komfortu podróży czy skrócenie czasu przejazdu, 
podczas gdy operator‒właściciel tych pojazdów musi zwracać szczególną uwagę 
na całość zagadnień związanych z ich eksploatacją. System eksploatacji pojazdów 
szynowych przez lata podlegał systematycznemu unowocześnianiu, szczególnie in-
tensywnie pod wpływem osiągnięć współczesnej informatyki. Wymaga to uwzględ-
nienia tych nowych możliwości również w zakresie badań eksploatacyjnych pojaz-
dów szynowych.

Z eksploatacją pojazdów szynowych, podobnie jak i ogółu złożonych obiektów 
technicznych, związanych jest wiele dyscyplin naukowych i wdrożonych dzięki nim 
praktycznych rozwiązań technicznych. Najszerzej zbiór podstawowych nauk, „sta-
nowiących bezpośrednie otoczenie eksploatacji technicznej” przedstawiono w pra-
cy [44]. Wyszczególnia się tam w odniesieniu do poszczególnych „kierunków roz-
woju” eksploatacji następujące gałęzie nauki:
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 – w ogólnej teorii eksploatacji: prakseologię, teorię organizacji i kierowania, 
cybernetykę ogólną, logikę, naukę o pracy, ekonomię, psychologię inżynie-
ryjną, socjologię techniki, filozofię techniki,

 – w matematycznej teorii eksploatacji: matematykę klasyczną, cybernetykę 
techniczną, teorię systemów, logikę, teorię mnogości, teorię niezawodności, 
diagnostykę techniczną, teorię rozpoznawania, teorię obsługi masowej, teorię 
decyzji, informatykę,

 – w doświadczalnej teorii eksploatacji: teorię i technikę eksperymentu,
 – w technicznej teorii eksploatacji: podstawowe nauki techniczne.

W pracach [81, 114] autorzy wymieniają mniej nauk wpływających na ogół wie-
dzy eksploatacyjnej, przy czym w [81] autor tribologię i niezawodność zaliczył do 
nauk podstawowych, bezpieczeństwo i cybernetykę do eksploatacyjnych, zaś dia-
gnostykę techniczną pozostawił bez przydziału do żadnej z tych kategorii (il. 1.2).

Inne ujęcie nauk eksploatacyjnych zawarto w pracy [59]. Autor zalicza do nich: 
tribologię, niezawodność, diagnostykę techniczną, teorię bezpieczeństwa, teorię 
eksploatacji (il. 1.3). Ze schematu wynika, że wyszczególnione na nim nauki są 
ze sobą powiązane.

Nawet ten podstawowy zbiór nauk eksploatacyjnych przedstawiony na il. 1.3 
jest tak obszerny, że bardzo trudne wydaje się opracowanie pełnej monografii obej-
mującej całość tych nauk. Dlatego w niniejszej pracy poruszono zagadnienia zwią-
zane z dwoma z nich, czyli z teorią eksploatacji i diagnostyki technicznej w zastoso-
waniu do pojazdów szynowych, które są złożonymi obiektami technicznymi. Z tymi 
dwoma częściami nauki o eksploatacji związane są wcześniej opublikowane przez 
autora prace. Monografia ta jest w opinii autora pewną propozycją systemowego 
ujęcia procesów eksploatacji pojazdów szynowych, poprzedzona rozdziałem ogól-
nym porządkującym (rozdział 2) terminologię stosowaną w dziedzinie eksploatacji 

Il. 1.2. Powiązania nauk eksploatacyjnych z naukami podstawowymi [81] (na podstawie [114])
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ogółu obiektów technicznych. Dalsza część pracy dotyczy teorii i metod  diagno-
styki technicznej w zastosowaniu do pojazdów szynowych, co jest główną specjal-
nością autora.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęto następujący tytuł monografii: Teoria eks
ploatacji i diagnostyka pojazdów szynowych. Zagadnienia wybrane. Publikacja 
prezentuje głównie te zagadnienia, które związane są z pracami naukowymi lub 
współpracą autora z przemysłem, w tym współpracą z przedsiębiorstwami w za-
kresie tworzenia komputerowych systemów wspomagania kierowania eksploatacją 
pojazdów lądowych. Zgodnie z tym co przedstawiono na il. 1.3 zarówno teoria eks-
ploatacji, jak i diagnostyka należą do nauk eksploatacyjnych związanych ze sobą. 
Podkreślają to autorzy w pracach [32, 33] podając w definicji diagnostyki technicz-
nej, że stanowi ona „dział nauki o eksploatacji”.

Oprócz eksploatacji kolejowych pojazdów szynowych i tramwajów część treści 
ogólnych zawartych w tej monografii może być wykorzystana w przypadku innych 
rodzajów obiektów technicznych. Praca może być także użyteczna we wspomaga-
niu dydaktyki z zakresu przedmiotów związanych z problemami eksploatacji ogó-
łu obiektów technicznych.

Il. 1.3. Podstawowe nauki eksploatacyjne [59]



2. EKSPLOATACJA – POJĘCIA PODSTAWOWE

Nauka o eksploatacji, będąca częścią wiedzy stosowanej, jest obecnie szczegól-
nie istotna z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania obiektów technicznych, 
w tym współczesnego systemu transportu szynowego – kolejowego i tramwajo-
wego. Należy przy tym zauważyć, że wiele używanych aktualnie określeń związa-
nych z eksploatacją, stosowanych w literaturze branżowej, a także w dokumentach 
i normach jest sprzecznych z klasycznym ujęciem odnośnej terminologii. Chodzi tu 
głównie o normy, które są polskimi wersjami językowymi uregulowań międzynaro-
dowych dotyczących przede wszystkim procesów eksploatacji kolejowych pojaz-
dów szynowych.

W celu zaproponowania korekty szeregu wzbudzających kontrowersje termi-
nów i definicji niezbędne jest scharakteryzowanie obiektów technicznych, ogólnego 
opisu eksploatacji, w tym faz istnienia, potencjału eksploatacyjnego, użytkowania, 
obsługi i utrzymania obiektów technicznych.

2.1. OBIEKT TECHNICZNY I JEGO CECHY

Podstawowym pojęciem w technice jest obiekt techniczny. W słowniku języka 
polskiego PWN [134] samo słowo obiekt to: „1. przedmiot, który można zobaczyć 
lub dotknąć, 2. rzecz abstrakcyjna, np. cecha lub pojęcie, 3. coś, czego dotyczą czy-
jeś działania, zainteresowania lub uczucia, 4. budynek lub zespół budynków; też: 
urządzenia terenowe”.

Z przytoczonych znaczeń wynika, że obiekt może być jakimś bytem („wszyst-
ko to, co jest, co istnieje w jakikolwiek sposób” [134]) żywym lub nieożywio-
nym. W pracy [82] autor stwierdza, że: „obiektem, któremu przypisujemy jakąś wła-
sność może być każdy wytwór sztuczny lub też twór naturalny”. Dodaje przy tym, 
iż „własnością nazywamy cechę wspólną dla wszystkich przedmiotów, wyrażającą 
się jako wielkość fizyczna”, podczas gdy „właściwością nazywamy taką cechę, która 
pozwala odróżnić pewne obiekty, które tych cech nie mają”.

W publikacjach [14, 81] autorzy właściwość określają jako cechę, którą „naby-
wa wyrób podczas eksploatacji ze względu na relacje do innego środka techniczne-
go”. W tej ostatniej definicji wątpliwe jest nabywanie przez wyrób wszystkich cech 
podczas eksploatacji. Zużycie pewnego elementu eksploatowanego obiektu może 
być opisane określoną cechą ‒ właściwością, ale rzeczywista masa, moc silnika czy 
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opór toczenia każdej lokomotywy spalinowej danej serii, jeszcze nieprzekazanej do 
eksploatacji nie są najczęściej jednakowe, czyli są właściwościami. W takich wy-
padkach występuje tu też wspomniana w definicji relacja pomiędzy poszczególnymi 
egzemplarzami takich lokomotyw.

Nieco inaczej znaczenie słów własność i właściwość, w sposób ogólny, jest obja-
śniony w pracy [66]: „własność odnosi się do cech pewnej klasy, natomiast właści-
wość do cech konkretnych przedstawicieli (obiektów) danej klasy”.

W pracach [16-18] O. Downarowicz stwierdza, że obiekt techniczny „identyfi-
kujemy poprzez przysługujące mu cechy: własności, właściwości”, przy czym wła-
sność obiektu technicznego „jest cechą orzekaną wyłącznie na podstawie wiedzy 
o tym obiekcie”. Autor dzieli własności na specyficzne, „po utracie których przed-
miot przestaje być tym, czym był, staje się czymś innym” i niespecyficzne, o któ-
rych nie można tego orzec. Drugi termin ‒ właściwość obiektu technicznego ‒ autor 
określa jako cechę „względną, o której orzeka się na podstawie relacji do okolicz-
ności lub obiektów otoczenia”.

Samo pojęcie cechy w pracy [14] zdefiniowano jako pewien „element zbioru, 
który stanowi orzeczenie o przedmiocie poznania lub o przedmiocie tworzenia”. 
Nie jest to definicja precyzyjna, ponieważ cecha może być orzeczeniem o przed-
miocie poznania w przypadku gdy nada się jej określoną wartość. Lepszym określe-
niem jest to, że cecha jest pewną wielkością fizyczną lub semantycznym określeniem 
i z uwagi na rodzaj może być własnością pewnej grupy obiektów lub właściwością 
te obiekty odróżniającą.

W pracy [82] przyjęto, że „obiektem nazywamy wszelki przedmiot poznania 
i działalności człowieka”. Jeśli do słowa obiekt dodać – techniczny – to wówczas 
pojęcie obiekt techniczny odnosi się do ogółu wytworów sztucznych istniejących 
z inspiracji człowieka. W rezultacie obiektem technicznym jest „przedmiot dzia-
łalności człowieka skierowanej na wykorzystanie zasobów, zjawisk i sił przyro-
dy” [82]. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, że w publikacjach [45, 61] „jako 
nazwę ogólną na dowolny obiekt techniczny przyjęto termin urządzenie” użyte 
w odniesieniu do takich materialnych wytworów, jak: „sprzęt techniczny, środek 
trwały, układ techniczny, narzędzie, przyrząd, maszyna, aparat, aparatura, auto-
mat, instrument, mechanizm, agregat, instalacja, zestaw techniczny, wyposażenie, 
osprzęt, budowla, itp.” [45]. Na podstawie tej listy można domniemywać, że urzą-
dzeniem są także środki transportu, w tym pojazdy szynowe.

Nieco inaczej pojęcie obiektu technicznego zdefiniowano w pracy [18]: „Obiek-
tem jest wyrób będący narzędziem lub pomieszczeniem”. Stwierdzono ponadto, 
że: „Narzędziem jest obiekt techniczny służący posługującemu się nim człowieko-
wi do przekształcenia materii, energii lub informacji”, oraz że obiekt techniczny 
„jest wyrobem w odróżnieniu od jego zapisu, np. projektu”. Ponadto autor definiuje, 
że maszyna „to takie narzędzie, które jest zasilane energią”. W pracy [61] maszynę 
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zdefiniowano jako „urządzenie techniczne zawierające mechanizm lub zespół me-
chanizmów we wspólnym kadłubie, służące do przetwarzania energii lub wykony-
wania określonej pracy mechanicznej”. Do maszyn zaliczono pojazdy.

Relację pojęć: obiekt techniczny, urządzenie i maszyna przedstawiono w mono-
grafii [48] jak na il. 2.1. Przytoczona kolejność tych terminów odzwierciedla szero-
kość ich znaczenia (hierarchię). Pojęciem najszerszym jest obiekt techniczny.

Z uwagi na upływ czasu oraz postęp w technice, jaki dokonał się w okresie 
od ukazania się omawianych publikacji, uprawnione jest stwierdzenie, że przyto-
czone definicje wymagają pewnego rozszerzenia. Niekiedy w praktyce inżynierskiej 
buduje się modele fizyczne rzeczywistych urządzeń służące do badania ich okre-
ślonych cech. Ponadto osiągnięcia współczesnej informatyki umożliwiły powsta-
nie wielu rozwiązań z zakresu komputerowego wspomagania funkcjonowania ma-
terialnych wytworów – urządzeń, co odnotowano np. w pracach [37-39, 81, 91], 
a w odniesieniu do pojazdów szynowych w [110]. Systemy te są skończonymi 
dziełami człowieka o niematerialnym charakterze w postaci oprogramowania, które 
może podlegać wykorzystywaniu w cyklach podobnych jak w przypadku obiektów 
materialnych [76].

Do grupy niematerialnych obiektów technicznych zaliczyć można także mode-
le matematyczne i graficzne urządzeń, wszelkiego rodzaju opracowane procedury 
działania, postępowania. Bez tej grupy tworów, sporządzanych przy użyciu pew-
nych umownie określonych symboli, nie można sobie wyobrazić funkcjonowania 
większości współczesnych materialnych obiektów technicznych.

Biorąc to pod uwagę, podział obiektów technicznych można przedstawić sche-
matycznie jak na il. 2.2. Obiekty techniczne mogą mieć formę:
a) materialną – fizyczną, grupującą:

 – urządzenia,
 – modele urządzeń,

b) niematerialną – symboliczną, czyli:
 – oprogramowanie,
 – modele matematyczne,
 – modele graficzne,
 – procedury.

Il. 2.1. Hierarchia pojęć: OT – obiekt techniczny, U – urządzenie, M – maszyna [48]
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Trzeba również zaznaczyć, że niematerialne obiekty techniczne mają też mate-
rialną formę  w postaci schematów graficznych lub jednostek leksykalnych utrwalo-
nych na klasycznych bądź elektronicznych nośnikach informacji.

Obiekty techniczne charakteryzują się pewnymi cechami ogólnymi sformułowa-
nymi przez autora w pracy [45] w odniesieniu do urządzeń:

 – są one celowym wytworem człowieka z materii nieożywionej lub przy uży-
ciu środków z materii nieożywionej,

 – mają określone przeznaczenie (zbiór zastosowań),
 – ulegają zużyciu i uszkodzeniom, w związku z czym wymagają obsługi,
 – mają skończoną trwałość,
 – mogą być celowo wykorzystane przez człowieka lub pewien system,
 – przechodzą w swej historii przez trzy kolejne, podstawowe fazy istnienia: pro-

jektowanie, wytwarzanie i eksploatowanie,
 – mogą być ulepszane,
 – mogą szkodzić człowiekowi.

Specyfikacja cech ogólnych obiektu technicznego zawiera pewne terminy, takie 
jak: zużycie, uszkodzenie, trwałość czy fazy istnienia, które zostaną zdefiniowane 
w dalszej części rozdziału 2.

W pracy [17] autor zauważa, że obiekt techniczny „zwykle składa się z części” 
oraz „Projektant i konstruktor przesądzają o tym, które z tych części będą częścia-
mi wymiennymi, a w tym – elementarnymi częściami wymiennymi”. Dodaje przy 
tym, że część tej ostatniej kategorii „w zasadzie nie podlega naprawie a jedynie 
wymianie”.

Niektóre współczesne materialne obiekty techniczne są bardzo skomplikowane, 
złożone z wielu elementarnych części – elementów. W przypadku urządzeń, czy-
li materialnych obiektów technicznych w [14] element zdefiniowano jako „część 
całości, która może występować jako względna całość w różnych układach, przy 

Il. 2.2. Obiekty techniczne. Opracowanie własne
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czym własności tej względnej całości są niezmienne”. Twierdzenie o niezmienności 
własności w tej definicji jest jednak niezgodne z rzeczywistością. Jeśli przyjąć, że 
elementy to części w rozumieniu podanym wcześniej w [17], to w konsekwencji 
obiektem będzie skończony zbiór elementów, w którym można określić jego licz-
ność oraz pewną strukturę przedstawiającą wzajemne odziaływania pomiędzy ele-
mentami (sposób współpracy). Tego rodzaju ujęcie może być zastosowane do ogółu 
obiektów.

Obiekt techniczny może być zdefiniowany jako zbiór elementów oznaczonych 
w pewien sposób (np. ponumerowanych) [96]:
 E e e i i ki� � � � � �{ : ( )}N 1  (2.1)

gdzie:
E – obiekt techniczny (zbiór elementów),
ei – elementy obiektu,
i – identyfikator,
N – zbiór liczb naturalnych,
k – liczba wyróżnionych elementów.
Formalne zdefiniowanie obiektu technicznego jest jednym z warunków budo-

wy sformalizowanych procedur rozpoznawania stanu technicznego obiektu, czyli 
pewnej jego właściwości, której identyfikacji dokonuje się w procesie diagnosty-
ki technicznej. Definicja stanu technicznego zostanie szczegółowo przedstawiona 
w podrozdziale 5.1.

Pozostając w pewnych relacjach ze sobą, elementy zbioru (2.1) tworzą określo-
ną strukturę danego obiektu, czyli jego stan strukturalny z atrybutami takimi jak:

 – kompletność,
 – sposób współpracy elementów – ich powiązania.

Oba atrybuty stanu strukturalnego wpływają na stan techniczny obiektu. Po-
wiązania pomiędzy elementami obiektu technicznego mogą przejawiać się poprzez 
przekazywanie energii mechanicznej, przepływ cieczy, gazów bądź prądu elektrycz-
nego. Tworzy się w ten sposób struktura tego obiektu, w której pewien element lub 
elementy są pierwszymi, inne zaś po nim następują. Można wobec tego stwierdzić, 
że w obiekcie technicznym występują relacje porządkujące Rij, które przedstawia-
ją wzajemne powiązania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi jego elementami. 
Relacje te mogą być zapisane w następujący sposób:

 R e eij i l e e E i li l
� � �� �{ ( )},   (2.2)

gdzie:
i, l – identyfikatory różne co do wartości, (i, l ) ≤ k,
  – operator relacji: „poprzedza”.
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W przypadku wielu złożonych obiektów struktura nie musi obejmować wszyst-
kich elementów składowych obiektu technicznego w każdej fazie jego pracy. W po-
szczególnych, wyodrębnionych fazach może współpracować określony podzbiór 
elementów ze zbioru E. Przy skończonej liczbie f  faz pracy oznacza to, że:

 E E E E E Ef1 2� � � � � �  (2.3)

Przykładem zmiany połączeń elementów w poszczególnych fazach pracy obiek-
tu technicznego może być sterownik (zawór rozrządczy) układu hamulcowego po-
jazdu szynowego. Można w jego przypadku wyróżnić kilka faz działania charakte-
ryzujących się różnymi schematami połączeń pomiędzy podzespołami składowymi 
tego zaworu. Schematy te w fazach napełniania hamulca, początku hamowania i od-
hamowania przedstawiają odpowiednio il. 2.3-2.5.

W pracach [51, 69] podano, że elementy urządzeń określają czynniki:
 – stereometryczne,
 – materiałowe.

Czynniki stereometryczne to:
 – kształt elementu,
 – jego wymiary,
 – chropowatość,
 – falistość powierzchni,
 – kierunkowość śladów obróbki,
 – skażenia powierzchni: wyżłobienia, wgniecenia, wżery, wykruszenia, pęknię-

cia i inne uszkodzenia.

Il. 2.3. Schemat połączeń pomiędzy podzespołami zaworu rozrządczego typu KEdv firmy 
Knorr w fazie napełniania, kanały: A – komory sterującej, C – siłownika hamulcowego, 

L – przewodu głównego, R – zbiornika powietrza [132]
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Czynniki stereometryczne to również różnego rodzaju niedoskonałości i błędy 
obróbki elementów: nierównoległość ścian elementu, stożkowatość, owalizacja, jak 
również niedoskonałości powstające na powierzchni elementu wskutek nawarstwie-
nia się odspajanego materiału pochodzącego z rodzimego lub obcego elementu.

W przywołanych wcześniej publikacjach wśród czynników materiałowych  wy-
szczególniono:

 – skład chemiczny,
 – strukturę (w ujęciu makro, mikro i submikro),
 – przestrzenne rozkłady naprężeń,

Il. 2.4. Schemat połączeń pomiędzy podzespołami zaworu rozrządczego typu KEdv firmy 
Knorr w fazie hamowania [132]

Il. 2.5. Schemat połączeń pomiędzy podzespołami zaworu rozrządczego typu KEdv firmy 
Knorr w fazie odhamowania [132]
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 – twardość i mikrotwardość,
 – charakterystykę dyslokacji (rozkład gęstości dyslokacji),
 – parametry pochodne, którymi są własności mechaniczne, wśród nich m.in. 

stopień umocnienia.
W przytoczonej klasyfikacji obecnie należałoby zamienić słowa: czynniki i para-

metry na cechy oraz skażenia na wady.
Skład chemiczny jest pewnym zbiorem cech charakteryzującym udział procento-

wy pierwiastków tworzących ostateczną postać materiału, z którego jest wykonany 
dany element. Oprócz wymienionych już cech materiałowych można przytoczyć 
także inne. Przykładowymi cechami stali mogą być: gęstość, wytrzymałość na roz-
ciąganie, moduł sprężystości, współczynnik rozszerzalności cieplnej, przewodność 
i pojemność cieplna czy opór właściwy.

Użyte w oryginale prac [51, 69] słowo parametr w obecnym rozumieniu nie jest 
właściwe. Parametr to konkretna wartość danej cechy. Tak więc np. średnica ele-
mentu, zawartość chromu, średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości 
od linii średniej, twardość powierzchni, wytrzymałość na rozciąganie to cechy, pod-
czas gdy średnica elementu ø = 30 mm, zawartość chromu 17,5%, średnie aryt-
metyczne odchylenie profilu chropowatości Ra = 0,32 μm, twardość powierzchni 
200 HRC, wytrzymałość na rozciąganie Rm = 600 MPa to parametry.

W przypadku całego szeregu cech ich wartości mogą ulegać zmianie na sku-
tek wykorzystywania danego obiektu technicznego w sposób zgodny lub niezgodny 
z jego przeznaczeniem.

Obiekty techniczne mogą być ogólnie podzielone na proste i złożone. W przy-
padku tych ostatnich można według rosnącej hierarchii złożoności wyróżnić ich na-
stępujące składniki:

 – elementy, czyli niepodzielne części obiektu,
 – podzespoły będące zbiorami elementów realizujących elementarne funkcje 

w obiekcie,
 – zespoły grupujące składniki niższego rzędu (podzespoły i elementy) spełnia-

jące zasadnicze funkcje w obiekcie,
 – układy złożone ze składników niższego rzędu (zespoły, podzespoły i elemen-

ty) warunkujące możliwość wykorzystania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Ponadto należy zauważyć, że trudno jest zdefiniować w sposób ogólny jakie są 

elementarne bądź zasadnicze funkcje ogółu obiektów technicznych i co warunkuje 
możliwość ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Można to jednak uczynić 
w każdym konkretnym przypadku obiektu realnie istniejącego.
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2.2. EKSPLOATACJA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH 
W UJĘCIU KLASYCZNYM

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji pojęcia eksploatacja odno-
szącego się do jego potocznego znaczenia, jak również do rozumienia tego terminu 
w nauce. Według słownika języka polskiego PWN [134] znaczenia słów eksplo-
atacja i eksploatowanie to: „1. wydobywanie bogactw naturalnych, 2. użytkowanie 
maszyn, urządzeń itp., 3. maksymalne wykorzystanie kogoś albo czegoś, 4. ciągnię-
cie zysków z cudzej pracy najemnej, 5. wykorzystywanie czegoś w sposób racjo-
nalny”. Klasyczne naukowe znaczenie tego pojęcia, łącznie z opisem formalnym 
eksploatacji, a także pojęć z nią związanych zostanie przedstawione w kolejnych 
podrozdziałach.

2.2.1. EKSPLOATACJA OBIEKTÓW – CHARAKTERYSTYKA  
I OPIS FORMALNY

Naukowe definicje odnoszące się do terminu eksploatacja zawarte są w wielu 
publikacjach, np. w pracach [32, 45, 48, 50, 51, 59, 68, 82]. Obszerne omówie-
nie pewnego zróżnicowania w zakresie teorii związanej z tym terminem zawiera  
praca [18].

Autor prac [45, 46] wyraźnie rozróżnia pojęcia teorii i nauki eksploatacji przy-
znając szersze znaczenie temu drugiemu; „nauka to teoria i wiedza praktyczna 
(technika praktycznego działania)”. Definiuje naukę o eksploatacji urządzeń (eks-
ploatykę techniczną) jako naukę, „której przedmiotem badań jest optymalne wyko-
rzystanie urządzeń przez człowieka”. Stwierdza również, że „Nauka o eksploatacji 
urządzeń, obok projektowania i wytwarzania urządzeń, jest trzecią istotną gałęzią 
wiedzy technicznej”. Tak więc eksploatacja urządzenia może się rozpocząć po jego 
wytworzeniu.

Stosownie do tego w pracach [32, 33] precyzuje się, że: „Eksploatowanie jest to 
proces, który odbywa się od chwili wytworzenia pojazdu do chwili jego likwida-
cji (złomowania)”. Również według [59] eksploatacja to „ogół wszystkich zdarzeń, 
zjawisk i procesów zachodzących w danym obiekcie od chwili zakończenia proce-
su wytwarzania do chwili likwidacji”.

W monografii [48] autor stwierdza, że „przez eksploatację rozumiemy ciąg 
działań, procesów i zjawisk związanych z wykorzystaniem obiektów technicznych 
przez człowieka”. Objaśnia, że eksploatacja „dzieli się na:
a) użytkowanie – wykorzystywanie obiektu technicznego zgodnie z jego przezna-

czeniem i właściwościami funkcjonalnymi,
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b) obsługiwanie – utrzymywanie obiektu w stanie zdatności oraz przywracanie 
obiektowi technicznemu wymaganych właściwości funkcjonalnych przez prze-
glądy, regulacje, konserwację, naprawy i remonty”.
Dalej autor tej monografii stwierdza, że „decydującą rolę we właściwym wyko-

rzystaniu urządzeń” odgrywa proces operacyjny, który dzieli się na:
1) proces zarządzania, w tym:

 – proces planistyczno-decyzyjny,
 – proces planistyczno-sprawozdawczy,

2) proces eksploatacji:
 – proces użytkowania urządzeń,
 – proces obsługiwania urządzeń.

Do objaśnienia terminu eksploatacja w pracy [45] wykorzystano modele prakse-
ologiczne przedstawiające łańcuchy działania. Łańcuch działania (il. 2.6) określa się 
jako: „uporządkowaną trójkę elementów działających, z których pierwszy spełnia 
rolę podmiotu (sprawcy, który znając cel inicjuje działanie), drugi – rolę pośred-
nika (narzędzia, które pośredniczy w działaniu), trzeci zaś – rolę przedmiotu (two-
rzywa na którym realizowany jest cel działania)”.

Postać formalną łańcucha działania L reprezentowanego przez uporządkowaną 
trójkę podano w pracy [33]:

 L x y= , , z  (2.4)

gdzie:
x – podmiot działania,
y – pośrednik działania,
z – przedmiot działania.
Podstawowym łańcuchem działania jest ten, w którym dane urządzenie jest pośred-

nikiem realizującym cel działania wynikający z przesłanek powodujących powstanie 
tego urządzenia, co zwięźle określa się użytkowaniem. Ponieważ każde urządzenie 
ulega niszczeniu i podlega w procesie użytkowania różnego rodzaju niekorzystnym 
zmianom niezbędne jest podejmowanie wobec niego innych działań – obsługowych, 
mogących ograniczyć te niekorzystne zmiany lub umożliwiających jego dalsze użyt-
kowanie. Wtedy urządzenie pełni rolę przedmiotu działania. Można zatem wyróżnić:

 – łańcuch użytkowania,
 – łańcuch obsługiwania urządzenia.

Il. 2.6. Model ogólny łańcucha działania: x – podmiot działania, y – pośrednik działania,  
z – podmiot działania [44]
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Reasumując za publikacją [45], można przyjąć w ogólności, że „urządzenie 
(obiekt techniczny – przyp. aut.) jest eksploatowane, wtedy i tylko wtedy, gdy jest 
użytkowane lub obsługiwane”.

Łańcuchy działania nie są elementami odosobnionymi. W pracy [44] zdefiniowa-
no układ działania jako „zespół złożony z łańcucha działania realizującego dany cel 
i otoczenie tego łańcucha działania”, a system działania jako „zbiór układów dzia-
łania wyróżniony ze względu na zadaną własność i uporządkowany pewną relacją”.

Ponieważ w praktyce istnieje pewna skończona liczba łańcuchów działania wielu 
egzemplarzy obiektów (np. pojazdów szynowych), funkcjonujących w określonym 
otoczeniu obejmującym infrastrukturę techniczną i organizacyjną, uzasadnione jest 
traktowanie tych wszystkich elementarnych układów jako pewnego systemu – sys-
temu eksploatacji. Systemowe podejście do zagadnień eksploatacji zaprezentowano 
w licznych pracach, np. [18, 19, 32, 44, 61].

Samo pojęcie systemu objaśniono w pracy [61] na podstawie analizy propozycji 
zawartych w innych publikacjach. Mianowicie „System S to para uporządkowana 
E R, ,  składająca się ze zbioru E i ciągu R określonego jako relacja w zbiorze E. 

Zbiór E nazywa się zbiorem elementów, a R strukturą systemu”. W sposób formalny 
wyraża się to jako [61]:

 S E R= ,  (2.5)

W pracy [45] odnośnie urządzeń zaproponowano formalne ujęcie ich systemu 
eksploatacji (SEU) w postaci uporządkowanej piątki:

 SEU E D R G H= , , , ,  (2.6)

gdzie:
E – zbiór stanów eksploatacyjnych urządzenia: zbiór użytków i obsług (reper-

tuar eksploatacyjny),
D – zbiór stanowisk eksploatacyjnych urządzenia: zbiór stanowisk użytku i ob-

sługi (baza eksploatacyjna),
R – rozkład eksploatacyjny urządzenia, czyli zbiór łańcuchów eksploatacji 

urządzenia (relacja określona na iloczynie kartezjańskim E × D),
G – graf eksploatacyjny urządzenia (relacja określona na E × E lub D × D),
H – porządek eksploatacyjny (relacja ustalająca następstwo w czasie poszcze-

gólnych stanów urządzenia).
W opisie systemu eksploatacji określonego formułą (2.6) występują pojęcia  

stanu eksploatacyjnego i stanu urządzenia, które – co wynika z kontekstu – mają 
to samo znaczenie. Efektem jest wyraźna potrzeba wyróżnienia pewnych zbiorów 
stanów eksploatacyjnych odnoszących się do procesu użytkowania i obsługiwania. 
Autor nie sformułował przy tym szczegółowych kryteriów takiej klasyfikacji oraz 
nazw poszczególnych stanów eksploatacyjnych.
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Tego rodzaju sprecyzowane rozróżnienie przedstawiono np. w pracy [55], gdzie 
zaproponowano sposób ustalania trzech „poziomów gotowości” dla dziewięciu 
opisowo zdefiniowanych stanów eksploatacyjnych autobusów wykorzystywanych 
w transporcie miejskim.

W publikacjach zauważa się ponadto związek stanów eksploatacyjnych z poten-
cjałem eksploatacyjnym [45] lub użytkowym [74], przy czym w pracy [12] zwraca 
się uwagę na to, że potencjał użytkowy jest funkcjonałem określonym na zbiorze 
„właściwości wewnętrznych obiektu”. Zagadnienie wyczerpywania się zasobu (po-
tencjału, resursu) analizuje się w pracach [59, 61], a związanych z tym strategii 
kierowania eksploatacją obiektu m.in. w [48, 112].

Z analizy formuły (2.6) wynika, że do systemu eksploatacji zalicza się mate-
rialne stanowiska użytku i obsługi, które można utożsamiać z odpowiednimi infra-
strukturami, procesy użytkowania i obsługiwania przebiegające z wykorzystaniem 
obiektów materialnych, a także elementy niematerialne, jak: rozkład, graf i porządek 
eksploatacyjny (R, G, H).

Sposób oznaczania składników systemu eksploatacji zdefiniowanego za pomocą 
formuły (2.6) wymaga jednak pewnej modyfikacji w stosunku do oryginału, tak aby 
zapewnić w niniejszej pracy unikalność odpowiednich identyfikatorów.

Repertuar eksploatacyjny jest zbiorem rodzajów użytku i obsługi, którym w naj-
bardziej elementarnej postaci odpowiada jeden podstawowy stan użytkowania i je-
den obsługiwania, tworzące zbiór stanów eksploatacyjnych Se:
 S s se u o={ , }  (2.7)

przy czym:
su – stan użytkowania,
so – stan obsługiwania.
Zbiór stanowisk eksploatacyjnych w przypadku stacjonarnych urządzeń to miej-

sca użytkowania i obsługiwania, czyli:
 D d du o={ , }  (2.8)

gdzie:
du – miejsce użytkowania,
do – miejsce obsługiwania.
Rozkładem eksploatacyjnym takiego prostego urządzenia jest zbiór złożony z 

łańcuchów użytkowania i obsługiwania:
 R L Le u o={ , }  (2.9)

w którym:
Lu – łańcuch użytkowania,
Lo – łańcuch obsługiwania.
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W konsekwencji grafem eksploatacyjnym Ge jest graf, którego wierzchołkami 
są stany (stanowiska) eksploatacyjne, a krawędziami przejścia obiektu pomiędzy 
nimi. W ujęciu formalnym jest to:

 G S RLe e e= ,  (2.10)

przy czym:
Se – zbiór stanów eksploatacyjnych {su, so},
RLe – relacja eksploatacyjna, czyli zbiór par stanów eksploatacyjnych będą-

cych w związku ρe, a więc:
 RL s s s se u o u e o�{( , ) : }�  (2.11)

W tym konkretnym przypadku jest to:

 G s s s s s s s s s se u o u u u o o o o u= { , },{ , , , , , , , }  (2.12)

Graf eksploatacyjny prostego urządzenia przedstawia il. 2.7.

Graf eksploatacyjny łukami skierowanymi (krawędziami) wyznacza porządek 
eksploatacyjny H urządzenia, czyli uporządkowany następstwem w czasie ciąg jego 
stanów eksploatacyjnych. W przypadku z il. 2.7 porządek ten przedstawia się nastę-
pująco:
 H s s s s s se u o u o u o={ , , , , , , }  (2.13)

System eksploatacji SE jest częścią większego systemu działania, będącego zbio-
rem wszystkich układów działania wyróżnionych ze względu na zadaną własność 
i porządkowanych pewną relacją [44]. Strukturę takiego systemu działania przed-
stawia il. 2.8.

Podstawowymi elementami systemu działania są: system operacyjny (SOp), sys-
tem użytku (SU), system obsługi (SO) i system zaopatrzenia (SZ) [44]. Pomiędzy 
tymi poszczególnymi systemami określić można następujące zależności:

 

SD SOp SU SO SZ
SD SOp SZT
SZT SE SZ
SE SU SO
ST SO SZ

� � � �
� �
� �
� �
� �

 (2.14)

Il. 2.7. Graf eksploatacyjny prostego urządzenia. Opracowanie własne
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Inne usytuowanie systemu zaopatrzenia niż na il. 2.8 proponuje S. Legutko [48]. 
Stwierdza, że w procesie eksploatacji „wyodrębnia się cztery rodzaje działań: użyt-
kowanie, obsługiwanie, zasilanie oraz zarządzanie” (il 2.9). Zgodnie z tą koncepcją 
zasilanie (zaopatrzenie) to część eksploatacji.

W systemie eksploatacji oprócz podsystemów, w których następuje fizyczny pro-
ces użytkowania i obsługi (SR) można wyróżnić także system kierowania eksplo-

Il. 2.8. Modelowa struktura systemu działania SD: SOp ‒ system operacyjny, SU – system 
użytku, SO – system obsługi, SZ – system zaopatrzenia, SE – system eksploatacji, 
ST – system zaplecza technicznego, SZT – system zabezpieczenia technicznego. 

Opracowanie własne na podstawie [44]

Il. 2.9. Rodzaje działań w procesie eksploatacji [48]
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atacją SK [33]. W tym ostatnim systemie zachodzą procesy zbierania, gromadzenia 
i przetwarzania informacji oraz podejmowane są odpowiednie decyzje eksploata-
cyjne w oparciu o dostępne informacje i kryteria. Taki model systemu eksploata-
cji przedstawia il. 2.10.

W pracy [45] podano modelową strukturę systemu kierowania. Wyróżniono sys-
tem decyzyjny  i informacyjny SI, a także systemy programowania SP oraz sterowa-
nia eksploatacją SS. Makrostrukturę tego systemu kierowania przedstawia il. 2.11.

Rolą systemu programowania decyzji SPDE przedstawionego na il 2.11 jest 
przygotowywanie algorytmów podejmowania decyzji, które w zależności od sy-
tuacji są wykonywane w systemie operatywnego decydowania SODE w odniesie-
niu do systemu roboczego SR. W drugim z podsystemów ‒ systemu kierowania 
‒ głównym zadaniem realizowanym w systemie programowania informacji SPI 
jest organizacja sposobu pozyskiwania informacji, które następnie za pośrednic-

Il. 2.10. Ramowy model systemu eksploatacji obiektu technicznego: SK – system 
kierowania, SR – system roboczy (wykonawczy eksploatacji). Opracowanie 

własne na podstawie [33]

Il. 2.11. Schemat struktury systemu kierowania: SK – system kierowania, SP – system 
programowania, SS – system sterowania, SDE – system decyzyjny, SI – system 
informacyjny, SPDE – system programowania decyzji, SODE – system operatywnego 
decydowania, SPI – system programowania informacyjnego, SOI – system 
operatywnego informowania, SR – system realizowania eksploatacji. Opracowanie 

własne na podstawie [45]
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twem systemu operatywnego informowania SOI są pobierane z systemu robocze-
go i po odpowiedniej selekcji przekazywane do systemu operatywnego decydowa-
nia SODE.

Należy przy tym nadmienić, że tak ujęta struktura systemu kierowania ma tyl-
ko znaczenie historyczne. Cały szereg funkcji, wypełnianych w przedstawionym 
modelowym ujęciu przez wymienione podsystemy które w sensie organizacyjnym 
można było utożsamiać z konkretnymi działami danego przedsiębiorstwa eksploatu-
jącego urządzenia, mogą być obecnie realizowane poprzez odpowiednio zaprojek-
towane systemy informatyczne. Systemy takie, mając zintegrowaną bazę danych, 
wbudowane funkcje gromadzenia danych i ich przetwarzania, funkcje sterujące oraz 
wspomagania decyzji, w praktyce ograniczają w znacznym stopniu zapotrzebowa-
nie na pracę człowieka w trakcie eksploatacji obiektów. Integracja poszczególnych 
funkcji w takim systemie umożliwia nie tylko szybszy obieg informacji w przedsię-
biorstwie, ale również sprawia, że pojawiają się nowe możliwości wykorzystania 
uzyskanych danych, np. przy analizach kosztów, efektywności, a także w zakresie 
podejmowania i przekazywania decyzji.

Eksploatacja obiektu technicznego to jedna z faz jego istnienia.

2.2.2. FAZY ISTNIENIA OBIEKTU TECHNICZNEGO

Według słownika [134] faza to: „1. stan procesu lub rozwoju zjawiska w określo-
nej chwili”, a istnieć to: „mieć miejsce w rzeczywistości”. Tak więc fazą istnienia 
obiektu technicznego jest pewien wycinek jego miejsca w rzeczywistości.

W pracy [45] J. Konieczny definiując cechy ogólne urządzenia, wymienia trzy 
fazy jego istnienia: projektowanie, wytwarzanie i eksploatację, przy czym okre-
ślenie okres istnienia obiektów technicznych, jak zauważa B. Żółtowski w [114], 
„stosuje się zwykle do okresu rozpoczynającego się z chwilą sformułowania wyma-
gań (warunków technicznych), które spełnić powinien nowo projektowany obiekt, 
a kończącego się jego likwidacją (złomowaniem, rozbiórką i utylizacją)”.

Również trzy fazy istnienia obiektu technicznego przytacza za innymi S. Niziń-
ski [59], przy czym inaczej określa fazę pierwszą. Wyszczególnia fazy: projekto-
wania i konstruowania, wytwarzania oraz eksploatacji (il. 2.12). Ponadto uzasadnia 
tam także konieczność wyróżnienia jeszcze jednej, wstępnej fazy istnienia ‒ fazy 
potrzeby zbudowania tego obiektu.

Cztery fazy istnienia: wartościowanie, konstruowanie wytwarzanie i eksploata-
cję wymieniono w pracy [114] w odniesieniu do dowolnego obiektu technicznego, 
a w [110] do pojazdów szynowych. Określono tam, że „wartościowanie pozwala 
oceniać zaspokojenie potrzeb odbiorcy dokonane na podstawie kryteriów technicz-
nych i ekonomicznych dotyczących danego urządzenia” i obejmuje „od wyróżnienia 
i identyfikacji potrzeby, poprzez sformułowanie problemu technicznego i poszuki-
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wanie różnych koncepcji rozwiązań, a kończąc na zasadach i taktyce opracowania 
projektu technicznego”. Zauważa też, że wiarygodność spełnienia potrzeb „określa 
się na podstawie analizy ryzyka kosztów i korzyści, zarówno odbiorcy, jak i wytwór-
cy”. Analizy takie mogą być jednak co najwyżej swego rodzaju prognozą, ponieważ 
wiarygodnej oceny zaspokojenia potrzeb odbiorcy można dokonać wtedy, gdy ist-
nieje już obiekt w postaci materialnej, nie wcześniej.

Nieco inaczej fazy istnienia obiektu przedstawiono w artykule [74]. Autor zwra-
ca uwagę na to, że materialny obiekt techniczny w okresie jego istnienia uzyskuje 
najpierw pewne możliwości realizowania przewidzianych funkcji, czyli określony 
zasób użytkowy, a następnie możliwości te zmniejszają się. Wymieniono tam fazę 
konstytuowania obejmującą okres narastania zasobu użytkowego i fazę eksploatacji, 
w której zmniejsza się ten zasób, aż do następującej na końcu likwidacji obiektu. 
Według tej propozycji faza konstytuowania zasobu użytkowego obiektu obejmuje:  
projektowanie i wytwarzanie, a faza eksploatacji: wyczerpywanie zasobu użytko-
wego oraz recykling. Mankamentem tej ostatniej propozycji jest to, że w procesie 
eksploatacji współczesnych obiektów oprócz wyczerpywania zasobu użytkowego 
występuje także jego odtwarzanie.

Il. 2.12. Fazy istnienia obiektu technicznego według: a) J. Koniecznego [45], b) S. Nizińskiego [59], 
c) B. Żółtowskiego [114], d) L. Powierży [74]. Opracowanie własne
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Trzeba również zaznaczyć, że w literaturze rozróżnia się proces projektowania 
i konstruowania. W pracy [14] pod pojęciem projektowania rozumie się „dobieranie 
sposobu działania jakiegokolwiek układu”, a konstruowanie to: „dobieranie cech 
konstrukcyjnych stanowiących logiczną podstawę identyfikacyjną konstrukcji”.

Inaczej terminy te są przedstawione w publikacji [56]. Biorąc pod uwagę opra-
cowanie [49], proces projektowania układów technicznych w odniesieniu do kształ-
towania niezawodności i trwałości obiektu technicznego (il. 2.13) przedstawiono 
jako złożony proces obejmujący:

 – sformułowanie założeń,
 – konstruowanie,
 – opracowanie technologii,
 – określenie warunków eksploatacji,
 – opracowanie procesu likwidacji obiektu,
 – ocenę rozwiązania i opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej.

Il. 2.13. Działania projektanta związane z kształtowaniem niezawodności i trwałości obiektu 
technicznego na tle procesu projektowego [56]
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Według autorów [56] fazę projektowania obiektu technicznego (il. 2.13) po-
przedza faza identyfikacji potrzeby. Tę ostatnią wymienioną fazę M. Szkoda określa 
jako fazę koncepcji i definiowania [100]. Oprócz tej wstępnej fazy i fazy projek-
towania w wielu opracowaniach dotyczących tego zagadnienia wymienia się fazy 
materialnego istnienia obiektu technicznego (np. pojazdu), tzn. wytwarzania i eks-
ploatacji.

Nieco inne ujęcie omawianego zagadnienia przedstawiono w pracy [81]. Autor 
stwierdza tam, że „nadawanie materii określonej, wymaganej formy to przetwarza-
nie” obejmujące „dwie sfery: abstrakcji (obmyślania) i konkretu (wytwarzania)”. 
Do czynności w sferze abstrakcji zalicza „fazę analizowania potrzeb, przewidywa-
nia warunków eksploatacji i przyjęcie miar niezawodności oraz koncypowanie”, 
w wyniku czego „powstaje utwór myślowy w postaci pomysłu” (il. 2.14). W sfe-
rze konkretu wymienia czynności „związane z zapisem pomysłu w postaci rysunku, 
przetworzeniem tego zapisu w materialny wyrób oraz jego eksploatację”. Schemat 
ten jest nieco mylący, ponieważ wytwór jest efektem końcowym fazy wytwarzania, 
a nie eksploatacji.

W monografii [48] S. Legutko stwierdza, że „rozwój wszelkich obiektów tech-
nicznych odbywa się w pięciu podstawowych fazach: sformułowanie potrzeby, kon-
struowanie, wytwarzanie, eksploatacja, likwidacja – w tym powtórne przetworzenie 
(recykling)”. Podkreśla również, że „w procesie istnienia maszyny bardzo ważne 
jest wartościowanie” przeprowadzane po każdej fazie, z wyjątkiem likwidacji.

Z wielu przytoczonych definicji wynika, że poza propozycją zawartą w pra-
cy [74] likwidacja nie wchodzi w skład fazy eksploatacji obiektu. Likwidacja ozna-
cza koniec materialnego istnienia każdego obiektu, a więc podobnie jak wytwarza-
nie, powinna być uznana za fazę odrębną, następującą zwykle po fazie eksploatacji. 
Tego rodzaju twierdzenie znajduje się m.in. w pracach [18, 22, 100]. Określono przy 
tym jakiego rodzaju koszty mogą być z tym związane. Są to koszty: „zakończenia 
eksploatacji obiektu, wycofania z eksploatacji, rozmontowania i usunięcia, recyklin-
gu lub bezpiecznej utylizacji” [100].

Il. 2.14. Sfery przemysłowego procesu realizacji [81]
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W odniesieniu do ogółu obiektów technicznych można wyróżnić wiele przy-
czyn zaprzestania wykorzystywania danego obiektu w pierwotnie przewidziany spo-
sób, co właśnie należy uznać za koniec fazy eksploatacji. Mogą nimi być:
a) w zakresie techniki

 – zużycie, uszkodzenie lub zdekompletowanie elementów struktury uniemo-
żliwiające przywrócenie potencjału użytkowego obiektu,

 – zużycie, uszkodzenie lub zdekompletowanie struktury, przy których przy-
wrócenie potencjału użytkowego obiektu jest nieopłacalne,

 – niewystarczająca funkcjonalność obiektu,
 – niemożność zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji obiektu,
 – zmiana wymagań technicznych wynikająca z przepisów prawa,

b) w zakresie ekonomii i estetyki
 – zbyt duże koszty eksploatacji,
 – niski koszt zakupu nowych obiektów,
 – nowe trendy w zakresie estetyki.

Niekiedy po zaprzestaniu eksploatacji niektórych obiektów według pierwotne-
go przeznaczenia może być ustanowiony inny sposób ich wykorzystania, np. jako 
obiektu muzealnego. Rozpoczyna się wtedy nowy okres jego eksploatacji. W ta-
kim przypadku likwidacja obiektu następuje po zakończeniu tej kolejnej fazy eks-
ploatacji.

Reasumując, należy podkreślić, że zdecydowana większość uznanych auto-
rów wymienionych już publikacji, a także i innych autorów będących autoryteta-
mi w dziedzinie eksploatacji obiektów technicznych, np. [18, 19], używa pojęcia 
fazy istnienia, a nie fazy (etapu) życia. Wprawdzie w teorii marketingu występuje 
pojęcie cykl życia produktu, ale produktem może być nie tylko obiekt techniczny, 
lecz też przedstawiciele flory i fauny, co usprawiedliwia do pewnego stopnia taką 
terminologię. Uwzględniając, że według [134] cykl definiuje się jako: „1. szereg 
czynności, procesów lub zjawisk powtarzających się w takich samych odstępach 
czasu i w tej samej kolejności, 2. zespół czynności lub wydarzeń stanowiących pew-
ną całość jednorazową”, trzeba uznać, że w odniesieniu do obiektów technicznych 
poprawnym terminem w naukach technicznych jest cykl istnienia obiektu składają-
cy się z wymienionych wcześniej faz istnienia.

Na negatywny sposób oceny poprawności sformułowań „faza/cykl życia” nie 
może wpływać szeroko rozpowszechniona praktyka dosłownego tłumaczenia ter-
minów takich jak LCC (ang. Life Cycle Cost) i LCA (ang. Life Cycle Assessment). 
W obiektach technicznych nie zachodzą procesy metabolizmu, a tym samym życia, 
co jest w tej sytuacji okolicznością rozstrzygającą. Zdecydowane stanowisko w tej 
sprawie prezentuje Z. Chłopek w pracy [5]: „To, że w języku angielskim na okre-
ślenie pojęcia istnienia używa się terminu ‘life’ nie usprawiedliwia Polaków do nie-
poszanowania kultury języka polskiego i do błędnego tłumaczenia tego terminu 
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na ‘życie’ zamiast – prawidłowo – na ‘istnienie’ ”. W przypadku wspomnianych 
wcześniej terminów oznaczają one więc: LCC ‒ koszt cyklu istnienia i LCA – oce-
na (osąd) cyklu istnienia. Pierwszy termin jest konsekwentnie stosowany przez au-
torów publikacji [6] i został też użyty w obszernej monografii [100] dotyczącej za-
stosowania analizy LCC w odniesieniu do pojazdów szynowych.

Biorąc pod uwagę różne wersje podziału okresu istnienia obiektów technicz-
nych na fazy, za najlepszą należy uznać tę, która wyszczególnia fazy: identyfikacji 
potrzeby, wytwarzania, eksploatacji i likwidacji. Tego rodzaju podział zostanie za-
stosowany w podrozdziale 3.2 w odniesieniu do pojazdów szynowych.

2.2.3. POTENCJAŁ EKSPLOATACYJNY OBIEKTU I CZYNNIKI 
JEGO WYCZERPYWANIA SIĘ

W przypadku eksploatacji obiektów technicznych można stwierdzić, że ich użyt-
kowanie wynika z pewnej cechy ogólnej ‒ zdatności do wykonania zadań przewi-
dzianych dla nich przez konstruktora. Zasób tej zdatności ukształtowany w procesie 
projektowania, konstruowania i wytwarzania stanowi potencjał eksploatacyjny da-
nego obiektu.

Powszechne rozumienie terminu zdatność według [134] to: „zdatny «nadający 
się do czegoś»”. Autor w pracy [82] określa ją następująco: „Zdatnością nazywa 
się cechę opisującą zdolność obiektu, użytkowanego w minimalnych warunkach 
eksploatacyjnych do wykonania przypisanych temu obiektowi funkcji roboczych. 
Niezdatnością nazywa się cechę przeciwną”. Wydaje się jednak, że z definicji tej 
należy usunąć frazę o uzależnieniu zdatności od minimalnych warunków eksplo-
atacji. Określone warunki eksploatacji danego obiektu – minimalne i maksymalne 
– zakłada się w fazie jego projektowania i możliwość wykonania funkcji roboczych 
musi być tylko do tego odnoszona. W takim kontekście zdatność i niezdatność są 
cechami rozłącznymi, choć zależnymi od tych warunków. Tego rodzaju uzależnienie 
jest wyraźne z uwagi na inną cechę obiektu – trwałość.

W pracy [16] O. Downarowicz stwierdza, że zdatność i niezdatność „są oce-
nami stanu technicznego wypracowanymi spośród binarnego zbioru ocen modelu 
wielokryterialnego oceniania zbioru wartości określonych parametrów całkowicie 
złożonego środka technicznego”.

Zdatność jest więc cechą opisującą możliwość techniczną wykonania funkcji ro-
boczych przypisanych temu obiektowi. Warto przy tym zauważyć, że na potrzeby 
kierowania eksploatacją obiektów mogą być tworzone pewne kategorie zarówno 
zdatności, jak i niezdatności.

Niekorzystne zmiany zachodzące w obiekcie technicznym podczas użytkowania 
wynikają z procesów starzenia, zużycia i uszkodzeń. Pojęcie starzenia zdefiniowano 
następująco w pracy [59]: „Starzenie fizyczne urządzeń technicznych to proces po-
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garszania się ich właściwości użytkowych, spowodowanych działaniem wymuszeń 
makro- i mikrootoczenia”. Tak sformułowana definicja mieści w sobie też inne defi-
niowane niekorzystne zmiany obiektu: zużycie i uszkodzenia. Przypomnieć należy 
również, że słowo starzenie przyjęto również jako nazwę procesów przebiegających 
w pewnych materiałach. Są to przykładowo starzenie stopów metali, które jest po-
zytywnym procesem z uwagi na właściwości obiektu, czy starzenie gumy o charak-
terze negatywnym.

Starzenie fizyczne powoduje pogorszenie cech charakteryzujących obiekt, 
a poprzez określenie pewnej granicy tego procesu można określić trwałość obiek-
tu na podstawie odpowiednich kryteriów. Ogólna definicja tego kolejnego termi-
nu znajduje się w pracy [82]: „Trwałością nazywa się ilościowy wyraz odporności 
na oddziaływanie czynników wymuszających zmianę stanu obiektu przechowywa-
nego i użytkowanego w nominalnych warunkach, a także poddawanego zabiegom 
uzdatniającym – mierzony w jednostkach czasu”.

Do tak zapisanej definicji można sformułować trzy generalne uwagi. Pierwsza 
z nich to nieprecyzyjne określenie stan. Według [134] stan to: „sytuacja, w której 
ktoś lub coś się znajduje”. W technice zaś słowo stan może być wieloznacznie ro-
zumiane, na co zwrócono uwagę w [90], i które w odniesieniu do obiektów mate-
rialnych powinno być używane w połączeniu z takimi słowami, jak np. techniczny, 
strukturalny, eksploatacyjny. Oprócz stanu technicznego czy strukturalnego obiek-
tu można mu przypisać bowiem także pewien stan eksploatacyjny. Według autora 
monografii [48] stan eksploatacyjny obiektu technicznego „określa to, co aktualnie 
dzieje się z obiektem w czasie jego eksploatacji”. Autor zaznacza także, że stany 
eksploatacyjne obejmują obiekty zarówno technicznie zdatne, jak i niezdatne.

Druga uwaga do definicji zawartej w pracy [82] odnosi się do uzależnienia 
trwałości od nominalnych warunków przechowywania i użytkowania oraz prze-
prowadzonych zabiegów uzdatniających. Tego rodzaju zależność dotyczy wyłącz-
nie ilościowego wyrazu odporności na oddziaływanie czynników wymuszających 
zmianę stanu technicznego obiektu. Tak więc przytoczoną definicję można uznać 
za definicję trwałości nominalnej. Trzecim ograniczeniem tej definicji jest wyraża-
nie trwałości w jednostkach czasu.

W publikacji [18] podano, że trwałość obiektu „rozumiemy jako jego własność, 
charakteryzująca podatność na utrzymanie i przywrócenie stanu zdatności w okre-
ślonych warunkach jego istnienia”. Słowo utrzymanie użyto w tej definicji w sensie 
działań zmierzających do minimalizacji pogarszania się stanu zdatności obiektu. Da-
lej autor stwierdza, że za miarę trwałości „przyjmujemy okres począwszy od wytwo-
rzenia tego obiektu, a skończywszy na stanie, w którym wartość użytkowa (trwałość 
techniczna) lub wartość wymienna (trwałość ekonomiczna) staje się niższa od uzna-
nej za graniczną”. Trwałość ekonomiczną obiektu można jednak przyjąć tylko jako 
pewien umowny termin.
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Aspekty ekonomiczne trwałości wyrobów, w więc i obiektów technicznych są 
szeroko omawiane w pracy [22], gdzie L. Dwiliński zauważa, że trwałość obiektu 
technicznego „może być rozumiana jako możliwość zachowania posiadanych przez 
ten obiekt właściwości w czasie”, przy czym miarą trwałości „jest najczęściej czas, 
przez który zachowuje on cechy nadane mu w procesie produkcji”. Wymienia także 
inne miary trwałości, jak: ilość energii przetworzonej w obiekcie, ilość przetworzo-
nych lub urobionych materiałów, liczbę taktów linii automatycznej, długość drogi 
przebytej przez pojazd. Stwierdza ponadto, że trwałość obiektu technicznego „jest 
opisywana liczbami mianowanymi, zgodnie z przyjmowanymi miarami”.

Pojęcie trwałości inaczej sformułowano w pracy [33] w odniesieniu do pojaz-
dów. Zdefiniowano tam, że: „Trwałość pojazdu jest to jego zdolność do zachowania 
określonych właściwości użytkowych w czasie eksploatacji. Miarą trwałości pojaz-
du może być przedział czasu, ilość wykonanej pracy przewozowej, długość przeby-
tej drogi – odniesione do warunków i środowiska eksploatacji”.

W pracach [17, 81] autorzy wyróżniają trwałość:
 – użytkową, określającą ilość pracy możliwej do wykonania, wyrażoną np. 

przez przebieg pojazdu „tysięcy przejechanych kilometrów” [17] („mierzoną 
czasem użytkowania obiektu” [81]),

 – obsługową, obejmującą liczbę napraw planowych o maksymalnie przewidy-
wanym zakresie, np. „trzy naprawy główne kapitalne” [17] („mierzoną cza-
sem obsługiwania obiektu” [81]),

 – eksploatacyjną, wyrażoną przez okres np. „lat eksploatacji” [17] („mierzoną 
czasem bieżącym (eksploatacji)” [81]).

Analizując poglądy różnych autorów, można przyjąć ostatecznie, że: trwałością 
jest ilościowy wymiar odporności na oddziaływanie czynników wymuszających 
zmianę stanu technicznego obiektu podczas eksploatacji. Postać miary trwałości 
obiektu zależy od funkcji tego obiektu przewidzianych przez konstruktora, a jej war-
tość od warunków użytkowania i obsługi.

Definiując pojęcie trwałości, należy wziąć także pod uwagę to, że ze względu 
na możliwość odtworzenia potencjału użytkowego obiekty mogą być ogólnie po-
dzielone na nieodnawialne, odnośnie których nie podejmuje się czynności obsłu-
gowych mających na celu odtworzenie ich potencjału użytkowego, i odnawialne. 
Obiekty odnawialne są definiowane jako takie, „którym po uszkodzeniach przywra-
cany jest stan zdatności na drodze napraw, wymian uszkodzonych elementów, re-
generacji” [20]. Abstrahując od tego rodzaju uściślenia, trzeba jednak zaznaczyć, 
że odnowa zbioru eksploatowanych obiektów może nastąpić również dzięki zaku-
powi nowych.

Nieco inaczej S. Legutko dzieli obiekty na naprawialne i nienaprawialne. Pre-
cyzuje, że naprawialność „to podatność elementów, zespołów lub całych urządzeń 
czy maszyn na odtworzenie zdatności użytkowej przez naprawę (remont)”, a przez 



37

„pojęcie element/obiekt nienaprawialny należy rozumieć element obiektu lub cały 
obiekt, który może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jedynie do pierwsze-
go uszkodzenia” [48].

W przypadku obiektów naprawialnych można wyróżnić:
 – trwałość ogólną, obejmującą cały okres użytkowania danego obiektu,
 – trwałość cząstkową, która dotyczy okresów użytkowania obiektu technicz-

nego od rozpoczęcia eksploatacji do chwili podjęcia pierwszej lub pomiędzy 
kolejnymi czynnościami odtwarzającymi właściwości użytkowe obiektu.

Również poszczególne zespoły, podzespoły i części składowe całego obiektu 
mogą być typu naprawialnego lub nienaprawialnego.

Przykład określenia trwałości ogólnej i cząstkowej w przypadku obręczy koła 
lokomotywy przedstawia il. 2.15. Grubość obręczy zmniejsza się zarówno wskutek 
zużycia podczas użytkowania, jak i po przeprowadzeniu obróbki skrawaniem mają-
cej na celu przywrócenie profilu koła wymaganego przepisami.

Na trwałość normatywną kół pojazdów szynowych istotny wpływ ma nie tylko 
dobór materiału na obręcz lub wieniec koła bezobręczowego, ale i stosowanie spe-
cjalnych powłok przeciwzużyciowych, co szeroko omawia G. Zając w monogra-

Il. 2.15. Schemat ideowy rozumienia pojęć: trwałość cząstkowa i ogólna obręczy koła. 
Opracowanie własne
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fii [105]. Trwałość rzeczywista wynika głównie z konkretnych warunków eksplo-
atacji danego pojazdu szynowego, które prowadzą do określonych postaci zużycia 
i uszkodzenia opisanych m.in. w pracy [2].

Trwałości nie można utożsamiać z okresem istnienia obiektu technicznego 
(il. 2.16). Chwila zaprzestania eksploatacji ze względu na niemożność przywrócenia 
minimalnie wymaganego potencjału użytkowego lub bezpieczeństwa podczas eks-
ploatacji obiektu wyznacza jego trwałość.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że inne przyczyny zaprzestania eksploatacji w za-
kresie techniki, jak: niewystarczająca funkcjonalność obiektu, zmiana wymagań 
technicznych wynikająca z przepisów prawa (np. dotyczących ekologii) albo z efek-
tywności energetycznej [63], bądź z powodów ekonomicznych (wartości wymien-
nej [81]) lub estetycznych, nie ograniczają trwałości obiektu. Mogą one natomiast 
zmniejszyć okres istnienia obiektu, w którym przypisany mu potencjał eksploatacyj-
ny może nie zostać w pełni wykorzystany.

Zmniejszony okres istnienia obiektu z powodów ekonomicznych S. Legutko 
określa trwałością ekonomiczną, którą stanowi „czas ekonomicznego użytkowania 
aż do zużycia ekonomicznego (moralnego)” [48]. Szerzej zagadnienie zużycia eko-
nomicznego maszyn i urządzeń omawia autor w [81]. Stwierdza, że jest ono po-
wodem tego, że „zakłady zmuszone są do ich wymiany, jeśli chcą utrzymać swoją 
zdolność produkcyjną, a w konsekwencji pozycję na rynku”.

Nowe przeznaczenie obiektu wydłuża okres jego istnienia. Istotne jest także roz-
różnienie trwałości obiektu, którą można wyrazić poprzez: przebieg mierzony w km, 
jednostki czasu, liczbę cykli, wolumen wykonanej pracy, od okresu istnienia mie-
rzonego tylko w jednostkach czasu, co zaznaczono na il. 2.16.

Il. 2.16. Schemat ideowy rozumienia pojęć: trwałość i okres istnienia obiektu.  
Opracowanie własne



39

Właściwości obiektu mogą się zmieniać w sposób postępujący ze zróżnicowa-
nym natężeniem lub nagle, co wiąże się odpowiednio z pojęciami zużycia i uszko-
dzeń obiektów definiowanymi w pracach [51, 59, 61, 69, 111, 114].

W słowniku [134] pod hasłem zużycie zapisano, że jest to: „1. wyczerpanie fi-
zyczne …, 2. ilość zużytej wody, energii, gazu itp.”, a odnośnie słów zużyć, zuży-
wać: „1. wykorzystać coś w jakiejś części lub w całości, 2. zniszczyć coś częstym 
lub długim używaniem”, przy czym zużyty to „1. taki, który się zużył, 2. wynisz-
czony fizycznie lub psychicznie; też: świadczący o takim stanie”. Podobny brak 
precyzji w tym źródle dotyczy słowa uszkodzenie: „1. uszkodzona część czegoś, 
2. naruszenie lub chorobowa zmiana tkanki lub narządu”, uszkodzić – uszkadzać: 
„1. spowodować powstanie w czymś niewielkiego defektu, 2. naruszyć lub cho-
robowo zmienić tkankę lub narząd”, a uszkodzony: „zepsuty, częściowo znisz- 
czony”.

Wyraźne rozróżnienie zużycia i zużywania się proponuje autor w monografii 
[48]. Podaje, że: „przez zużywanie będziemy rozumieć proces zmian stanu części, 
węzła kinematycznego, zespołu czy całej maszyny, w wyniku których następuje 
utrata ich właś ciwości użytkowych”, a „przez zużycie zaś proponuje się rozumieć 
stan części, węzła kinematycznego, zespołu lub maszyny na określonym etapie pro-
cesu zużywania”. W pierwszej definicji niefortunnie użyto frazy „utrata ich właści-
wości użytkowych” zamiast ich niekorzystnej zmiany. Obecna forma tej definicji 
przytoczona także w [81] odpowiada raczej uszkodzeniu obiektu.

Odnośnie pojęcia uszkodzenia w pracy [48] autor przyjmuje, że „uszkodzenie 
obiektu eksploatacji to zdarzenie losowe, powodujące, że obiekt czasowo lub na 
stałe traci stan zdatności i przechodzi do stanu częściowej zdatności lub do niezdat-
ności”. Tego rodzaju definicja ma jednak tę wadę, że przejście tego rodzaju może 
nastąpić także w wyniku zużycia. Ponadto występują takie procesy destrukcji ele-
mentów, które nie powstają wskutek zużycia i one również mogą powodować przej-
ście obiektu ze stanu zdatności do stanu niezdatności.

Inaczej pojęcia zużycia i uszkodzenia przedstawia B. Żółtowski [114]. Zużycie 
definiuje jako „proces stopniowego niszczenia części, pod wpływem czynników fi-
zykochemicznych, rodzaju obciążeń i czasu pracy w całym okresie eksploatacji”. 
Trzeba tu zaznaczyć, że na zużycie ma wpływ nie tylko rodzaj, ale i wartość dane-
go obciążenia oraz długotrwałość jego oddziaływania, którego jednak nie można 
utożsamiać z czasem pracy. Uszkodzenie zdefiniowano jako „zdarzenie polegające 
na przejściu maszyny (zespołu, elementu) ze stanu zdatności do stanu niezdatności”. 
Autor dzieli uszkodzenia na:

 – „przypadkowe (nagłe), które powstają w wyniku działania bodźców skoko-
wych powodujących przekroczenie ustalonych wartości dopuszczalnych pa-
rametrów poprawnej pracy”,
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 – „zużyciowe (naturalne), będące wynikiem nieodwracalnych zmian właści-
wości początkowych obiektu, zachodzących podczas eksploatacji na skutek 
procesów starzenia i zużywania się”.

W innych pozycjach literaturowych [51, 69] autorzy podają następujące defini-
cje zużycia i uszkodzenia. Przez zużycie ”rozumie się trwałe niepożądane zmiany 
jego stanu, zachodzące w czasie eksploatacji w sposób ciągły lub skokowy, kumu-
lujący się, w wyniku czego okres spełniania przez element określonej funkcji użyt-
kowej stopniowo się wyczerpuje”, a uszkodzenie „to taki stan (zdarzenie), w którym 
następuje utrata zdolności obiektu do pracy. Jednocześnie następuje utrata spraw-
ności obiektu”.

W podanej definicji zużycia brak określenia o jaki stan chodzi, jak również słowo 
„stopniowo” może sugerować w każdym przypadku zachodzenie tylko skokowych 
zmian. Eliminując te mankamenty, można przyjąć, że zużycie to trwałe niepożądane 
zmiany stanu technicznego obiektu zachodzące w czasie eksploatacji w sposób cią-
gły lub skokowy, kumulujący się, w wyniku czego wyczerpuje się okres spełniania 
przez ten obiekt określonej funkcji użytkowej.

Podobnie w drugiej definicji, dotyczącej uszkodzenia, słowo „stan” jest niejed-
noznaczne (powinno być stan techniczny) i tym przypadku chodzi o jego material-
ny obraz, a nie o zdarzenie. Niepotrzebne jest również zdanie o utracie sprawności 
obiektu, ponieważ może następować uszkodzenie niektórych elementów obiektu, 
ale nie musi się to wiązać z utratą jego zdatności (sprawności w oryginale), czyli 
z pewnym stanem technicznym identyfikowanym na podstawie ściśle określonych 
kryteriów. Ostatecznie można przyjąć, że uszkodzenie to nagła zmiana stanu tech-
nicznego powodująca utratę możliwości wypełniania przez dany obiekt funkcji 
przewidzianych przez projektanta. Może ono nastąpić np. na skutek trwałego od-
kształcenia elementu obiektu, powstałego pod wpływem znacznego przekroczenia 
dopuszczalnego obciążenia tego elementu.

Zużycie i uszkodzenia uważa się też w niektórych pracach za procesy, które mogą 
być różnie klasyfikowane. Tego rodzaju klasyfikacje przedstawiono m.in. w pra-
cach [51, 69, 114]. Procesy te prowadzą do określonej postaci materialnej obiektu 
w danej chwili podczas eksploatacji.

W pracy [82] Z. Smalko zwraca uwagę na to, że zmiany właściwości obiektu 
mogą być nieodwracalne lub odwracalne. Jest to uzależnione od tego, czy w kon-
kretnym przypadku zmiany właściwości użytkowych dotyczą cechy nieodnawialnej, 
a wtedy zachodzą one w całym lub tylko pewnym (do wymiany) okresie eksploata-
cji, bądź cechy odnawialnej, w przypadku której – jak już wcześniej wspomniano 
– przebiegają w każdym okresie pomiędzy poszczególnymi odnowami.

Jak podano w pracach [51, 69], w modelowych warunkach zużycie może prze-
biegać według jednego z trzech rodzajów krzywych: progresywnej, liniowej i kla-
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sycznej (il. 2.17). Zawarto tam również formuły określające w sposób ogólny prze-
bieg poszczególnych krzywych.

Klasyczna krzywa zużycia może być łatwo wykorzystywana do określania gra-
nicy użytkowania danego elementu, a wartości graniczne przedziałów I-III mogą 
służyć do definiowania odpowiednich stanów technicznych obiektu. Trzeba przy 
tym zaznaczyć, że istnieje wiele klasyfikacji modelowych rodzajów zużycia elemen-
tów obiektu. Klasyfikację ze względu na procesy wiodące przedstawiono w pracach 
[51, 69], a przykładami prac dotyczących niektórych rodzajów zużycia elementów 
pojazdów szynowych są np. [28-31].

W praktyce zużycie elementów nie przebiega idealnie według modelowych krzy-
wych, co podkreśla się np. w [33, 51, 69]. Na rzeczywisty przebieg zmian stanu 
technicznego obiektu może wpływać wykonana obsługa techniczna [35, 59, 61]. 
W pracy [93] zauważa się także, że każda wielkość opisująca stan techniczny może 
tworzyć pewną rodzinę krzywych.

Oprócz pojęć omówionych w niniejszym podrozdziale niezbędna jest także ana-
liza szeregu innych, obecnie używanych niekoniecznie w dobrym kontekście. Na-
leżą do nich m.in. obsługa, utrzymanie, podatność obsługowa, podatność utrzyma-
niowa. Będzie to przedmiotem rozważań w podrozdziale 2.2.4.

2.2.4. OBSŁUGA, UTRZYMANIE I INNE POJĘCIA Z ZAKRESU 
EKSPLOATACJI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

Usunięcie skutków nadmiernego zużycia lub uszkodzeń elementów obiektu re-
alizowane jest poprzez wykonanie obsługi odpowiedniego rodzaju. Trzeba przy tym 
zaznaczyć, że w literaturze spotyka się różne klasyfikacje obsługi. Według autorów 
prac [32, 33] kryteriami klasyfikacji rodzajów obsługi mogą być:

Il. 2.17. Krzywe zużycia: 1 – klasyczna, 2 – proporcjonalna, 3 – progresywna, I – docieranie, 
II – zasadniczy okres eksploatacji, III – przyspieszone zużycie [51, 69]
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 – chwile występowania, a ich wykonanie determinowane jest ściśle określony-
mi warunkami, np. po ustalonym okresie użytkowania ‒ resursie,

 – krotność występowania, wykonywanie obsługi jednorazowo lub wielokrot- 
nie,

 – okresowość występowania, w rozumieniu obsługi codziennej i sezonowej,
 – cel obsługi: techniczny i organizacyjny,
 – stan techniczny pojazdu wymagający odtworzenia potencjału eksploatacyjne-

go, stanu zdatności obiektu lub resursu międzyobsługowego bądź przeprowa-
dzenia czynności profilaktycznych.

Inaczej rodzaje obsługi klasyfikuje się w pracy [61]. Przytacza się tam dwie kla-
syfikacje. W pierwszej kryteriami są:

 – rozłożenie w czasie (bieżąca, sezonowa, wieloletnia),
 – cel (diagnostyka, profilaktyka, terapia, alimentacja),
 – charakter (technologiczny, organizacyjny),
 – sytuacja (reklamacja, reglamentacja),
 – zakres (rutynowy, nietypowy),
 – liczność wykonawców (jedna osoba, brygada, wiele brygad),
 – organizacja (jednostkowa, gniazdowa, potokowa).

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że ponieważ klasyfikacja dotyczy obsługi 
obiektów technicznych, to zamiast wymienionych kryteriów cząstkowych ‒ terapia, 
alimentacja ‒ należałoby użyć określeń: uzdatnienie, zaopatrzenie. Wyjaśnienia wy-
maga też słowo reglamentacja, ponieważ w tym przypadku chodzi o obsługę wyko-
nywaną przez użytkownika według zaleceń producenta, która ma zapewnić żądaną 
niezawodność obiektu.

W drugiej klasyfikacji rodzajów obsługi, przedstawionej przez autorów pra-
cy [61] w ujęciu tabelarycznym (tab. 2.1), kryteriami są:

 – krotność występowania,
 – cel,
 – rodzaj procesu obsługi,
 – rodzaj podstawowych czynności procesu obsługi.

Do użytego dwukrotnie w oryginale tab. 2.1 terminu „kontrola stanu” dodano 
słowo „technicznego” a ponadto poprawiono błędne formy liczby mnogiej w kolum-
nie „Nazwa obsługi”. Ponadto usunięto jako trudne do zaakceptowania określenia 
„eksploatacja docelowa” z rubryki „wycofanie z eksploatacji” i „praca okresowa” 
z rubryki „konserwowanie”. W tej rubryce zmieniono też termin „obsługa technicz-
na” na właściwszy merytorycznie „przegląd techniczny”, a w rubryce „przygotowa-
nie do użytkowania” słowo „przegląd” zastąpiono określeniem „sprawdzenie funk-
cjonowania”.

Oprócz pojęcia obsługa wyjaśnienia wymaga także znaczenie terminu utrzyma-
nie, które pojawia się w literaturze i dokumentach normatywnych dotyczących fazy 
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eksploatacji obiektów technicznych. Ogólne rozumienie słowa to: „1. pieniądze wy-
dawane na życie, 2. wyżywienie; też: mieszkanie, nocleg”, a wśród znaczeń słów 
utrzymać, utrzymywać znajdują się: „6. pokryć koszty z czymś związane, 7. zacho-
wać w stanie niezmienionym, należytym” [134].

Tabela 2.1
Rodzaje obsługi na podstawie propozycji zawartej w [61]

Nazwa obsługi Proces obsługi Czynności procesu obsługi 
(podstawowe)

Obsługa 
jednokrotna

Obsługa 
techniczna

wprowadzenie do eksploatacji ustawienie, przyłączenie, 
sprawdzenie, rozruch

wycofanie z eksploatacji odłączenie, usunięcie, demontaż, 
przekazanie

Obsługa 
wielokrotna

konserwowanie, przegląd 
techniczny

ochrona, zapewnienie współpracy 
elementów, kontrola stanu 
technicznego

naprawa (bieżąca, średnia, 
główna)

rozbiórka, weryfikacja, renowacja

przygotowanie do użytkowania 
(zasilanie, sprawdzenie 
funkcjonowania)

oprzyrządowanie, zasilanie, 
kontrola stanu technicznego, 
przegląd przed użyciem

Obsługa 
organizacyjna

transportowanie (przewożenie) opakowanie, ładowanie, transport, 
wyładowanie

przechowywanie 
(magazynowanie, składowanie, 
postój)

odbiór i przyjęcie, ulokowanie, 
zabezpieczenie, wydanie

W literaturze technicznej, np. w pracy [61], pojęcie to w odniesieniu do pojazdów 
i maszyn definiuje się następująco: „Przez utrzymanie pojazdów i maszyn rozumie 
się działania (czynności organizacyjno-techniczne, ekonomiczne i prawne), mają-
ce na celu stwierdzenie stanu rzeczywistego, zachowanie lub przywrócenie stanu 
pożądanego w danej chwili t”. Stwierdza się tam też, że „następujące pojęcia: ob-
sługiwanie, eksploatacja techniczna, utrzymanie ruchu i utrzymanie obiektów tech-
nicznych są synonimami”. Autorzy nie podają jednak argumentów uzasadniających 
zrównanie tych pojęć. Działania natury ekonomicznej i prawnej trudno np. uznać 
za obsługiwanie. Nieprecyzyjne jest również słowo stan.

Do utrzymania maszyn w ruchu autor w monografii [48] zalicza: „konserwację, 
obsługę codzienną, sezonową, zabezpieczającą, diagnostyczną i gwarancyjną, ob-
sługę okresową, remonty: średni, bieżący i kapitalny”.

Trzeba przy tym zauważyć, że obsługiwanie według klasycznego rozumienia ter-
minów to wraz z użytkowaniem składnik procesów eksploatacji (nawet z dodatkiem 
„technicznej”), a utrzymanie ruchu, obejmujące procesy zapewniające możliwość 
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użytkowania, to nie to samo co utrzymanie obiektów rozumiane tak jak w przyto-
czonym wcześniej siódmym znaczeniu słownikowym.

Tego rodzaju rozróżnienie (pomijając nieprecyzyjne słowa stan i sprawność) ja-
sno wynika z monografii [81], w której B. Słowiński wymienia dwie grupy zadań 
realizowanych przez dział utrzymania ruchu:

 – „technicznych”, obejmujących „utrzymanie maszyn i urządzeń w gotowości 
oraz sprawności”,

 – „dokumentacyjnych”, dotyczących „planowania i gromadzenia informacji 
o stanie maszyn”.

Dalej autor wymienia typy strategii utrzymania ruchu (il 2.18):
a) reaktywne, polegające na „przywracaniu stanu używalności” maszyny,
b) prewencyjne (profilaktyczne), oparte na „zapobieganiu awariom i uszkodze-

niom” maszyn, w tym:
 – planowe, realizowane „według resursu lub upływu czasu”,
 – prognostyczne, „oparte na stanie technicznym” maszyn.

Autor [81] objaśniając strategie utrzymania ruchu jak na il. 2.18 używa jednak 
do tego terminu obsługa. Stwierdza, że: „Profilaktyka obsługowa może przybie-
rać trzy różne formy:

 – okresowa (planowa – według upływu określonego czasu),
 – resursowa (planowa – według wykonania określonej pracy),
 – diagnostyczna (uwarunkowana rzeczywistym stanem maszyny)”.

Użycie w tym kontekście frazy profilaktyka obsługowa, a nie utrzymaniowa 
może świadczyć raczej o tym, że obsługa i utrzymanie nie są synonimami. Taka in-
terpretacja nasuwa się przy lekturze dalszej części pracy [81], w której autor szeroko 
omawia „system obsług planowo-zapobiegawczych” maszyn.

Il. 2.18. Typowe strategie utrzymania ruchu [81]
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Należy dodać w tym miejscu, że również S. Legutko [48] wymieniając takie stra-
tegie eksploatacyjne maszyn, jak: „według resursu (potencjału eksploatacyjnego), 
według stanu technicznego, mieszaną, według efektywności ekonomicznej, według 
niezawodności, autoryzowaną strategię istnienia maszyny” używa następnie w ich 
objaśnianiu terminu obsługa, nie utrzymanie.

W ogólnym rozumieniu utrzymanie złożonych obiektów  może obejmować także 
inne czynności, np. formalno-prawne, które operator obiektu technicznego wypełnia 
po to, aby możliwe było jego użytkowanie. Nie są one jednak bezpośrednio obsługą. 
Do utrzymania należy zaliczyć wszystkie działania związane z zaopatrzeniem w nie-
zbędne materiały i energię eksploatowanych obiektów oraz zaplecza obsługowego, 
jakim dysponuje dany operator. W sumie zrównanie pojęć obsługa i utrzymanie staje 
się niemożliwe do zaakceptowania.

Na uwagę zasługuje również stwierdzenie, że „faza eksploatacji… obejmuje pro-
cesy użytkowania, utrzymania, obsługiwania i zarządzania” [61]. Jeśli przyjąć po-
przednią sugestię, że utrzymanie jest synonimem obsługiwania, to co ma oznaczać 
wyszczególnienie utrzymania i obsługiwania w takiej koniunkcyjnej formie? Trzeba 
to uznać za pewien logiczny problem. Ponadto zarządzanie jest integralnym skład-
nikiem zarówno użytkowania, jak i obsługiwania, a nie czymś odrębnym w fazie 
eksploatacji.

W inny sposób znaczenie słowa utrzymanie objaśnia autor w pracy [82]. Stwier-
dza tam, że „Strategią utrzymania wymaganej gotowości technicznej nazywamy ra-
cjonalne rozmieszczenie w czasie kontroli stanu oraz zapobiegawczych uzdatnień”, 
a ponadto iż „Systemem utrzymania nazywamy zespół przedsięwzięć obsługowo-
-naprawczych (różniących się rodzajem i zakresem procesów technologicznych 
i pomocniczych) odpowiednio rozmieszczonych w okresie eksploatacji”. W tym 
drugim zdaniu autor ogranicza system utrzymania do przedsięwzięć określanych 
mianem obsługowo-naprawczych, obejmujących w tradycyjnym rozumieniu ‒ od-
nośnie samochodów ‒ przedsięwzięcia konserwacyjno-profilaktyczne, regulacyjne, 
diagnostyczne i naprawcze o różnym zakresie.

Jeszcze inaczej termin utrzymanie przedstawiono w pracy [44]: „Realizatorem 
procesu utrzymania posiadanych zasobów w zakładzie jest służba eksploatacyjna 
złożona ze służby użytkowania (służba produkcyjna) i obsługiwania” . Z tego zdania 
jasno wynika, że utrzymanie to termin odnoszący się bezpośrednio do sfery orga-
nizacji przedsiębiorstwa, a nie do obiektu technicznego. Powstaje jednakże wątpli-
wość, czy całą działalność służby użytkowania można objąć procesem utrzymania 
czy tylko zabezpieczenie użytkowania obiektu przez dostarczenie niezbędnej energii 
i materiałów eksploatacyjnych. Zgodzić się jednak można z poglądem, że procesy 
utrzymania maszyn obejmują ich utrzymanie w: „ruchu, zdatności funkcjonalnej, 
zdatności zadaniowej, zdatności technicznej, gotowości technicznej i operacyjnej, 
efektywności technicznej i ekonomicznej” [61].
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W uzupełnieniu należy podkreślić, że w języku polskim jest dalece ugruntowana, 
zdecydowana różnica rozumienia słów: obsługa i utrzymanie. Przykładowo pasażer 
kupujący bilet w kasie jest obsługiwany, a nie utrzymywany. Terminologia nauko-
wa nie może więc ignorować tej różnicy.

Trzeba więc wyraźnie rozróżnić sytuacje, w których przedmiotem analizy jest 
obiekt techniczny, a wtedy mówimy o jego eksploatacji (użytkowaniu i obsługiwa-
niu), od tych kiedy tym przedmiotem jest jednostka gospodarcza będąca operatorem 
(właścicielem, najemcą) obiektów i w której można wydzielić m.in. działy, służ-
by utrzymania tych obiektów. Utrzymanie to ogół procesów związanych z realiza-
cją zbioru zadań formalnych, technicznych i organizacyjnych przez odpowiednie 
służby operatora obiektu technicznego oraz kosztów z tym związanych, co w su-
mie umożliwia użytkowanie tego obiektu. Natomiast obsługa to całokształt działań 
technicznych i organizacyjnych realizowanych przez służby operatora i innych pod-
miotów gospodarczych w odniesieniu do obiektu technicznego w celu zachowania 
możliwości jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Różnica pomiędzy utrzy-
maniem a obsługą będzie jeszcze dalej szczegółowo objaśniana w odniesieniu do 
pojazdów szynowych.

W nawiązaniu do przedstawionego znaczenia pojęcia utrzymanie należy rów-
nież zwrócić uwagę na wątpliwości co do słuszności używania pojęcia „podatność 
utrzymaniowa” zawartego w tytule normy PN-EN 50126-1: 2018-02 [125]. We-
dług [134] podatny to „z łatwością ulegający czemuś” i dlatego podatność utrzyma-
niową trzeba raczej utożsamiać z łatwością absorbowania działań służb operatora 
i kosztów z tym związanych w celu umożliwienia użytkowania tego obiektu. Tego 
rodzaju własność obiektu nie jest więc wskaźnikiem o pozytywnym znaczeniu, o któ-
rego zwiększenie należy zabiegać. Taki właśnie postulat wynika z analiz symbolicz-
nie określanych jako analizy RAMS (ang. Reliability, Availability, Maintainability 
and Safety). Właściwym odpowiednikiem pojęcia Maintainability jest w tym przy-
padku podatność obsługowa (miara gotowości urządzenia do obsługiwania [44]), 
ponieważ łatwość prowadzenia obsługi obiektów jest cechą pozytywną. To pozy-
tywne znaczenie podatności obsługowej wynika z definicji, według której podatność 
obsługowa obiektu „to własność charakteryzująca jego przystosowanie do wykony-
wania operacji regulacji, napraw bieżących oraz pozostałych zabiegów obsługiwa-
nia (np. smarowania, uzupełniania płynów eksploatacyjnych itp.)” [61]. Podobnie 
w monografii [48] termin podatność obsługowa to „przystosowanie urządzenia lub 
maszyny do regulacji, uzupełniania płynów eksploatacyjnych, dokonywania prze-
glądów i remontów”.

Warto przy tym zaznaczyć, że z treści artykułu [84] i tytułu normy [124] wynika, 
że odpowiednikiem ang. maintenance jest w języku polskim „obsługa”.

Biorąc również pod uwagę nazwę wspomnianej normy [125] Zastosowania ko
lejowe ‒ Specyfikowanie i wykazywanie niezawodności, dostępności, podatności  
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utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS), nasuwają się wątpliwości odnośnie uży-
tego słowa „dostępność”  jako odpowiednika availability w języku angielskim. 
Ponownie odwołując się do [134], dostępny to: „1. taki, do którego można dojść 
bez przeszkód, na który można wejść stosunkowo łatwo, 2. nietrudny do zdoby-
cia, 3. łatwy do przyswojenia, 4. taki, z którym łatwo można nawiązać kontakt, 
do którego jest łatwy dostęp”. Słowo dostęp oznacza: „1. możność dostania się do 
jakiegoś miejsca, 2. miejsce, przez które się dokądś dochodzi, 3. możność przyj-
ścia do kogoś, zetknięcia się z kimś, korzystania z czegoś”. Możność korzystania 
z czegoś nie oznacza jednak, że dany obiekt techniczny jest w danej chwili gotowy  
do użycia.

Przykładowo pojazdy trakcji spalinowej, których zbiorniki paliwa mogą być ak-
tualnie puste są pojazdami dostępnymi, ale nie można rozpocząć ich bezzwłocz-
nego użytkowania. W normie [125] availability to The ability of a product to be in 
a state to perform a required function under given conditions at a given instant of 
time or over given time interval assuming that the required external resources are 
provided. Z tej definicji wynika, że chodzi tu o możliwość wykonania wymaganej 
funkcji przez obiekt w danych warunkach i w danej chwili lub okresie czasu pod 
warunkiem zapewnienia zasobów zewnętrznych (np. paliwa). W sumie jest to więc 
znana od dawna gotowość obiektu do użytkowania. Pojęciem gotowość posługuje 
się większość autorów publikacji z zakresu eksploatacji, m.in. w pracach [21, 32, 
59, 77], a gotowość techniczna w [100].

Potwierdzeniem przedstawionego rodzaju rozumienia problematyki RAMS jest 
monografia [48], w której S. Legutko przedstawia, że obejmuje ona „analizy nieza-
wodności, gotowości, obsługiwalności i bezpieczeństwa produktu”.

B. Słowiński przedstawia relacje pomiędzy pojęciami: bezpieczeństwo, nieza-
wodność i jakość w postaci schematu (il. 2.19). Stwierdza, że przydatność użytko-
wą obiektu technicznego „w ujęciu ogólnym opisuje jakość Q”, niezawodność R 
opisuje „przydatność użytkową w określonym czasie”, a bezpieczeństwo S „nieza-
wodność zastrzeżona określonymi przepisami prawa”

Wynika z tego to, że niezawodność jest bardzo istotną właściwością każdego 
obiektu technicznego. Może być zdefiniowana w sposób „opisowy lub oceno-

Il. 2.19. Relacje pomiędzy pojęciami: jakość Q, niezawodność R, bezpieczeństwo S [81]
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wy” [81]. Ogólne znaczenie słowa niezawodny to: „1. taki, na którym zawsze moż-
na polegać, 2. dobrze funkcjonujący” [134].

W normie [124] niezawodność definiowana jest jako „zdolność elementu do wy-
konania wymaganej funkcji w danych warunkach i w danym przedziale czasu”. Inne 
definicje podano w monografii [48]: „niezawodność dla danej zbiorowości obiek-
tów określa przewidywaną liczbę egzemplarzy, które będą pracować bez uszkodzeń 
przez zadany przedział czasu”, a w odniesieniu do pojedynczego obiektu niezawod-
ność „to określone prawdopodobieństwo, iż obiekt będzie działał sprawnie przez 
określony czas”. W pracach [52, 69] niezawodność obiektu to: „prawdopodobień-
stwo tego, że będzie on spełniał określone wymagania w wybranym okresie i danych 
warunkach pracy”.

W pracy [57] S. Młynarski podaje, że niezawodność jest to „właściwość, która 
określa jakość wykonywania przez dany obiekt stawianych mu zadań, przy uwzględ-
nieniu losowych zmian charakterystyk funkcjonalnych danego obiektu”.

Oceny ilościowe niezawodności B. Słowiński nazywa „miarami lub wskaźni-
kami niezawodności”, które „mogą być opisane charakterystykami funkcyjnymi 
lub liczbowymi” [81]. W odniesieniu do obiektów nienaprawialnych podaje za pra-
cą [67], że wskaźnikami charakteryzującymi ich niezawodność są:

 – wartość oczekiwana czasu pracy do pierwszego uszkodzenia (okres trwa-
łości) T,

 – prawdopodobieństwo poprawnej pracy – funkcja niezawodności R(t),
 – prawdopodobieństwo uszkodzeń, opisywane dystrybuantą F(t) zmiennej lo-

sowej T,
 – gęstość prawdopodobieństwa (częstość) uszkodzeń f (t),
 – intensywność uszkodzeń λ(t).

W monografiach [48, 57] podano, że funkcję niezawodności można zapisać na-
stępująco:
 R t P T t( ) ( )� �  (2.15)

gdzie:
P – prawdopodobieństwo,
t – zmienna niezależna (czas pracy).
Pomiędzy funkcją niezawodności, dystrybuantą, gęstością prawdopodobieństwa 

uszkodzeń i intensywnością uszkodzeń istnieją następujące zależności [48, 57, 81]:
 R t F t( ) ( )� �1  (2.16)

 f t dF t
dt

dR t
dt

( )
( ) ( )

� � �  (2.17)
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W monografii [48] podano przykłady charakterystyk takich niezawodności, jak:
 – gotowość chwilowa A(t) określana wzorem:

 A t T
T T

( )
( )

( ) ( )
�

�
E

E E 0

 (2.19)

gdzie:
E(T ) – wartość oczekiwana czasów utrzymywania się obiektu w stanie 

zdat ności,
E(T0) – wartość oczekiwana czasów odnowy,

 – gotowość średnia A t t( , ):1 2

 A t t
t t

A t dt
t

t
( , ) ( )1 2

2 1

1

1

2

�
� �  (2.20)

gdzie:
t1, t2 – wartości graniczne zmiennej niezależnej,

 – chwilowa intensywność odnowy µ(t) określana jako granica stosunku praw-
dopodobieństwa warunkowego zakończenia obsługi (naprawy, odnowy) 
obiektu w przedziale czasu (t, t + ∆t) do długości tego czasu ∆t (dla ∆t dążą-
cego do zera),

 – średnia intensywność odnowy µ ( , ):t t1 2

 � �( , ) ( )t t
t t

t dt
t

t
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2

�
� �  (2.21)

Przedstawione wskaźniki niezawodności obiektów technicznych są fragmentem 
wiedzy z tej dziedziny. Zagadnienia niezawodności są od lat przedmiotem wielu 
prac, a jedną z ostatnich jest monografia [57] dotycząca pojazdów eksploatowanych 
w systemie transportu drogowego.

2.3. UWAGI KOŃCOWE

Na zakończenie przedstawionych w rozdziale 2 rozważań dotyczących mode-
lowego ujęcia eksploatacji i biorąc pod uwagę jej definicję podaną w pracy [61], 
można stwierdzić, że proces eksploatacji może obejmować również obiekty żywe: 
ludzi, faunę i florę (il. 2.20).

Wzmianka o istotach żywych wynika z doświadczeń historycznych związanych 
np. z trakcją konną pierwszych tramwajów, a także użyciem zwierząt do przemiesz-
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czania ładunków po pierwowzorach obecnych szyn. Paradoksalnie ma to także swo-
je znaczenie współcześnie w postaci nieprawidłowego używania określeń związa-
nych z istotami żywymi w przypadku obiektów technicznych. Chodzi o to, że pewne 
podstawowe pojęcia odnoszące się do obiektów technicznych i obiektów żywych, 
choć są swymi odpowiednikami, to jednak nie mogą być używane zamiennie.

Odpowiednikami, ale nie zamiennikami pojęć właściwych w stosunku do obiek-
tów technicznych, jak: fazy i okres istnienia, trwałość, zużycie oraz uszkodzenie są 
w przypadku żywych obiektów eksploatacji: etapy i okres życia, żywotność, cho-
roby, urazy, pasożyty, szkodniki. Jeśli dopuściłoby się do wymienności pojęć, to 
czy do zaakceptowania byłoby stwierdzenie, że obiekt techniczny zachorował (choć 
były przypadki użycia określenia „chory” w stosunku do pojazdów [87]) lub uległ 
urazowi, a nie zużył się albo uszkodził? Odpowiedź przecząca na tak postawione 
pytanie nasuwa się w tym przypadku automatycznie. Szczególnego podkreślenia 
wymaga również niewłaściwe użycie słowa żywotność w stosunku do obiektów 
technicznych zamiast prawidłowego – trwałość ‒ co obecnie spotyka się często za-
równo w mowie potocznej, relacjach dziennikarskich, aktach prawnych, ale i w czę-
ści literatury naukowej.

Opisane błędy były powodem tego, że w niniejszej monografii szczególną uwa-
gę zwrócono na niepoprawność użycia szeregu słów i terminów w odniesieniu 
do pojazdów szynowych będących złożonymi obiektami technicznymi.

Il. 2.20. Obiekty eksploatacji w ujęciu ogólnym i charakterystyczne terminy ich dotyczące. 
Opracowanie własne



3. EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH

Pojazdy szynowe są grupą środków transportu lądowego, czyli obiektów tech-
nicznych służących do przemieszczania osób, towarów i innych składników mate-
rialnego środowiska. Poruszają się po torowisku, które ogranicza do pewnego stop-
nia swobodę ich ruchu.

Jak już wcześniej przedstawiono w ogólnym ujęciu modelowym, podstawowy-
mi procesami eksploatacji tego rodzaju obiektów jest użytkowanie i obsługiwanie. 
Jednak ze względu na ich duże zróżnicowanie pod względem funkcji oraz związanej 
z tym budowy pojazdów szynowych, zarówno ich użytkowanie, jak i obsługiwanie 
nie przebiega w jednolity sposób. Dlatego niezbędne jest przedstawienie podziału 
tych pojazdów, a także sprecyzowanie docelowej grupy, której dotyczyć będą zagad-
nienia omówione w tym rozdziale.

3.1. PODZIAŁ POJAZDÓW SZYNOWYCH

Pojazdy szynowe są częścią większej grupy środków transportu szynowego, któ-
rych podstawowy podział przedstawia il. 3.1. Można wśród nich wyróżnić gałęzie 
transportu bliskiego (przemysłowego i rekreacyjnego) oraz krótko-, średnio- i dłu-

Il. 3.1. Podstawowy podział środków transportu szynowego. Opracowanie własne
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godystansowego. W tej drugiej gałęzi są konwencjonalne pojazdy szynowe (kole-
jowe, tramwaje i pojazdy metra) oraz pojazdy niekonwencjonalne.

W niniejszej pracy obiektami zainteresowania są konwencjonalne pojazdy szyno-
we, tzn. pojazdy kolejowe i tramwaje. Pod względem liczbowym kolejowe pojazdy 
szynowe mają dominującą pozycję, eksploatowana jest także znaczna liczba tram-
wajów. Podział rodzajowy kolejowych pojazdów szynowych przedstawia il. 3.2.

Można wymienić szereg różnych podziałów kolejowych pojazdów szynowych 
mających wpływ na model eksploatacji egzemplarzy pojazdów z danej grupy kla-
syfikacyjnej.

W przypadku lokomotyw kryteriami takich podziałów jest rodzaj trakcji (elek-
tryczna, spalinowa), rodzaj przekładni (elektryczna, hydrauliczna, hydromecha-
niczna, mechaniczna), a także przeznaczenie (do przewozów pasażerów, towarów,  
o uniwersalnym przeznaczeniu, do manewrów).

Wagony osobowe dzieli się pod względem pełnionych funkcji [23] na przezna-
czone do:

 – przewozu osób (z miejscami do siedzenia, leżenia, wagony sypialne),
 – żywienia podróżnych (bufetowe i restauracyjne),
 – przewozu bagaży (bagażowe, pocztowe, bagażowo-pocztowe),
 – innych potrzeb, w tym wewnętrznych kolei (salonowe, pomiarowe, doświad-

czalne, ogrzewcze).
Podstawowe rodzaje wagonów towarowych to:
 – kryte typu normalnego do przewozu towarów wrażliwych na odziaływania 

atmosferyczne,
 – kryte typu specjalnego, z wentylacją do przewozu zwierząt i żywności,
 – węglarki typu normalnego do przewozu materiałów masowych, ziemiopło-

dów i towarów jednostkowych,
 – węglarki typu specjalnego z urządzeniami do rozładunku, np. grawitacyjnego,
 – platformy typu normalnego do przewozu długich ładunków, maszyn, materia-

łów na paletach,

Il. 3.2. Podział rodzajowy kolejowych pojazdów szynowych. Opracowanie własne
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 – platformy typu specjalnego do przewozu kontenerów, samochodów, szyn,
 – chłodnie do przewozu produktów szybko psujących się,
 – specjalne: z otwieranym dachem, zbiornikowe do przewozu materiałów 

płynnych bądź sypkich, przewozu wapna, a także ładunków o przekroczonej  
skrajni.

Podobnie jak w przypadku lokomotyw, kryteriami podziału zespołów trakcyj-
nych jest rodzaj trakcji i przekładni. Innym kryterium może być liczba członów ta-
kiego zespołu, w tym liczba członów napędowych.

Poszczególne rodzaje pojazdów szynowych dostarczane przez producentów 
mogą mieć identyczny lub zbliżony typ konstrukcyjny określony przez odpowied-
nie oznaczenie, a w ramach typu mogą występować jego odmiany ujmujące, np. ich 
modernizacje. Ponadto w przeszłości każdy typ konstrukcyjny lokomotywy i zespo-
łu trakcyjnego miał odpowiednie oznaczenie seryjne. Zdarza się również, że niektóre 
typy konstrukcyjne lub odmiany typów mają pewne wspólne układy, zespoły two-
rząc w ten sposób rodzinę pojazdów.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w ostatnich latach zamiast słowa rodzina 
forsuje się określenie platforma, co nie jest prawidłowe biorąc pod uwagę współ-
czesne rozumienie tego słowa. Według [134] platforma to: „1. płaska pozioma po-
wierzchnia czegoś, 2. dziedzina wspólnego działania, 3. przednia lub tylna część 
wagonu kolejowego lub tramwajowego dawnego typu, w której nie ma miejsc sie-
dzących, 4. nadwozie ciężarowe pojazdu z pomostem ładunkowym bez ścian; też: 
pojazd o takim nadwoziu”. Tak więc żadne z cytowanych znaczeń nie może być 
przyjęte jako właściwe do określenia pewnych typów konstrukcyjnych pojazdów 
o niektórych wspólnych rozwiązaniach.

Natomiast wśród znaczeń słowa rodzina znajdujemy w [134]: „3. grupa przed-
miotów lub zjawisk tego samego rodzaju, 4. jednostka w systematyce roślin i zwie-
rząt niższa od rzędu, obejmująca najbliżej ze sobą spokrewnione rodzaje”. Również 
w matematyce używa się np. pojęcia rodzina krzywych do oznaczenia określo-
nych tworów geometrycznych o wspólnych cechach. Niewłaściwe jest więc zastę-
powanie terminu rodzina lokomotyw frazą platforma lokomotyw.

Egzemplarze poszczególnych pojazdów szynowych każdego operatora tworzą 
pewien ich zbiór – tabor  o zróżnicowanym rodzaju i typach konstrukcyjnych. Trze-
ba przy tym także podkreślić, że w ostatnich latach często zamiast terminu tabor 
używa się błędnie słowa flota. Flota to adekwatne określenie zbioru obiektów (środ-
ków transportu) poruszających się w środowisku, które jest klasyfikowane jako płyn 
(powietrze i woda). W konsekwencji tego mówi się więc, że okręt, statek przypływa 
do portu, samolot startuje i ląduje w porcie lotniczym. Portem nie są jednak dwo-
rzec, stacja, gdzie wjeżdża pociąg. Również w tytule normy [127] posłużono się 
słowem tabor, a nie flota.
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Niezależnie od opisanych nieścisłości terminologicznych należy stwierdzić, 
że eksploatacja każdego jednostkowo branego pod uwagę pojazdu szynowego, bę-
dącego składnikiem taboru danego przewoźnika, ma indywidualne cechy wynikają-
ce nie tylko z przeznaczenia tego pojazdu, ale i z warunków, w jakich ta eksploata-
cja przebiega.

3.2. SYSTEM EKSPLOATACJI POJAZDÓW SZYNOWYCH

System eksploatacji pojazdów szynowych, jak w przypadku ogółu obiektów 
technicznych (il. 2.8) zawiera dwa podsystemy:

 – użytku,
 – obsługi.

Tego rodzaju podział przedstawiono w pracy [54], choć tam pierwszy z podsys-
temów określono jako podsystem „użytkowania”, a drugi „obsługi”.

Pojazdy szynowe są podstawowymi elementami systemu eksploatacji umożli-
wiającymi realizację celów istnienia systemu transportu szynowego zapewniające-
go przemieszczanie osób i towarów.

Obecnie początkiem powstania każdej serii pojazdów szynowych jest przygoto-
wanie specjalnego dokumentu, tzw. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), zawierającego opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja SIWZ to doku-
ment, który sporządza zwykle instytucja zamawiająca. Odbywa się to w sformali-
zowany sposób i precyzuje potrzebę istnienia danego pojazdu. Jest to więc pewien 
składnik niematerialnej fazy istnienia pojazdu, czyli fazy identyfikacji potrzeby 
(il. 3.3). Drugą ‒ niematerialną fazę stanowi projektowanie rozumiane jako złożo-
ny proces, którego elementy przedstawiono na il. 2.13.

Fazy materialnego istnienia pojazdu szynowego to:
 – wytwarzanie,
 – eksploatacja,
 – likwidacja.

W fazie wytwarzania niezbędne jest dostarczenie odpowiednich materiałów, 
z których powstaje pojazd szynowy, a po zakończeniu eksploatacji – według pier-
wotnie zaplanowanej potrzeby – i ewentualnych innych, ustanowionych okresów 
eksploatacji następuje jego likwidacja. W wyniku tej ostatniej otrzymuje się mate-
riały odpadowe oraz przeznaczone do odzysku.

W eksploatacji pojazdów szynowych można wyróżnić dwa układy działania 
zawierające łańcuchy użytkowania i obsługiwania, występujące w formule (2.9), 
których konkretna postać zależy od rodzaju danego pojazdu. Trzeba też zauważyć, 
że repertuar eksploatacyjny pojazdów szynowych obejmuje pewne zbiory stanów 
użytkowych i obsługowych tworzące wspólnie zbiór stanów eksploatacyjnych. Pod 
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pojęciem stan eksploatacyjny należy rozumieć opisowy atrybut określający fazę 
procesu eksploatacji, czyli fazę użytkowania lub obsługiwania pojazdu. Tego ro-
dzaju podejście zaprezentowano np. w pracy [16]. Atrybuty tego rodzaju mają więc 
ustalone znaczenie i na ich podstawie można wyodrębnić skończony zbiór stanów 
eksploatacyjnych Se [90]:
 S s s s se u ua o ob� �{ , } { , }1 1   (3.1)

gdzie:
su1, … sua – wyróżnione stany użytkowe,
so1, … sob – wyróżnione stany obsługowe.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że o ile pozostawanie pojazdów szynowych w sta-

nach użytkowania jest uwarunkowane ich zgodnym z normami stanem technicznym, 
to w stanach obsługowych realizowane są zadania umożliwiające przywrócenie wy-
maganego stanu technicznego każdemu pojazdowi. Zostanie to szerzej omówione 
w dalszej części monografii.

3.2.1. SYSTEM UŻYTKU POJAZDÓW SZYNOWYCH

W systemie użytku nie można wyodrębnić jednolitego zbioru stanów użytko-
wych pojazdów szynowych. Ta różnorodność zależy od tego, czy analizuje się 
pojazdy kolejowe, w przypadku których występują istotne różnice co do spełnia-
nych przez nie funkcji czy też bierze się pod uwagę pojazdy komunikacji miej-
skiej ‒ tramwaje.

Samo użytkowanie to proces, w którym realizuje się cel powstania danego po-
jazdu szynowego. W zależności od rodzaju pojazdu celem tym może być:

 – przewóz osób (kolejowe wagony osobowe, kolejowe zespoły trakcyjne, tram-
waje pojedyncze i członowe tramwajowe wagony doczepne),

 – przewóz towarów (wagony towarowe),

Il. 3.3. Fazy istnienia pojazdu szynowego. Opracowanie własne
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 – ciągnięcie zestawów kolejowych wagonów osobowych, towarowych lub spe-
cjalnych.

Z uwagi na różnice występujące w systemach użytku kolejowych pojazdów szy-
nowych i tramwajów niezbędne jest ich odrębne omówienie.

3.2.1.1. Użytkowanie kolejowych pojazdów szynowych

Spośród różnego rodzaju kolejowych pojazdów szynowych najbardziej rozbu-
dowaną klasyfikację stanów użytkowych można sporządzić w przypadku pojazdów 
trakcyjnych. W zbiorze stanów użytkowych SKu tego rodzaju pojazdów podstawo-
wym kryterium podziału jest istnienie pewnych faz pracy związanych zadaniami, 
które wynikają z decyzji podejmowanych wobec nich w określonej chwili. Zadania 
te mogą być utożsamiane z rodzajem pracy określanym przez odpowiedni kod za-
warty w instrukcji [122]. Pierwszą warstwą podziału może być rodzaj pracy pocią-
gowej (prowadzenie pociągu i pilot sup

1 ,  trakcja podwójna i popych supp
1 )  i pozapo-

ciągowej (przyprząg suzp
1 ,  manewry pociągowe suzm

1 ,  manewry stacyjne pojazdami 
od i do pociągu suzs

1 ,  pogotowie pociągowe suzg
1 )  oraz oczekiwanie na użytkowanie 

suo
1 ,  czyli:

 SK s s s s s s su u u u u u u up pp zp zm zs zg o
�� �1 1 1 1 1 1 1, , , , , ,  (3.2)

gdzie:
SKu – zbiór stanów użytkowych kolejowych pojazdów trakcyjnych.
Stany eksploatacyjne wymienione w formule (3.2) mogą być dalej podzielone 

według rodzaju pociągu na: osobowe suo


2 ,  towarowe sut


2 ,  robocze (utrzymaniowo-
-naprawcze – nazwa według [122]) sun



2 ,  pojazdy luzem sul


2 ,  tzn.:

 s s s s su u u u uo t n l


   

1 2 2 2 2�� �, , ,  (3.3)

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na nazwę rodzaju pociągu utrzymanio-
wo-naprawczego, która jest niezgodna z klasycznym rozumieniem pojęć z dziedzi-
ny eksploatacji. Prawidłowe nazewnictwo to pociągi robocze lub remontowe, ewen-
tualnie pociągi obsługi bądź pociągi przeglądowo-naprawcze.

Trzecią warstwę podziału może stanowić kategoria pociągu wyszczególniona 
w załączniku do instrukcji [122], a ich identyfikator można utworzyć na podstawie 
pierwszych dwu liter oznaczenia tam zawartego. Przykładowo wśród pociągów oso-
bowych znajdujemy:

 – ekspresowy InterCity v ≤ 130 km/h – suEI


3 ,

 – ekspresowy InterCity v > 130 km/h – suEJ


3 ,
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 – euroCity v ≤ 130 km/h – suEC


3 ,

 – euroCity v > 130 km/h – suED


3 ,

 – euroNight v ≤ 130 km/h – suEN


3 ,

 – euroNight v > 130 km/h – suEM


3 ,

 – międzynarodowy pospieszny v ≤ 130 km/h – suMM


3 ,

 – międzynarodowy pospieszny v > 130 km/h – suMN


3 ,

 – międzywojewódzki osobowy (autobus szynowy) v ≤ 130 km/h – suMA


3 ,

 – międzywojewódzki osobowy (autobus szynowy) v > 130 km/h – suMB


3 ,

 – międzywojewódzki osobowy v ≤ 130 km/h – suMO


3 ,

 – międzywojewódzki osobowy v > 130 km/h – suMQ


3 ,

 – międzywojewódzki pospieszny typu hotelowego v ≤ 130 km/h – suMH


3 ,

 – międzywojewódzki pospieszny typu hotelowego v > 130 km/h – suMI


3 ,

 – międzywojewódzki pospieszny v ≤ 130 km/h – suMP


3 ,

 – międzywojewódzki pospieszny v > 130 km/h – suMR


3 ,

 – pociąg próbny v ≤ 130 km/h – suPC


3 ,

 – pociąg próbny v > 130 km/h – suPD


3 ,

 – próżny skład pasażerski (do i od pociągów pasażerskich) v ≤ 130 km/h – suPW


3 ,

 – próżny skład pasażerski (do i od pociągów pasażerskich) v > 130 km/h – suPZ


3 ,

 – próżny skład pasażerski do i z naprawy (wagonowy, zespół trakcyjny i au-
tobus szynowy),  pojazdy trakcyjne i pomocnicze w stanie nieczynnym  
v ≤ 130 km/h – suPX



3 ,

 – próżny skład pasażerski do i z naprawy (wagonowy, zespół trakcyjny i au-
tobus szynowy),  pojazdy trakcyjne i pomocnicze w stanie nieczynnym  
v > 130 km/h – suPY



3 ,

 – regionalne międzynarodowe v ≤ 130 km/h – suRM


3 ,

 – regionalne międzynarodowe v >130 km/h – suRN


3 ,

 – regionalny komunikacji aglomeracyjnej v ≤ 130 km/h – suRA


3 ,

 – regionalny komunikacji aglomeracyjnej v > 130 km/h – suRB


3 ,

 – regionalny krajowy osobowy v ≤ 130 km/h – suRO


3 ,

 – regionalny krajowy osobowy v > 130 km/h – suRQ


3 ,

 – regionalny krajowy pospieszny v ≤ 130 km/h – suRP


3 ,
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 – regionalny krajowy pospieszny v > 130 km/h – suRR


3 ,

 – regionalny międzynarodowy (autobus szynowy) v ≤ 130 km/h – suAM


3 ,

 – regionalny międzynarodowy (autobus szynowy) v > 130 km/h – suAN


3 ,

 – regionalny osobowy krajowy (autobus szynowy) v ≤ 130 km/h – suAP


3 ,

 – regionalny osobowy krajowy (autobus szynowy) v > 130 km/h – suAR


3 .

Przyjmując wyszczególnione oznaczenia, zbiór stanów użytkowych tej trzeciej 
warstwy podziału będzie następujący:

  (3.4)

Oczywiście każdy pojazd szynowy może być użytkowany tylko zgodnie z prze-
znaczeniem danego rodzaju pojazdu. Konkretne stany użytkowe danego pojazdu 
będą więc podzbiorami zbioru stanów użytkowych określonych formułą (3.4).

Należy też wyjaśnić korzyści z nadawania unikalnych identyfikatorów poszcze-
gólnym stanom użytkowym pojazdów szynowych. Umożliwia to precyzyjne roz-
różnienie wykonywanej pracy przez poszczególne pojazdy, co jest niezbędne we 
współczesnych systemach komputerowego wspomagania planowania i rozliczania 
procesów użytkowania.

Miejsca użytkowania kolejowych pojazdów szynowych to:
 – tory jednostki macierzystej d jm



,
 – tory stacyjne i rozrządowe dsr



,
 – trasy linii kolejowych dtk



,
czyli:

 DK d d du jm sr tk�� �
  

, ,  (3.5)

gdzie:
DKu – zbiór miejsc użytkowania kolejowych pojazdów szynowych.
Poszczególni przewoźnicy kolejowi mogą obsługiwać w ruchu osobowym lo-

kalne, regionalne, międzywojewódzkie i międzynarodowe linie kolejowe (formu-
ła 3.4), a wagony w ruchu towarowym mogą być użytkowane na krajowych i za-
granicznych liniach kolejowych. Wszystko to sprawia, że zbiór (3.5) jest bardzo  
liczny.

W przypadku pojazdów szynowych poszczególne postaci łańcuchów użytko-
wania, będących pierwszym składnikiem rozkładu eksploatacyjnego określonego 
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formułą (2.9), są uzależnione od konkretnego rodzaju pojazdu i wraz ze swoim oto-
czeniem stanowią układ użytkowania.

Przykładowo, biorąc pod uwagę dowolny egzemplarz zespołu trakcyjnego, 
układ użytkowania można przedstawić jak na il. 3.4. W układzie użytkowania ta-
kiego zespołu podmiotem w łańcuchu działania jest maszynista (M), pośrednikiem 
działania zespół trakcyjny (ZT ), a przedmiotem działania są przewożeni pasażero-
wie (P). Odbywa się to w pewnym otoczeniu użytkowania (OK), które można utoż-
samiać z infrastrukturą linii kolejowych.

Łańcuch użytkowania zespołu trakcyjnego Lu
ZT  jest więc uporządkowaną  

trójką:

 L M ZT Pu
ZT = , ,  (3.6)

Podobnie można przedstawić układy użytkowania lokomotyw, wagonów pasa-
żerskich i towarowych (il. 3.5) oraz zdefiniować formalnie ich łańcuchy użytkowa-
nia, odpowiednio: Lu

LP  – lokomotywy pasażerskiej, Lu
LT  – lokomotywy towarowej, 

Lu
LUP  i Lu

LUT  – lokomotywy uniwersalnej użytej do prowadzenia pociągów odpo-
wiednio: pasażerskich i towarowych, Lu

WP  – wagonów pasażerskich, Lu
WT  – wago-

nów towarowych, czyli:

 

L M LP WP

L M LT WT

L M LU WP

L M LU WT

L LP

u
LP

u
LT

u
LUP

u
LUT

u
WP

=

=

=

=

=

, ,

, ,

, ,

, ,

,WWP P

L LT WT Tu
WT

,

, ,=

 (3.7)

gdzie:
LP – lokomotywa pasażerska,
LT – lokomotywa towarowa,
LU – lokomotywa uniwersalna,
WP – wagony pasażerskie.
WT – wagony towarowe,
P, T – odpowiednio: pasażerowie, towary.

Il. 3.4. Model prakseologiczny układu użytkowania zespołu trakcyjnego [87]



60

Przykładowy rozkład użytkowy lokomotywy uniwersalnej RLUu to zbiór łań-
cuchów:

 RLU L Lu u
LUP

u
LUT={ , }  (3.8)

Rozkłady użytkowe innych pojazdów szynowych zawierają po jednym odpo-
wiednim łańcuchu.

Użytkowanie pojazdu szynowego na sieci kolejowej wymaga spełnienia licz-
nych wymagań zawartych w przepisach krajowych i międzynarodowych, przy czym 
przebieg procesu użytkowania, którego pewnym modelem może być graf użytkowy 
jest różny w zależności od tego, czy odnosi się do wagonów osobowych bądź towa-
rowych, lokomotyw i zespołów trakcyjnych.

Wagony osobowe i specjalizowane wagony towarowe mogą być użytkowa-
ne w zestawionych składach pociągów, w relacjach określonych w ramach obrotu 
składem wagonów. W pracy [27] obrót składu wagonów zdefiniowano jako „okres 
od chwili odjazdu pociągu ze stacji macierzystej składu wagonów do chwili ponow-
nego odjazdu z tej stacji z tym samym składem wagonów”. Ponieważ zdarza się, 

Il. 3.5. Modele prakseologiczne układów użytkowania lokomotyw i wagonów: a) lokomotywy 
pasażerskiej prowadzącej wagony osobowe, b) lokomotywy towarowej prowadzącej 
wagony towarowe, c) lokomotywy uniwersalnej prowadzącej wagony osobowe, 
d) lokomotywy uniwersalnej prowadzącej wagony towarowe, e) wagonów pasażerskich, 

f) wagonów towarowych. Opracowanie własne



61

że ze względu na dążenie do maksymalnego wykorzystania możliwości przewo-
zowych poszczególnych składów wagonów osobowych użytkuje się je w następu-
jących po sobie dniach na różnych trasach, w związku z czym sporządza się plan 
pracy, czyli obieg składu wagonów [27]. Przyjmuje się tam, że „obiegiem składu 
wagonów nazywa się plan pracy określający dla tego składu kolejność przejść do 
wyznaczonych pociągów”, a czas trwania obiegu to „czas od chwili odjazdu pierw-
szego pociągu ujętego w planie ze stacji macierzystej składu wagonów do chwili 
ponownego odjazdu z tej stacji tego samego pociągu z tym samym składem wago-
nów”. Można w tym przypadku mówić o pewnej cykliczności w procesie użytko-
wania składu wagonów. Obu pojęć ‒ obrót i obieg (plan pracy) ‒ używa się w ana-
logiczny sposób w przypadku lokomotyw i zespołów trakcyjnych, ale tylko obrotu 
w odniesieniu do wagonów towarowych.

Przykładowy fragment planu pracy wybranej lokomotywy przedstawia il. 3.6, 
z której wynika, że poszczególne cykle obiegów lokomotyw rozpoczynają się 
i kończą w zakładzie macierzystym, gdzie wykonywane są czynności obsługowe 
określone w odpowiednich przepisach. Ten konkretny plan przedstawia w formie 
graficznej przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami użytkowymi należącymi do 
pierwszej warstwy podziału tego rodzaju stanów eksploatacyjnych (il. 3.7). Węzła-
mi grafu obejmującego trzy obiegi są w tym przypadku: oczekiwanie na użytkowa-
nie suo

1 ,  manewry stacyjne pojazdami od i do pociągu suzs
1 ,  prowadzenie pociągu sup

1  
i manewry pociągowe suzm

1 .

Il. 3.6. Przykładowy plan pracy lokomotywy EU07 (kwadratem zaznaczono planowo 
wykonywaną obsługę) [123]
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W formalnym ujęciu graf użytkowy przedstawiający tylko przejścia pomię-
dzy poszczególnymi stanami użytkowymi wyszczególnionymi na il. 3.7 jest jak na-
stępuje:

 

GK s s s s s s s s su u u u u u u u u uo zs zm p o zs zs zm zm
� � � �1 1 1 1 1 1 1 1 1, , , , , , , , , ss

s s s s

u

u u u u

p

p zs zs o

1

1 1 1 1

,

, , , ,�  (3.9)

Graf użytkowy (3.9) łukami skierowanymi (krawędziami) wyznacza porządek 
użytkowy przykładowej lokomotywy HKu:

 HK s s s s s su u u u u u uo zs zm p zs o
�� �1 1 1 1 1 1, , , , , ,  (3.10)

Przedstawione formalne ujęcie podsystemu użytku kolejowych pojazdów szyno-
wych jest pewnym fragmentarycznym opisem tego zagadnienia. W przypadku two-
rzenia systemu komputerowego wspomagania rzeczywistego systemu użytkowania 
niezbędne jest bardziej szczegółowe ujęcie procesów zachodzących w tym syste-
mie. Wymaga to m.in. zdefiniowania wszystkich możliwych stanów użytkowych po-
szczególnych rodzajów pojazdów szynowych, określenia ich bazy użytkowej (tras 
jazdy) oraz następstwa zdarzeń podczas ich użytkowania.

Il. 3.7. Graf skierowany stanów użytkowych przykładowego planu pracy lokomotywy jak na 

il. 3.6: suo
1  – oczekiwanie na użytkowanie, suzs

1  – manewry stacyjne pojazdami od i do 
pociągu, sup

1  – prowadzenie pociągu, suzm
1  – manewry pociągowe. Opracowanie własne
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3.2.1.2. Użytkowanie tramwajów

W porównaniu z kolejowymi pojazdami szynowymi tramwaje stanowią mniej-
szą liczebnie populację i są mniej zróżnicowane rodzajowo. Konsekwencją tego jest 
mniej rozbudowana klasyfikacja ich stanów użytkowych.

Standardowo można wymienić takie stany użytkowe tramwajów, jak: dojazd do 
pętli początkowej sutp

1 ,  jazda na linii sutl
1 ,  zjazd do zajezdni sutz

1 ,  pogotowie sutg
1  oraz 

oczekiwanie suto
1 ,  a więc:

 ST s s s s su u u u u utp tl tz tg to
�� �1 1 1 1 1, , , ,  (3.11)

gdzie:
STu – zbiór stanów użytkowych tramwajów.
Tramwaje użytkowane są na ograniczonym terenie miast lub aglomeracji, a za-

tem zbiór miejsc ich użytkowania DTu to:

 DT d d d du z z l la b
�� �

1 1
, , , , ,   (3.12)

gdzie:
d dz za1
, ,  – tory zajezdni oznaczonych identyfikatorami o liczności a,

d dl lb1
, ,  – tory b linii tramwajowych.

Na terenie dużych aglomeracji ogół tramwajów jest podzielony pomiędzy pew-
ną liczbę zajezdni z, mianowicie [58]:

 ZT ZT ZTz={ , , }1   (3.13)

gdzie:
ZT – zbiór zajezdni,
ZT1, … ZTz – zajezdnie przedsiębiorstwa.
Każda zajezdnia zapewnia wtedy komunikację na określonej liczbie linii, przy 

czym  ich podzbiory w długim okresie mogą mieć zmienny charakter. Na liczność 
istniejących linii wpływają sezonowe i trwałe zmiany natężenia ruchu pasażerów. 
Pierwsze mogą być związane z dowozami do szkół, a trwałe zmiany spowodowane 
są budową nowych osiedli, zakładów przemysłowych, ośrodków handlowo-usługo-
wych, tworzeniem miejsc rekreacji, albo zmianami przydziału poszczególnych linii 
wskutek decyzji podjętej w systemie operacyjnym (odpowiedniej jednostki samo-
rządu terytorialnego). Zmiany te dotyczą więc nie tylko częstości kursowania pocią-
gów tramwajowych, ale i zawieszania lub powoływania nowych linii.

Podział linii tramwajowych do obsługi pomiędzy poszczególne zajezdnie może 
być dokonany w sposób rozłączny lub z liniami wspólnymi (il. 3.8). O przydziale 
tym decyduje w danym przedsiębiorstwie upoważniona sekcja na podstawie wy-
tycznych pochodzących z systemu operacyjnego. Tymi wytycznymi są trasy po-
szczególnych linii i obowiązujący na nich rozkład jazdy.
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Należy przy tym zaznaczyć, że w zbiorze linii tramwajowych mogą istnieć ta-
kie, przy których rozkład jazdy w danym dniu obejmuje:

 – jeden przedział czasu,
 – dwa przedziały czasu.

Drugi przypadek dotyczy linii działających w godzinach szczytu komunika-
cyjnego.

Układ użytkowania tramwaju (il. 3.9) i łańcuch użytkowania Lu
T  można przedsta-

wić podobnie jak w przypadku zespołu trakcyjnego:

 L MT T Pu
T = , ,  (3.14)

przy czym:
MT – motorniczy,
T – tramwaj,
P – pasażerowie.
Rozkład użytkowy tramwaju RTu zawiera jeden łańcuch:

 RT Lu u
T={ }  (3.15)

Plan użytkowania tramwajów jest sporządzany na każdy dzień, w którym po-
szczególne pociągi tramwajowe wykorzystuje się w trybie:

 – jednorazowym obejmującym wyjazd z zajezdni, użytkowanie na linii tram-
wajowej i zjazd do zajezdni na koniec dnia,

Il. 3.8. Podział linii tramwajowych pomiędzy zajezdnie przedsiębiorstwa komunikacyjnego: 
a) bez linii wspólnych, b) z liniami wspólnymi. Opracowanie własne

Il. 3.9. Model prakseologiczny układu użytkowania tramwaju: OT – otoczenie (infrastruktura) 
komunikacji tramwajowej. Opracowanie własne
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 – dwurazowym jako pojazdy kursujące w godzinach szczytu, ze zjazdem do 
zajezdni pomiędzy tymi godzinami.

Poszczególne pociągi tworzy się z pojedynczych tramwajów (jedno- albo wielo-
członowych) lub w postaci zestawów złożonych z silnikowego wagonu tramwajo-
wego i jednego lub wyjątkowo większej liczby wagonów doczepnych.

Przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami użytkowymi tramwajów przed-
stawia il. 3.10.

W przypadku tramwaju użytkowanego w systemie jednorazowym graf uwzględ-
niający tylko przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami użytkowymi (il. 3.10a) 
można formalnie przedstawić w postaci:

 

GT s s s s

s s s s s

u u u u u

u u u u u

to tp tl tz

to tp tp tl tl

� � �1 1 1 1

1 1 1 1

, , , ,

, , , , 11 1 1 1, , ,s s su u utz tz to� �  (3.16)

Graf użytkowy (3.14) łukami skierowanymi (krawędziami) wyznacza porządek 
użytkowy tramwaju HTu:

 HT s s s su u u u uto tp tl tz
�� �1 1 1 1, , , ,  (3.17)

Przedstawione przykłady klasyfikacji stanów użytkowych tramwajów i przejść 
pomiędzy nimi mają istotne znaczenie w procesie planowania użytkowania za po-
mocą komputerowo wspomaganych systemów.

3.2.1.3. Wybrane problemy planowania użytkowania pojazdów szynowych

Istotnym problemem do rozwiązania w systemach użytkowania pojazdów szy-
nowych jest przydział zadań przewozowych poszczególnym kolejowym pojazdom 
trakcyjnym bądź tramwajom. Łączy się to z koniecznością zapewnienia odpowied-

Il. 3.10. Stany użytkowe tramwaju wykorzystywanego w trybie: a) jednorazowym, 
b) dwurazowym. Opracowanie własne
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niej obsady osób kierujących tymi pojazdami. Osoby te zwyczajowo określa się ma-
szynistami [122] w przypadku pojazdów kolejowych i motorniczymi, jeśli chodzi 
o tramwaje. Ogólnie należy więc skonkretyzowć plan użytkowania pojazdów szy-
nowych, które będą prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowni-
ków danego operatora (il. 3.11).

Podczas przydziału zadań przewozowych danemu pojazdowi na określony dzień  
bierze się pod uwagę poniższe czynniki:

 – wytyczne pochodzące z systemu operacyjnego,
 – przeznaczenie pojazdu i związana z tym możliwość realizacji zadania prze-

wozowego,
 – dostępność i gotowość pojazdu zdatnego do użycia,
 – stan techniczny pojazdu.

Pierwsze dwa czynniki mają charakter do pewnego stopnia fakultatywny, dwa 
następne – imperatywny. Wytyczne z systemu operacyjnego, czyli pochodzące np. 
od jednostki nadrzędnej albo założycielskiej mogą ujmować wskazówki określające 
pożądaną charakterystykę pojazdu trakcyjnego, np. jego moc, prędkość maksymalną 
czy pojemność pasażerów w przypadku zespołów trakcyjnych i tramwajów. Jest to 
istotne przy realizacji zadania przewozowego zgodnie z planem. W wyjątkowych 
sytuacjach może dochodzić do częściowego pomijania obu pierwszych czynników 
w przypadku pozytywnej oceny dwu pozostałych. Wówczas zadanie przewozowe 
realizowane jest pojazdami innymi niż wymagane.

Pod pojęciem niedostępności pojazdu należy rozumieć jego terytorialną nie-
osiągalność lub pozostawanie w systemie obsługi. Niemożliwe jest również przy-
dzielenie zadań użytkowych pojazdowi, który wskutek oceny jego stanu technicz-
nego został uznany za niezdatny lub niegotowy do podjęcia zadań przewozowych 
(np. brak paliwa w zbiornikach lokomotywy albo spalinowego zespołu trakcyjnego).

Il. 3.11. Proces tworzenia planu użytkowania pojazdów trakcyjnych. Opracowanie własne
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Do bardzo złożonych zadań w zakresie planowania użytkowania należy zali-
czyć przydzielanie obsady maszynistów do prowadzenia kolejowych pojazdów trak-
cyjnych oraz motorniczych do poszczególnych pociągów tramwajowych.

Przydzielenie konkretnej osoby do prowadzenia danego pojazdu wymaga wzię-
cia pod uwagę szeregu ograniczeń jej dotyczących, takich jak:

 – system pracy wynikający z obowiązujących porozumień pracowniczych,
 – posiadane uprawnienia,
 – planowana dyspozycyjność.

System pracy maszynistów oraz motorniczych określa przede wszystkim pod-
stawowy czas pracy, pracę w godzinach nadliczbowych i czas odpoczynku. Można 
przy tym podkreślić, że w wielu przypadkach istotnym ograniczeniem w zakresie 
swobody przydzielania obsady do konkretnych pojazdów jest nieprzekraczanie 
indywidualnego limitu godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym. Ograni-
czeniem może być także dążenie przez przedsiębiorstwo będące operatorem pojaz-
dów do zminimalizowania liczby tych godzin. Spełnienie tych ograniczeń jest tym 
trudniejsze im bliżej końca okresu rozliczeniowego.

Posiadane uprawnienia mogą dotyczyć określonych typów pojazdów oraz tras 
jazdy, na których wykonywane będzie określone zadanie przewozowe. Planowana 
dyspozycyjność każdej osoby w danym dniu wynika z:

 – indywidualnego planu następstwa zmian pracy sporządzanego na ustalony 
okres (np. miesiąc),

 – planowanych urlopów,
 – zwolnień chorobowych,
 – konieczności zapewnienia obsad rezerwowych na każdy dzień.

Ustalony na dany dzień plan określający przydział osób do prowadzenia pojaz-
dów musi być na bieżąco monitorowany i korygowany przez odpowiednie służby 
dyspozytorskie danego przewoźnika.

Służby dyspozytorskie mają także inne ważne zadania odnoszące się do realiza-
cji planu użytkowania [38]:

 – przyjmowanie zgłoszeń o gotowości technicznej pojazdów,
 – dopuszczanie do pracy zgłaszających się maszynistów/motorniczych,
 – dokonywanie zmian pojazdów i ich obsad personalnych w bieżącym planie 

użytkowania,
 – kontrola wyjazdów pojazdów na trasy oraz zjazdów (powrotów), w tym tzw. 

zjazdów awaryjnych,
 – lokalizacja pojazdów na trasie i łączność z nimi.

Przyjmowanie zgłoszeń o gotowości technicznej kolejowych pojazdów trak-
cyjnych bądź tramwajów jest koniecznością wynikającą z zakończenia ich obsługi 
i współcześnie może się to odbywać w sposób automatyczny, poprzez ustanowie-
nie odpowiedniego statusu w bazie danych – zdatny do użytkowania. Zmiana tego 



68

statusu dokonana przez upoważnionego pracownika systemu obsługi jest wtedy wi-
doczna dla służb dyspozytorskich w sieciowych systemach komputerowego wspo-
magania.

Dopuszczenie maszynistów/motorniczych do pracy obejmuje ocenę ich trzeź-
wości bądź oznak po zażyciu używek, zdolności reagowania oraz ogólnego i psy-
chicznego stanu zdrowia. Po pozytywnej ocenie osoby te muszą pobrać wszystkie 
niezbędne dokumenty i klucze umożliwiające otwarcie pojazdu.

Dokonywanie zmian pojazdów i ich obsad personalnych jest niezbędne w lo-
sowych przypadkach eliminujących zaplanowane pojazdy bądź osoby z bieżącego 
planu. Jest to czynność stosunkowo łatwa, jeśli dokonuje się tego przed wyjazdem 
danego  pojazdu trakcyjnego/tramwaju na trasę. Trudniej tego dokonać po wyjeź-
dzie pojazdów, zwłaszcza kolejowych, przy których istotną przeszkodą może być 
ich duża odległość od siedziby dyspozytorów.

Każdy wyjazd na trasę i zjazd po zakończeniu pracy są odnotowane w celu kon-
troli punktualności przy realizacji planu użytkowania. Rejestracja zjazdów zaistnia-
łych wskutek niezdatności pojazdów (zjazdów awaryjnych) ma również umożliwić 
tworzenie prawidłowej dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia przedsię-
biorstwa-operatora pojazdów z jednostkami nadrzędnymi finansującymi dane prze-
wozy.

Współcześnie istotną rolą służb dyspozytorskich jest lokalizacja pojazdów na 
trasie i utrzymywanie łączności z osobami je prowadzącymi. Powszechność i do-
stępność urządzeń lokalizujących pojazdy w czasie rzeczywistym przyczyniają się 
do ułatwienia i przyspieszenia procesu podejmowania decyzji dotyczących np. al-
ternatywnych tras przejazdów omijających blokady wynikające z niezdatności po-
jazdów i infrastruktury, a także zaistniałych wypadków z udziałem pojazdów szy-
nowych.

Wszystkie informacje związane z wykonaniem planu użytkowania pojazdów są 
niezbędne w ocenie efektów użytkowania obejmujących przewozy osób i towarów 
oraz jego skutków finansowych. W praktyce odbywa się to obecnie za pomocą od-
powiednich systemów informatycznych, w istotny sposób zmniejszających praco-
chłonność i zwiększających szybkość przeprowadzenia wszelkiego rodzaju rozli-
czeń oraz analiz.

Przedstawione formalne ujęcie podsystemu użytku pojazdów szynowych może 
być stosownie do potrzeb łatwo rozbudowane. W przypadku tworzenia systemów 
komputerowego wspomagania rzeczywistego systemu użytkowania niezbędne 
może być bardziej szczegółowe ujęcie procesów zachodzących w tym systemie. 
Wymaga to m.in. zdefiniowania wszystkich możliwych stanów użytkowych po-
szczególnych rodzajów pojazdów szynowych, określenia ich bazy użytkowej (tras 
jazdy) oraz następstwa zdarzeń podczas ich użytkowania. Wspomniane systemy 
wspomagania poprzez ograniczenie liczności niezbędnego personelu technicznego 
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i administracyjnego operatora są skutecznym środkiem obniżenia kosztów użytko-
wania pojazdów.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że całkowity wynik finansowy przedsiębiorstw trans-
portu szynowego uzależniony jest nie tylko od wydatków poniesionych na użytko-
wanie, ale i na obsługiwanie pojazdów.

3.2.2. SYSTEM OBSŁUGI POJAZDÓW SZYNOWYCH

W systemie obsługi, w podzbiorze So stanów eksploatacyjnych związanych  
z obsługą, można wyróżnić: oczekiwanie na obsługę soo

0 ,  obsługę pojazdu sow
0  

i oczekiwanie w systemie użytkowania po wykonaniu obsługi sop
0 ,  czyli:

 S s s so o o oo w p
={ , , }0 0 0  (3.18)

W systemie obsługi, do którego trafia każdy niezdatny pojazd szynowy, pierwszą 
warstwę podziału stanów obsługowych stanowią: oczekiwanie w systemie obsługi 
soo
1 ,  realizacja obsługi pojazdu sowp

1  i oczekiwanie po wykonaniu obsługi sop
1 :

 s s s so o o ow o wp p

0 1 1 1�� �, ,  (3.19)

Charakteryzując jednak szczegółowo podsystemy obsługi kolejowych pojaz-
dów szynowych i tramwajów, należy zwrócić uwagę nie tylko na ich strukturalną 
i proceduralną odmienność, ale i na terminologię stosowaną w obu przypadkach. 
Dlatego niezbędne jest odrębne omówienie obu tych podsystemów.

Różnice w terminologii stosowanej w podsystemach obsługi kolejowych pojaz-
dów szynowych i tramwajów mają związek z koniecznością uwzględnienia w przy-
padku tego pierwszego podsystemu szeregu dokumentów międzynarodowych odno-
szących się do obsługi tego rodzaju pojazdów szynowych. W pracy [87] zwrócono 
uwagę na to, że niektóre dokumenty zostały przetłumaczone po części w sposób 
niezgodny z klasycznym rozumieniem terminów z zakresu eksploatacji technicznej.

3.2.2.1. Obsługa kolejowych pojazdów szynowych

Przystępując do charakterystyki podsystemu obsługi kolejowych pojazdów szy-
nowych, trzeba szczegółowo wyjaśnić różnicę pomiędzy pojęciem obsługa i utrzy-
manie w odniesieniu do tych obiektów technicznych. Jak już wspomniano wcze-
śniej, są to pojęcia właściwe w odniesieniu do różnych elementów całego systemu 
działania obejmującego transport jako pewnej dziedziny gospodarki. W sposób 
szczególny dotyczy to transportu kolejowego.

Należy jeszcze raz podkreślić to, że o ile obsługa jest terminem odnoszącym się 
bezpośrednio do pojazdów i obok użytkowania jest drugim elementem procesu ich 
eksploatacji, to utrzymanie dotyczy sfery organizacyjnej jednostki macierzystej lub 
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aktualnego operatora, które pokrywają całość wydatków związanych z eksploata-
cją pojazdów. Wśród działów danej jednostki istnieje więc jeden wyspecjalizowany 
dział – dział utrzymania pojazdów (il. 3.12).

Obsługa pojazdu szynowego to ogół czynności technicznych i organizacyjnych, 
których celem jest:

 – zaopatrzenie pojazdów w materiały eksploatacyjne, również w paliwo w przy-
padku kolejowej trakcji spalinowej,

 – identyfikacja stanu technicznego pojazdu,
 – dokonanie czynności regulacyjnych w jego zespołach,
 – ograniczenie intensywności zużycia elementów pojazdu,
 – przywrócenie możliwości użytkowania pojazdu poprzez naprawę lub wymia-

nę jego elementów składowych.
W przypadku kolejowych pojazdów szynowych do utrzymania należy zaliczyć 

procesy i koszty:
a) związane ze spełnieniem formalno-prawnych uwarunkowań użytkowania po-

jazdów, np. dopuszczenie pojazdu do ruchu, ubezpieczenie,
b) zapewnienia dostępu do linii kolejowych,
c) organizacji zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne, paliwo w trakcji spalino-

wej, zapewnienia poboru energii elektrycznej na cele trakcyjne,
d) uzupełniania paliwa w pojazdach trakcji spalinowej przez służby jednostki ma-

cierzystej i poza nią,

Il. 3.12. Właściwość pojęć obsługa i utrzymanie. Opracowanie własne
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e) zaopatrzenia zaplecza technicznego operatora w części wymienne, niezbędne 
materiały i media,

f) obsługi wykonywanej przez służby jednostki macierzystej lub bieżącego opera-
tora pojazdu,

g) organizacji oraz finansowania przetargów w celu wyboru wykonawcy obsług re-
alizowanych przez podmioty zewnętrzne,

h) finansowania obsługi realizowanej przez podmioty zewnętrzne w celu przywró-
cenia możliwości użytkowania pojazdów

i) analizy organizacji i kosztów eksploatacji pojazdów.
Warto zwrócić przy tym uwagę na to, że uzupełnianie paliwa w pojazdach trak-

cji spalinowej może następować zarówno w jednostce macierzystej lub zapleczu 
bieżącego operatora, jak i poza nimi. Koszty z tym związane należą do utrzymania 
pojazdów.

Różnicę pomiędzy pojęciami obsługa i utrzymanie można schematycznie przed-
stawić jak na il. 3.13.

Ujmując szerzej pojęcie utrzymania, należałoby też zaliczyć do niego procesy 
i koszty związane z budową i zapewnieniem niezawodnego działania infrastruktury 

Il. 3.13. Ogólny zakres merytoryczny pojęć utrzymanie i obsługa pojazdów szynowych. 
Opracowanie własne
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obsługowej jednostki macierzystej (lub operatora) pojazdów, zapewnieniem odpo-
wiedniej kadry osób prowadzących pojazdy oraz funkcjonowania jednostek gospo-
darczych eksploatujących pojazdy. Ich istnienie jest niezbędne do realizacji zadań 
przewozowych środkami transportu szynowego.

W branżowej literaturze technicznej pojawia się też inna interpretacja słowa 
utrzymanie [80], według której w systemie eksploatacji występują takie procesy, 
jak użytkowanie, utrzymanie i naprawa. Tego rodzaju pogląd jest jednak powrotem 
do początków kształtowania terminologii z zakresu eksploatacji obiektów technicz-
nych, co przykładowo ma swoje odzwierciedlenie w tytule książki [104].

Aktualnie kolejowe pojazdy szynowe obsługiwane są według pewnego cyklu 
obsługi, zawierającego takie planowe elementy, jak przeglądy (kontrolne, okreso-
we, okresowe poszerzone) i naprawy (rewizyjne, główne) oraz przeglądy sezono-
we wykonywane na przełomie pór roku: jesień–zima i zima–wiosna, których celem 
jest przygotowanie pojazdu do eksploatacji w nowych warunkach klimatycznych.

O podjęciu przeglądu lub naprawy określonego rodzaju decydują takie czynniki, 
jak: wykonany przebieg pojazdu, czas jaki upłynął od początku eksploatacji albo 
obsługi tego samego rodzaju, pora roku. Należy przy tym zaznaczyć, że wykonanie 
naprawy rewizyjnej (średniej) może, a w przypadku napraw głównych zawsze wią-
że się z koniecznością przemieszczenia pojazdu do specjalistycznych zakładów na-
prawczych lub producenta. Przemieszczania te – do i z naprawy – są również stana-
mi obsługowymi.

W przypadku kolejowych pojazdów szynowych rodzaje ich obsług określa 
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 
2005 r. [128]. Posłużono się tam w tym celu określeniem „poziom utrzymania po-
jazdu kolejowego” oznaczającym „zestawienie czynności utrzymaniowych wyko-
nywanych dla danego pojazdu kolejowego określone zakresem tych prac”. Termin 
ten należy uznać za nieprawidłowy z dwu podstawowych powodów:

 – utrzymanie to merytorycznie nie to samo co obsługa,
 – zakres czynności (bo o czynności w istocie chodzi) nie jest poziomem.

Ogólną charakterystykę poszczególnych planowych rodzajów obsługi i zakres 
czynności wykonywanych w ich ramach przedstawia tab. 3.1. Zaznaczono w niej 
również nieprawidłowe użycie słów: eksploatacja zamiast użytkowanie i utrzyma-
nie zamiast obsługa.

Objaśniając nieprawidłowość użycia słowa poziom w rozporządzeniu [128], 
można posłużyć się [134], gdzie oznacza ono: „1. położenie górnej płaszczyzny cze-
goś w stosunku do podstawy w danym miejscu, 2. kierunek poziomy, 3. stopień 
rozwoju w jakiejś dziedzinie, 4. stopień czyjegoś wykształcenia, kultury lub czyichś 
możliwości umysłowych, 5. jakość czegoś, 6. jeden z aspektów, w jakich coś jest 
rozpatrywane”. W żadnej mierze nie oznacza ono więc zakresu czynności obsłu-
gowych, w odniesieniu do którego zostało użyte.
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W systemie obsługi pojazdów szynowych występują także naprawy bieżące 
i awaryjne wykonywane w zależności od potrzeb w losowych momentach eks-
ploatacji. Naprawy te są podejmowane w wyniku stwierdzenia niezdatności, które 
uniemożliwiają bezpieczne i efektywne użytkowanie danego pojazdu. Obie naprawy 
różni sposób ich podjęcia.

Tabela 3.1
Rodzaje obsługi pojazdów kolejowych. Opracowanie własne na podstawie [128]

Rodzaj 
obsługi Charakterystyka Ramowy zakres prac Oznaczenie 

wg [128]
Przegląd 
kontrolny 
PK

Czynności sprawdzające 
lub monitoring dokonywane 
przed wyjazdem pojazdu 
kolejowego na linię, 
w czasie jazdy lub po 
zjeździe pojazdu. Niektóre 
z tych czynności mogą 
być dokonywane przez 
pracowników przewoźnika 
(maszynistę, rewidenta) lub 
przy użyciu automatycznych 
urządzeń pokładowych lub 
przytorowych.

1. Ocena stanu technicznego (stanu; 
według [128]) zasadniczych 
zespołów, podzespołów i układów 
pojazdu kolejowego, mających wpływ 
na bezpieczeństwo ruchu pojazdu.

2. Zaopatrzenie pojazdu kolejowego 
w materiały eksploatacyjne.

3. Ewentualna wymiana (zużytych 
w trakcie eksploatacji elementów 
szybko zużywających się; 
według [128]) elementów szybko 
zużywających się podczas 
eksploatacji.

Poziom 1
(P1)

Przegląd 
okresowy 
PO

Czynności zapobiegające 
przekroczeniom limitów 
zużycia, wykonywane 
na specjalistycznych 
stanowiskach, w przerwach 
między kolejnymi okresami 
użytkowania (kolejną 
planowaną eksploatacją; 
według [128]) pojazdu 
kolejowego.

1. Szczegółowa ocena stanu 
technicznego pojazdu kolejowego 
przez sprawdzenie działania jego 
obwodów, oględziny dostępnych 
bez demontażu podzespołów, 
przewidziane w dokumentacji badania 
diagnostyczne.

2. Naprawy dokonywane przez wymianę 
standardowych elementów.

Poziom 2
(P2)

Przegląd 
okresowy 
rozszerzony 
POR

Czynności z zakresu 
utrzymania, które 
zapobiegają przekroczeniom 
limitów zużycia wykonywane 
na specjalistycznych 
stanowiskach, z wyłączeniem 
pojazdu kolejowego z 
planowanego użytkowania 
(planowanej eksploatacji; 
według [128]).

1. Szczegółowa ocena stanu 
technicznego pojazdu kolejowego 
poprzez sprawdzenie działania jego 
obwodów, oględziny dostępnych 
także po demontażu określonych 
w dokumentacji podzespołów, a także 
przewidziane w dokumentacji badania 
diagnostyczne.

2. Planowe wymiany podzespołów 
oraz niewielkie naprawy zespołów 
i podzespołów funkcjonalnych 
wykonywane na wyspecjalizowanych 
stanowiskach.

Poziom 3
(P3)
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Naprawa 
rewizyjna 
NR (lub 
średnia NS)

Czynności wykonywane z 
zakresu obsługi (utrzymania 
naprawczego; według [128]) 
wykonywane w zakładach 
posiadających zaplecze 
techniczne i stanowiska 
pomiarowe.

1. Szczegółowe sprawdzenie stanu 
technicznego przewidzianych 
w dokumentacji podzespołów 
i zespołów połączone z ich 
demontażem z pojazdu kolejowego.

2. Planowe wymiany podzespołów 
i zespołów.

3. Naprawy zespołów i podzespołów 
wykonywane w wyspecjalizowanych 
warsztatach. 

Poziom 4
(P4)

Naprawa 
główna
NG

Czynności mające na celu 
podniesienie standardu 
pojazdu kolejowego lub jego 
odnowienie wykonywane 
w  wyspecjalizowanych 
zakładach lub u producenta.

1. Demontaż zespołów i podzespołów 
z pojazdów kolejowych i ich wymiana 
na nowe lub zregenerowane.

2. Modyfikacje nadwozi pojazdów 
kolejowych i układów biegowych. 

Poziom 5
(P5)

Naprawa bieżąca jest wykonywana w przypadku zaobserwowania zmian stanu 
technicznego danego pojazdu, które w najbliższym okresie mogą doprowadzić do 
jego niezdatności, a awaryjna kiedy tego rodzaju niezdatność już wystąpiła. Na-
prawy przeprowadzane są przez macierzyste zakłady taboru, pod warunkiem że ich 
zakres nie przekracza możliwości technicznych zaplecza. Kryteriami kwalifikują-
cymi pojazdy trakcyjne do tego rodzaju naprawy są: stwierdzony stan niezdatności 
i przebieg nieuprawniający do skierowania pojazdu do naprawy planowej.

Zarówno planowe, jak i nieplanowe elementy systemu obsługiwania można 
uważać za odrębne stany obsługowe, ponieważ w celu ich realizacji konieczne jest 
zapewnienie niezbędnych warunków techniczno-organizacyjnych, związanych nie 
tylko z przygotowaniem pojazdów do obsługi, lecz także z jej przebiegiem.

Biorąc pod uwagę rodzaje obsługi wyszczególnione w tab. 3.1, a także to, że cy-
klicznie wykonuje się też obsługę sezonową (OS), w sumie zbiór planowych sta-
nów obsługowych kolejowego pojazdu szynowego soKwp

1  przedstawia się nastę-
pująco:

 s s s s s s soK oK oK oK oK oK oKwp PK PO POR NR NG OS

1 2 2 2 2 2 2={ , , , , , }  (3.20)

Stany obsługowe wymienione po prawej stronie formuły (3.20) stanowią drugą 
warstwę ich podziału.

Ponieważ w przypadku kolejowych pojazdów realizuje się również nieplanowe 
rodzaje obsługi, to zbiór odpowiednich  nieplanowych stanów obsługowych każde-
go pojazdu soKwn

1  przedstawia się następująco:

 s s soK oK oKwn NB NA

1 2 2={ , }  (3.21)

cd. tab. 3.1
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w którym:
soKNB

2  – pojazd w naprawie bieżącej,

soKNA
2  

– pojazd w naprawie awaryjnej.

W odniesieniu do napraw bieżących w branżowej literaturze i dokumentacji ob-
sługi (np. [116]) dokonuje się ich podziału na:

 – naprawy bieżące bez wyłączania ze składu pociągu,
 – naprawy bieżące z wyłączaniem ze składu pociągu.

Konsekwencją tego jest możliwość dokonania trzeciorzędnego podziału stanu 
obsługowego soKNB

2  na dwa:

 s s soK oK NBwNB NBb

2 3 3={ , }  (3.22)

w którym:
soKNBb

3  – pojazd w naprawie bieżącej bez wyłączania ze składu pociągu,

soKNBw
3  – pojazd w naprawie bieżącej z wyłączaniem ze składu pociągu.

Stanowiska obsługi pojazdów kolejowych można podzielić na własne dane-
go operatora i zewnętrzne, którymi są wyspecjalizowane zakłady naprawcze lub 
producenci taboru. Miejsca te stanowią pierwszą warstwę podziału stanowisk  
obsługi:

 DK dK dK dKo o o ow zn zp
={ , , }1 1 1  (3.23)

gdzie:
DKo – zbiór stanowisk obsługi kolejowych pojazdów szynowych,
dKow

1  – stanowiska obsługi operatora,
dKozn

1  – stanowiska obsługi zakładu naprawczego,
dKozp

1  – stanowiska obsługi producenta.
Drugim składnikiem rozkładu eksploatacyjnego, określonego formułą (2.9), 

jest w przypadku pojazdów szynowych łańcuch obsługi, którego konkretna postać 
jest uzależniona od rodzaju pojazdu. Łańcuch ten wraz ze swoim otoczeniem two-
rzą układ obsługi.

Każdy układ obsługi kolejowych pojazdów szynowych (il. 3.14) składa się 
z podmiotu w łańcuchu działania, którym są pracownicy własnego lub zewnętrz-
nego  zaplecza technicznego obsługi, pośrednika działania, czyli środków obsługi 
własnej albo zewnętrznej i przedmiotu działania, tj. pojazdu szynowego. Łańcuch 
obsługiwania funkcjonuje w otoczeniu, jakim jest wspomniane zaplecze technicz-
ne jednostki macierzystej, a także innych wyspecjalizowanych jednostek napraw-
czych i producentów pojazdów szynowych. Na szczególną uwagę zasługuje łańcuch 
obsługi producenta, w ramach którego czynności obsługowe realizowane są przez 
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jego pracowników i za pomocą jego środków, ale w otoczeniu operatora (il. 3.14d). 
Można się spodziewać, że może to być przyszłościowym układem obsługi.

Łańcuchy obsługi kolejowych pojazdów szynowych można wyrazić nastę- 
pująco:

 

L Z B KS
L Z B KS
L Z B KS

L Z B

oKW KW KW

oKZ KZ KW

oKP KP KP

oKPW KPW K

=
=
=
=

, ,
, ,
, ,
, PPW KS,

 (3.24)

gdzie:
LoKW, LoKZ, LoKP, LoKPW – łańcuchy obsługi własnej, zakładów naprawczych, pro-

ducenta, obsługi producenta w otoczeniu operatora.
Rozkładem obsługowym kolejowych pojazdów szynowych RKo są wobec tego 

zbiory łańcuchów:
 RK L L L LoKW oKZ oKP oKPW={ , , , }  (3.25)

Utworzenie grafu obsługowego pojazdu szynowego nie jest możliwe, ponieważ 
nie ma przejść bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi stanami obsługowymi, a tyl-
ko poprzez zdefiniowane wcześniej stany użytkowe. Agregując zbiór tych ostatnich 

Il. 3.14. Model prakseologiczny układów obsługi kolejowych pojazdów szynowych: a) własnego, 
b) zakładów naprawczych, c) producenta, d) producenta realizowane w zapleczu operatora. 
Oznaczenia: ZKW, ZKZ, ZKP, ZKPW – pracownicy zaplecza technicznego odpowiednich 
jednostek, BKW, BKZ, BKP, BKPW – środki obsługi jednostek, KS – kolejowy pojazd szynowy, 
OKW, OKZ, OKP, OKPW – otoczenie obsługi realizowanej przez poszczególne jednostki. 

Opracowanie własne
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w jeden stan użytkowania suK, przykładowy graf eksploatacyjny kolejowego pojaz-
du trakcyjnego można przedstawić jak na il 3.15.

Pomijając przejścia unarne (tzn. odzwierciedlające czas trwania każdego z wy-
różnionych stanów eksploatacyjnych), graf ten przyjmuje postać formalną:

 

GK s s s s s s s se uK oK oK oK oK oK oK oKPK PO POR NR NG OS NB
� , , , , , , , ,2 2 2 2 2 2 2 ss

s s s s s s s s

s

oK

uK oK uK oK uK oK uK oK

u

NA

PK PO POR NR

2

2 2 2 2

� �
�

,

, , , , , , , ,

KK oK uK oK uK oK uK oKs s s s s s s
NG OS NB NA

, , , , , , ,2 2 2 2 �  (3.26)

Planowe czynności obsługowe wykonywane są według z góry ustalonej kolej-
ności i w odstępach uzależnionych od przebiegu wykonanego przez pojazd lub upły-
wu wyznaczonego czasu. Przykładowe następstwo planowych czynności obsługo-
wych wybranego pojazdu trakcyjnego przedstawia il. 3.16.

Pomijając okresy użytkowania wyszczególnione w grafie eksploatacyjnym 
(3.24), można wyznaczyć planowy porządek obsługi HKo kolejowego pojazdu szy-
nowego, czyli uporządkowany następstwem w czasie ciąg jego stanów obsługi. 
Dla przypadku następstw obsługi jak na il. 3.16 porządek ten w skróconej formie 
przedstawia się następująco:

Il. 3.15. Przykładowy graf skierowany zagregowanego stanu użytkowania i stanów 
obsługowych kolejowego pojazdu trakcyjnego: suK – użytkowanie, soKPK

2  – przegląd
 

kontrolny, soKPO
2

 – przegląd okresowy, soKPOR
2

 – przegląd okresowy rozszerzony, 

soKNR
2  – naprawa rewizyjna, soKNG

2  – naprawa główna, soKOS
2  – obsługa sezonowa, 

soKNB
2  – naprawa bieżąca, soKNA

2  – naprawa awaryjna. Opracowanie własne
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HK s s s s s s s so oK oK oK oK oK oK oK oKPK PK PK PK PK PK PK PK
� 2 2 2 2 2 2 2, , , , , , , 22 2

2 2 2 2 2 2

, ,

, , , , , ,

s

s s s s s s s

oK

oK oK oK oK oK oK

PK

PO PK POR PK NR PK

�
   ooKNG

2 ,�  (3.27)

Przyjmując średnie wartości określające odstępy pomiędzy następującymi po so-
bie rodzajami obsługi tego samego rodzaju, liczba procesów obsługi niższego rzę-
du wykonywanymi w tym okresie jest następująca:

 – pięć napraw rewizyjnych NR pomiędzy lub do pierwszej naprawy głów-
nej NG,

 – jeden przegląd okresowy poszerzony POR pomiędzy lub do pierwszej napra-
wy rewizyjnej NR,

 – trzydzieści sześć przeglądów okresowych PO pomiędzy lub do pierwszego 
przeglądu okresowego poszerzonego POR,

 – dziewięć przeglądów kontrolnych PK pomiędzy lub do pierwszego przeglądu 
okresowego PO.

Cechą charakterystyczną następstwa poszczególnych wykonywanych rodzajów 
obsługi jest cykliczna powtarzalność obsługi niższego rzędu w okresie do lub po-
między tego samego rodzaju obsługą rzędu wyższego.

Do planowych cyklicznych rodzajów obsługi oprócz wymienionych w harmo-
nogramie (3.27) należy również zaliczyć obsługę sezonową występującą w grafie 
(3.26), wykonywaną dwukrotnie w roku przed nadejściem pory zimowej i po jej 
upływie. Taka obsługa może być realizowana łącznie z innym rodzajem planowej 
obsługi przypadającej w danym okresie zmiany pór roku. Z tego powodu nie wystę-
puje ona w harmonogramie, podobnie jak naprawy bieżące i awaryjne ze względu 
na ich losowy charakter.

Specyficznym rodzajem obsługi pojazdów szynowych jest modernizacja, któ-
rą często wykonuje się podczas naprawy głównej, ale i niekiedy poza nią. Jest to 

Il. 3.16. Przykładowe następstwo wykonywania poszczególnych rodzajów obsługi lokomotywy 
elektrycznej serii EU07/08: PK – przegląd kontrolny, PO – przegląd okresowy, 
POR – przegląd okresowy poszerzony, NR – naprawa rewizyjna, NG – naprawa główna, 

P1-P5 ‒ poziomy utrzymania według [128]
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spowodowane dużą trwałością podstawowych elementów konstrukcji pojazdów, 
co uzasadnia pod względem ekonomicznym zmiany wyposażenia bądź innych kom-
ponentów, niekiedy w tak istotnych układach, jak: biegowy, hamulcowy, napędowy, 
usprężynowania, sterowania czy nawet całego nadwozia pojazdów.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu obsługi kolejowych pojazdów szyno-
wych zawarte są w tzw. Dokumentacji systemu utrzymania (DSU) opracowywanej 
na rzecz lub przez ich producenta. Standardowo dokumentacja ta zawiera [116-119]:

 – normy i dokumenty związane (polskie, DIN, karty UIC, wymagania TSI, inne 
dokumenty związane),

 – opis funkcjonalny pojazdu szynowego (dane ogólne, parametry trakcyjne),
 – wykaz pojęć stosowanych w dokumentacji,
 – zasady postępowania przy awariach pojazdu kolejowego,
 – ogólne dane dotyczące poszczególnych planowych rodzajów obsługi,
 – wyszczególnienie czynności kontrolno-pomiarowych, naprawczych i kon-

serwacyjnych,  realizowanych w trakcie każdego rodzaju planowej obsługi, 
łącznie z wymaganiami odnoszącymi się do tych prac wykonywanych w od-
niesieniu do istotnych zespołów pojazdu szynowego,

 – instrukcję demontażu i montażu głównych zespołów pojazdu szynowego,
 – zestawienie parametrów (powinno być: cech) mierzonych podczas realizacji 

poszczególnych rodzajów obsługi, łącznie z ogólnymi warunkami przeprowa-
dzania pomiarów,

 – wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych,
 – wykaz testów wykonywanych w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjo-

nowania określonych urządzeń i układów pojazdów szynowych,
 – wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników wykonujących prace zwią-

zane z obsługą pojazdów szynowych,
 – wymagania szczególne w zakresie bezpieczeństwa i przebiegu procesu pro-

wadzenia prac w ramach poszczególnych rodzajów obsługi,
 – określenie zakresu spełnienia przez pojazd wymagań interoperacyjności,
 – wykaz podzespołów objętych dozorem technicznym,
 – wykaz środków smarnych stosowanych w przypadku pojazdu szynowego da-

nej serii,
 – postać arkuszy pomiarowych i protokołów z badań stanu technicznego ele-

mentów pojazdów szynowych oraz świadectw odbioru po wykonanej ob-
słudze.

Z przedstawionego ramowego układu tego rodzaju dokumentów wynika jasno, 
że informacje tam zawarte nie stanowią wystarczającego uzasadnienia wpisania 
w jego tytule nie tylko słowa „utrzymanie” (biorąc pod uwagę jego niewłaściwe 
użycie zamiast słowa obsługa), ale i „systemu”. Jego zawartość to informacje do-
tyczące szczegółów konstrukcyjnych i obsługi pojazdów danej serii, a nie proce-
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sów i kosztów ponoszonych przez operatora w celu umożliwienia ich użytkowa-
nia. Brak również systemowego ujęcia zagadnień, procesów i struktur niezbędnych 
do bezpiecznego oraz niezawodnego użytkowania i obsługiwania przedmioto-
wych pojazdów.

Kierując się merytoryczną zawartością tego rodzaju dokumentu, koniecznością 
zachowania logiki i poprawności naukowej pojęć, powinien on nosić inną nazwę 
(np. Dokumentacja konstrukcji i obsługi), od której można utworzyć stosowny 
akronim. Skomentowania wymagają również niektóre pojęcia stosowane obecnie 
w przedmiotowych dokumentach, dotychczas oznaczanych skrótem DSU. Komen-
tarze te zawarto w załączniku 1.

Omówione w podrozdziale 3.2.2.1 systemowe ujęcie obsługi kolejowych pojaz-
dów szynowych nie jest rozwiązaniem uniwersalnym i nie może być wykorzysta-
ne w przypadku tramwajów.

3.2.2.2. Obsługa tramwajów

W przypadku tramwajów najczęściej całość ich obsługi jest wykonywana w ma-
cierzystej jednostce, czyli w danym przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej.

Rodzaje obsługi tramwajów omówiono w sposób szczegółowy w pracy [58]. 
Warto zwrócić przy tym uwagę na metodyczne podejście do problemu projektowa-
nia systemu obsługi tramwajów zaprezentowane w [71, 85].

Współcześnie istnieją przynajmniej dwa odrębne zbiory rodzajów obsługi tram-
wajów: pierwszy dotyczy tramwajów starej generacji, drugi nowej. Rodzaje obsługi 
tramwajów starej generacji (np. 105N wycofywanych obecnie z eksploatacji) obej-
mują:

 – przegląd codzienny (PC) – stan obsługowy soTPC
2 ,

 – przegląd kontrolny (PK) – soTPK
2 ,

 – okresową rewizję zajezdniową (ORZ) – soTORZ
2 ,

 – okresową rewizję zajezdniową poszerzoną (ORZP) – soTORZP
2 ,

 – pierwszą naprawę bieżącą (NB1) – soTNB1
2 ,

 – drugą naprawę bieżącą (NB2) – soTNB2
2 ,

 – naprawę główną (NG) – soTNG
2 .

Biorąc pod uwagę te wymienione rodzaje obsługi, można zdefiniować zbiór pla-
nowych stanów obsługowych pierwszego rzędu soTwp

1  tego typu tramwajów nastę-
pująco:
 s s s s s s s soT oT oT oT oT oT oT oTwp PC PK ORZ ORZP NB NB

1 2 2 2 2 2 2

1 2
={ , , , , , ,

NNG OS
soT

2 2, }  (3.28)

gdzie:
soTOS

2  – tramwaj w obsłudze sezonowej.
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Podczas przeglądu codziennego (PC) sprawdza się działanie podzespołów tram-
waju istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu, takich jak: układ napędo-
wy, hamowania, oświetlenia czy zamykania drzwi. Wykryte wówczas niezdatności 
tych zespołów wymagają przekazania danego pociągu do naprawy awaryjnej.

Przegląd kontrolny (PK) zawiera zakres prac wykonywanych podczas przeglą-
du codziennego, inne działania związane z regulacją, smarowaniem wyznaczonych 
podzespołów tramwaju, jak i z wymianą lub naprawą niektórych elementów tego 
wymagających. Czas trwania tego przeglądu nie powinien przekraczać 4/3 godziny 
i jest wykonywany w dni powszednie. Niezdatności wymagające dłuższego czasu 
naprawy, podobnie jak przy PC wykonywane są podczas napraw awaryjnych.

Pozostałe rodzaje obsługi obejmują coraz większy zakres czynności diagnostycz-
nych, profilaktycznych i odtwarzających potencjał użytkowy powiększającego się 
zbioru obsługiwanych zespołów tramwaju, aż do naprawy głównej, przy której na-
stępuje całkowity demontaż pojazdu.

Planową obsługą jest również obsługa sezonowa tramwaju, wykonywana dwu-
krotnie w roku, podobnie jak w przypadku pojazdów kolejowych.

Zdarzenia losowe powodujące niezdatność tramwaju mogą być usunięte na kilka 
sposobów:

 – na linii bezpośrednio przez motorniczego,
 – w punkcie technicznym (na pętli sieci tramwajowej) przez upoważnionego 

mechanika,
 – przez pracowników mobilnego pogotowia technicznego,
 – w zajezdni po zjeździe z danej linii.

Naprawy powypadkowe powstałe wskutek kolizji drogowej lub wykolejenia 
mają również losowy charakter. W zależności od ich skutków mogą być wykony-
wane przez zajezdnię lub zakład napraw tramwajów (przy dużym zakresie prac). 
Często przy tego rodzaju zdarzeniach niezbędne jest użycie dźwigu, w który wypo-
sażone są pogotowia wypadkowe.

Tak więc w przypadku tramwajów nieplanowe obsługi tworzą zbiór odpowied-
nich stanów obsługowych każdego pojazdu soTWN

1  w postaci:

 s s s soT oT oT oTWN NAT NAS NW

1 2 2 2={ , , }  (3.29)
gdzie:
soTNAT

2  – tramwaj w naprawie awaryjnej na trasie,

soTNAS
2  – tramwaj w naprawie awaryjnej w zapleczu operatora,
soTNW

2  
– tramwaj w naprawie powypadkowej.

W przypadku tramwajów obsługa jest przeprowadzana w danym przedsiębior-
stwie komunikacji miejskiej, które jest operatorem tych środków transportu. W za-
pleczu takiego przedsiębiorstwa mogą również funkcjonować stanowiska obsługi 
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producentów określonych typów tramwajów. Tak więc zbiór stanowisk obsługi DTo 
w tym przypadku to:

 DT dT dT dTo o o owS wM zP
={ , , }1 1 1  (3.30)

gdzie:
dTowS

1  – stacjonarne stanowiska obsługi tramwajów,

dTowM
1  – stanowiska mobilne,

dTozP
1  

– stanowiska obsługi producenta.
W konsekwencji w przypadku tramwajów można wyróżnić dwa układy obsługi 

– obsługi własnej i obsługi producenta realizowanej w zapleczu operatora (odpo-
wiednio il. 3.17a i 3.17b).

Stosownie do układów jak na il. 3.17 łańcuchy obsługi tramwaju to:

 L Z B TS
L Z B TS

oTW TW TW

oTPW TPW TPW

=
=

, ,
, ,

 (3.31)

gdzie:
LoTW, LoTPW – łańcuchy obsługi własnej i obsługi producenta w otoczeniu ope-

ratora.
Rozkładem obsługowym tramwajów RTo jest wobec tego zbiór łańcuchów:

 RT L Lo oTW oTPW={ , }  (3.32)

Podobnie jak w przypadku kolejowych pojazdów szynowych, nie można zde-
finiować odrębnego grafu obsługowego tramwajów, a tylko graf eksploatacyjny, 
w którym występuje jeden zagregowany stan użytkowy suT .

Bez przejść unarnych graf ten przedstawia il. 3.18, a jego formalna definicja jest 
następująca:

Il. 3.17. Model prakseologiczny układów obsługi tramwajów: a) własnej, b) realizowanej 
przez producenta w zapleczu operatora. Oznaczenia: ZTW, ZTP – pracownicy zaplecza 
technicznego odpowiednich jednostek, BTW, BTPW – ich środki obsługi, TS – tramwaj, 
OTW, OTPW – otoczenie obsługiwania poszczególnych jednostek w zapleczu operatora. 

Opracowanie własne
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2
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,

, , , , , , , �  (3.33)

Planowe czynności obsługowe wyszczególnione na il. 3.18 wykonywane są we-
dług ustalonej kolejności i odstępach uzależnionych od upływu wyznaczonego cza-
su lub przebiegu wykonanego przez pojazd. Następstwo tych planowych czynności 
obsługowych tramwaju przedstawia il. 3.19.

Przegląd zerowy (P0) zaznaczony na il. 3.19 jest wykonywany w zapleczu przed-
siębiorstwa komunikacyjnego przy wprowadzaniu nowych tramwajów do ruchu. 
Należy go uznać za zakończenie procesu wytwarzania nie należące do okresu eks-
ploatacji tramwaju.

Il. 3.18. Przykładowy graf skierowany zagregowanego stanu użytkowania i stanów 
obsługowych tramwaju: suT – użytkowanie, soTPC

2  – przegląd codzienny, soTPK
2  – 

przegląd kontrolny, soTORZ
2  – okresowa rewizja zajezdniowa, soTORZP

2  – okresowa 

rewizja zajezdniowa poszerzona, soTNB1
2  – pierwsza naprawa bieżąca, soTNB2

2  – druga 

naprawa bieżąca, soTNG
2  – naprawa główna, soTOS

2  – obsługa sezonowa, soTNAT
2  – 

naprawa awaryjna na trasie, soTNAS
2  – naprawa awaryjna w zapleczu operatora, 

soTNAW
2  – naprawa powypadkowa. Opracowanie własne
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Pomijając okresy użytkowania wyszczególnione w grafie eksploatacyjnym 
(3.33), można wyznaczyć planowy porządek obsługi Ho(T ) tramwaju, czyli upo-
rządkowany następstwem w czasie ciąg jego stanów obsługi.

W przypadku jak na il 3.19 porządek ten w skróconej formie będzie następujący:

 

HT s s s s s s

s

o oT oT oT oT oT oT

o

PC PK PC ORZ PC ORZP
�� 2 2 2 2 2 2, , , , , , , , ,  

TT oT oT oTPC NB PC NG
s s s2 2 2 2, , , , , ,  �  (3.34)

Bez uwzględniania przeglądu codziennego PC i przyjmując, że średni przebieg 
dzienny tramwaju to 200 km, dla każdego rodzaju obsługi wymienionego na il. 3.19 
można określić przeciętną liczbę wykonywanych procesów obsługi niższego rzędu. 
Są to odpowiednio:

 – trzy naprawy bieżące NB pomiędzy lub do pierwszej naprawy głównej NG,
 – trzy okresowe rewizje zajezdniowe poszerzone ORZP pomiędzy lub do pierw-

szej naprawy bieżącej NB,
 – trzy okresowe rewizje zajezdniowe ORZ pomiędzy lub do pierwszej okreso-

wej rewizji zajezdniowej poszerzonej ORZP,
 – trzy przeglądy kontrolne PK pomiędzy lub do pierwszej okresowej rewizji 

zajezdniowej ORZ,
 – dwanaście przeglądów codziennych PC pomiędzy lub do pierwszego przeglą-

du kontrolnego PK.
Podobnie jak przy kolejowych pojazdach szynowych, w przypadku tramwajów 

do planowych cyklicznych rodzajów obsługi, oprócz wymienionych w harmonogra-

Il. 3.19. Przykładowe następstwo wykonywania poszczególnych rodzajów obsługi tramwaju: 
a) przeglądów, b) napraw; PC – przegląd codzienny, PK – przegląd kontrolny, 
ORZ – okresowa rewizja zajezdniowa, ORZP – okresowa rewizja zajezdniowa 
poszerzona, NB – naprawa bieżąca, NG – naprawa główna, P0 – przegląd zerowy. 

Opracowanie własne
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mie (3.34), należy zaliczyć inne występujące w grafie (3.33). Są to obsługa sezono-
wa, a także obsługa awaryjna, która może być wykonywana na trasie lub w zapleczu 
operatora, oraz naprawa powypadkowa. Obsługa sezonowa tramwaju może być re-
alizowana łącznie z innym rodzajem planowej obsługi przypadającej w danym okre-
sie zmiany pór roku. Nie występuje więc w harmonogramie, podobnie jak naprawy 
bieżące, awaryjne i powypadkowe, z powodu ich losowego charakteru.

Przedstawione systemowe ujęcie obsługi tramwajów starej generacji nie pokry-
wa się z systemem obsługi nowych typów tramwajów. Chodzi tu nie tylko o nazew-
nictwo poszczególnych rodzajów obsługi, ale i następstwo ich realizacji. Świadczą 
o tym dane zawarte w tab. 3.2 dotyczące tramwajów NTG-6 wyprodukowanych 
przez kanadyjski koncern Bombardier Transportation.

Jak podano w pracy [58], producent przewiduje następujące rodzaje obsługi pla-
nowej:

 – przegląd codzienny,
 – przegląd planowy 1 – OT1,
 – przegląd planowy 2 – OT2,
 – przegląd planowy 3 – OT3,
 – przegląd planowy 4 – OT4,
 – przegląd planowy 5 – OT5.

Poszczególne rodzaje przeglądów są obsługą o zwiększającym się zakresie czyn-
ności, odtwarzającymi przede wszystkim potencjał użytkowy tramwaju.

Cechą charakterystyczną norm przebiegu, po których należy wykonywać po-
szczególne rodzaje obsługi tego typu tramwaju jest brak powtarzalności następstwa 
obsługi rzędu niższego niż OT5. Powtarzalność obejmuje wszystkie rodzaje obsługi 
począwszy od wykonania pierwszej OT4 po przebiegu 505 tys. km do trzeciej OT5.  
Dwie następne obsługi OT4 wykonuje się po przebiegu 270 tys. km. W konsekwen-
cji tego pierwsza obsługa OT5 jest wykonywana po przejechaniu 775 tys. km, a ko-
lejne po 540 tys. km. Tego rodzaju zróżnicowanie może wynikać z przekonania, 
że trwałość elementów składowych montowanych w pojeździe przez producenta 
w nowych tramwajach jest zwykle większa niż naprawianych bądź wymienianych 
podczas obsługi realizowanej przez inną jednostkę.

Przyjmując dane zawarte w tab. 3.2 oraz fakt, że każdy tramwaj poddany ob-
słudze danego rodzaju znajduje się w odrębnym stanie eksploatacyjnym, można 
formalnie zdefiniować zarówno graf, jak i porządek eksploatacyjny, podobnie jak 
w przypadku tramwajów starego typu. Będą to odpowiednio:

 – zbiór stanów eksploatacyjnych

 S s s s s s soTB oTB oTB oTB oTB oTB oTBWP PC OT OT OT OT O

1 2 2 2 2 2

1 2 3 4
={ , , , , ,

TT OS
soTB5

2 2, }  (3.35)
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Tabela 3.2
Wykaz normatywnych przebiegów kwalifikujących tramwaje NTG-6  

do wykonywania obsług technicznych [58]

Nr i oznaczenie OT 01 OT1 02 OT1 01 OT2 03 OT1 04 OT1 02 OT2 05 OT1 06 OT1 01 OT3

Przebieg w tys. km 15 30 45 60 75 90 115 130 145

Nr i oznaczenie OT 07 OT1 08 OT1 03 OT2 09 OT1 10 OT1 04 OT2 11 OT1 12 OT1 02 OT3

Przebieg w tys. km 160 175 190 205 220 235 250 265 280

Nr i oznaczenie OT 13 OT1 14 OT1 05 OT2 15 OT1 16 OT1 06 OT2 17 OT1 18 OT1 03 OT3

Przebieg w tys. km 295 310 325 340 355 370 385 400 415

Nr i oznaczenie OT 19 OT1 20 OT1 07 OT2 21 OT1 22 OT1 01 OT4 23 OT1 24 OT1 05 OT3

Przebieg w tys. km 430 445 460 475 490 505 520 535 550

Nr i oznaczenie OT 25 OT1 26 OT1 09 OT2 27 OT1 28 OT1 10 OT2 29 OT1 30 OT1 06 OT3

Przebieg w tys. km 565 580 595 610 625 640 655 670 685

Nr i oznaczenie OT 31 OT1 32 OT1 11 OT2 33 OT1 34 OT1 01 OT5 35 OT1 36 OT1 07 OT3

Przebieg w tys. km 700 715 730 745 760 775 790 805 820

Nr i oznaczenie OT 37 OT1 38 OT1 13 OT2 39 OT1 40 OT1 14 OT2 41 OT1 42 OT1 08 OT3

Przebieg w tys. km 835 850 865 880 895 910 925 940 955

Nr i oznaczenie OT 43 OT1 44 OT1 15 OT2 45 OT1 46 OT1 02 OT4 47 OT1 48 OT1 09 OT3

Przebieg w tys. km 970 985 1000 1015 1030 1045 1060 1075 1090

Nr i oznaczenie OT 49 OT1 50 OT1 17 OT2 51 OT1 52 OT1 18 OT2 53 OT1 54 OT1 10 OT3

Przebieg w tys. km 1105 1120 1135 1150 1165 1180 1195 1210 1225

Nr i oznaczenie OT 55 OT1 56 OT1 19 OT2 57 OT1 58 OT1 02 OT5 59 OT1 60 OT1 11 OT3

Przebieg w tys. km 1240 1255 1270 1285 1300 1315 1330 1345 1360

Nr i oznaczenie OT 61 OT1 62 OT1 21 OT2 63 OT1 64 OT1 22 OT2 65 OT1 66 OT1 12 OT3

Przebieg w tys. km 1375 1390 1405 1420 1435 1450 1465 1480 1495

Nr i oznaczenie OT 67 OT1 68 OT1 23 OT2 69 OT1 70 OT1 03 OT4 71 OT1 72 OT1 13 OT3

Przebieg w tys. km 1510 1525 1540 1555 1570 1585 1600 1615 1630

Nr i oznaczenie OT 73 OT1 74 OT1 25 OT2 75 OT1 76 OT1 26 OT2 77 OT1 78 OT1 14 OT3

Przebieg w tys. km 1645 1660 1675 1690 1705 1720 1735 1750 1765

Nr i oznaczenie OT 79 OT1 80 OT1 27 OT2 81 OT1 82 OT1 03 OT5 83 OT1 84 OT1 15 OT3

Przebieg w tys. km 1780 1795 1810 1825 1840 1855 1870 1885 1900

Nr i oznaczenie OT 85 OT1 86 OT1 29 OT2 87 OT1 88 OT1 30 OT2 89 OT1 90 OT1 04 OT4

Przebieg w tys. km 1915 1930 1945 1960 1975 1990 2005 2020 2035
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 – graf eksploatacyjny z zagregowanymi stanami użytkowymi
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 – porządek obsługi w skróconym zapisie

 

HTB s s s s so oTB oTB oTB oTB oTBPC OT OT OT OT
�� 2 2 2 2 2

1 1 2 2
, , , , , , , , ,   

ss s s s

s s
oTB oTB oTB oTB

oTB o

OT OT OT OT

OT

3 3 3 4

3

2 2 2 2

2

, , , , , , , ,

, ,

   

 TTB oTB oTB

oTB oTB oTB

OT OT OT

OT OT

s s

s s s
3 5 4

5 4

2 2 2

2 2

, , , , , ,

, , , ,

  

 

OOT 5

2 ,�  (3.37)

Przedstawione systemowe ujęcie obsługi tramwajów zarówno starego, jak i no-
wego typu jest pewnego rodzaju modelem, który może być wykorzystany w przy-
padku każdej innej serii tego rodzaju środków transportu miejskiego.

3.2.2.3. Wybrane elementy planowania obsługi pojazdów szynowych

W przedsiębiorstwie dysponującym licznym taborem pojazdów szynowych pra-
cochłonne byłoby sporządzanie planu ich obsługi bez komputerowego wspomaga-
nia tej procedury.

Zadanie jakim jest opracowanie takiego planu może być zrealizowane z wyko-
rzystaniem prostego arkusza kalkulacyjnego zawierającego pewne kryteria tworze-
nia takiego planu, czyli:

 – norm przebiegu i upływu czasu do wykonania obsługi określonego ro- 
dzaju,

 – aktualnego przebiegu każdego pojazdu i czasu, jaki upłynął od początku eks-
ploatacji lub obsługi danego rodzaju.

Tego rodzaju rozwiązanie poza przyspieszeniem procesu wyszukiwania czy sor-
towania danych, wymaga od użytkownika wykonania szeregu czynności, takich jak 
aktualizacja listy eksploatowanych pojazdów i ich przebiegów czy też sporządzanie 
listy pojazdów poddanych obsłudze w przyszłości.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zbudowanie bazy danych i interfejsu użyt-
kownika, które są elastycznym i możliwym do rozbudowy systemem dysponują-
cym funkcjami automatyzującymi proces gromadzenia danych o przebiegu pojazdu 
i tworzenie planu obsług, a także ograniczających redundancję wszystkich danych 
w bazie oraz współpracę z innymi modułami w zakresie wymiany informacji o re-
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alizacji obsługi i jej kosztach. Istotność roli bazy danych i systemu gromadzenia 
informacji o eksploatacji pojazdów podkreślono m.in. w pracy [86].

Ogólny uproszczony schemat współdziałania zasadniczych modułów interfejsu 
użytkownika z bazą danych w zakresie planowania obsług można przedstawić jak 
na il. 3.20.

Zadaniem modułu edycji danych względnie stałych jest wprowadzenie wszyst-
kiego co niezbędne o rodzajach obsługi, zakresach czynności wchodzących w każdy 
z nich, częstości ich wykonywania (norm przebiegu lub upływu czasu kwalifikują-
cych do ich rozpoczęcia), seriach i poszczególnych egzemplarzach pojazdów szy-
nowych będących przedmiotem obsługi, a także wartościach cech diagnostycznych 
dotyczących pojazdów poszczególnych serii oraz wielu innych danych.

Moduł uzupełniania danych o przebiegu umożliwia wprowadzenie aktualnych 
wartości przebiegu dziennego (lub z pewnego okresu rozliczeniowego) liczonego 
w km, wykonanego przez każdy użytkowany pojazd. W wielu przypadkach od-
bywa się to w sposób ręczny poprzez wpisywanie na bieżąco odpowiednich war-
tości, ale może być też wykonane drogą elektroniczną dzięki odpowiedniej trans-
misji danych z licznika pojazdu do centralnej bazy danych. Dane o zrealizowanym 
przebiegu muszą być wprowadzone do szeregu rejestrów, których prowadzenie jest 
niezbędne, aby ułatwić proces planowania terminów obsługi poszczególnych po-
jazdów. Chodzi tu o kolumny tabeli egzemplarzy pojazdów zawierające wartości 
przebiegu całkowitego i przebiegu od wykonania każdego rodzaju obsługi, której 
częstość wyznacza przebieg. Oprócz tego niezbędne jest zapisywanie dat ukończe-
nia obsługi danego rodzaju. Na początku eksploatacji w kolumnach odnoszących się 
do przebiegu muszą być zerowe wartości, a data jej rozpoczęcia zapisana w odrębnej 
kolumnie.

Il. 3.20. Podstawowe moduły interfejsu użytkownika związane z tworzeniem planu realizacji 
obsługi pojazdów szynowych. Opracowanie własne



89

Taka struktura tabeli egzemplarzy pojazdów i wartości w kolumnach dotyczą-
cych obsługi jest podstawą tworzenia planu obsługi w danej jednostce będącej ope-
ratorem pojazdów.

Typując pojazdy na listę do wykonania obsługi danego rodzaju, należy posorto-
wać rosnąco lub malejąco wiersze takiej tabeli według przebiegu w kolumnie tego 
rodzaju obsługi, a następnie porównać zapisy w kolejnych wierszach z wartościami 
normatywnymi odnoszącymi się do pojazdów danej serii zawartymi w innej sto-
sownej tabeli. Jeśli częstość wykonywania poszczególnych rodzajów obsługi jest 
uzależniona od upływu czasu, wówczas sortowanie może odbyć się według różnicy 
pomiędzy datą bieżącą i datami zawartymi w kolumnie danego rodzaju obsługi.

Przyjmując następstwo wykonywania poszczególnych rodzajów obsługi jak na 
il. 3.16, powiązanie pomiędzy tabelą egzemplarzy pojazdów i tabelą norm można 
przedstawić schematycznie ‒ il. 3.21. Tworząc w trybie automatycznym plan ob-
sługi, na podstawie przebiegu na zadany okres, można dodawać poszczególne po-
jazdy do listy danego rodzaju obsługi jeżeli osiągnięty przebieg pojazdu lub gdy 
bieżąca wartość tego przebiegu powiększona o jego prognozowany przyrost do daty 
granicznej planu zbliża się do wartości normatywnej tego rodzaju obsługi.

Rolą modułu monitorowania przebiegu obsługi jest zachowanie wszystkich da-
nych odnośnie co najmniej:

 – czasu jego trwania,
 – zużytych materiałów, w tym materiałów eksploatacyjnych,
 – wymienionych części, podzespołów, zespołów,
 – personelu prowadzącego czynności obsługowe.

Il. 3.21. Schemat powiązania tabeli egzemplarzy pojazdów i norm odnoszących się do 
wykonywania rodzajów obsługi wyszczególnionych na il. 3.16. Opracowanie własne



90

Dodatkowym zadaniem tego modułu jest wstawianie daty wykonania danego 
rodzaju obsługi i zerowanie wartości przebiegu wykonanego przez pojazd w odpo-
wiednich wierszach kolumn tego rodzaju obsługi w tabeli egzemplarzy pojazdów. 
Ponadto po wykonaniu obsługi moduł ten powinien zmienić status danego pojazdu 
na gotowy do użytkowania.

Istnienie modułu monitorowania gotowości technicznej pojazdów jest niezbęd-
ne do prawidłowego działania modułu planowania użytkowania. Użytkować można 
tylko pojazdy, które nie są aktualnie obsługiwane.

Zadaniem modułu analityczno-sprawozdawczego jest dokonanie analiz odnośnie 
kosztów, czasu trwania i jakości poszczególnych rodzajów obsługi, które zostały 
wykonane wobec danych pojazdów. Jednym z efektów jego działania jest możli-
wość wspomagania decyzji w zakresie zakupów nowych pojazdów zasilających ta-
bor danego przewoźnika.

Przedstawiony zarys funkcji komputerowego systemu wspomagania obsługi po-
jazdów jest bardzo uproszczony. Niemniej jego modułowa struktura umożliwia łatwą 
rozbudowę systemu obejmującą zarówno bazę danych, jak i interfejs użytkownika.

3.3. ZAGROŻENIA I RYZYKO  
W SYSTEMIE EKSPLOATACJI POJAZDÓW SZYNOWYCH

Zagrożenie i ryzyko z nim związane to pojęcia będące przedmiotem nie tylko 
prac naukowych. Występują również w różnego rodzaju dokumentach krajowych 
i zagranicznych. Wynika to z dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie 
szynowym dotyczącego nie tylko ich bezpośrednich użytkowników, ale i szeroko 
rozumianego otoczenia.

W odniesieniu do sytuacji w Polsce znaczenie tych terminów opisane zostało 
w wielu publikacjach ogólnych oraz specjalistycznych dotyczących pojazdów szy-
nowych. Są to m.in.: praca [15] obejmująca ogólne zagadnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji maszyn, monografia [26] dotycząca warstwowych modeli systemów 
bezpieczeństwa przeznaczonych do zastosowania w systemie transportu szynowe-
go, prace zbiorowe [106-109] odnoszące się do problemów związanych ze zintegro-
wanymi systemami bezpieczeństwa w transporcie czy inne prace przedstawiające: 
zarządzanie takimi systemami [4, 7], ich rozwojem [83], kwestie szczegółowe doty-
czące zagrożeń w transporcie szynowym [24, 25], zagadnienia pokrewne, odnoszą-
ce się do niezawodności systemów transportu i ich elementów [42]. W kontekście  
bezpieczeństwa na uwagę zasługują również wyniki prac dotyczących innych grup 
pojazdów lądowych, np. [114], a w zakresie niezawodności układów pojazdów szy-
nowych [57, 72, 102], a także [101], publikacja która przedstawia wpływ struktury 
obiektów na ich niezawodność. W podrozdziale 3.3.1 przedstawiono uwagi ogólne 
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odnośnie zagrożeń i ryzyka, a w podrozdziale 3.3.2 zamieszczono rozważania z tym 
związane na tle rozporządzeń Unii Europejskiej (dalej: UE) dotyczących systemu 
transportu kolejowego.

3.3.1. ZAGROŻENIA I RYZYKO – UWAGI OGÓLNE

Zagrożenia i ryzyko to podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem eks-
ploatacji ogółu obiektów technicznych. W odniesieniu do maszyn, w pracy [114] 
B. Żółtowski stwierdza, że „Bezpieczeństwo techniki rozpatrywane jest w obrę-
bie systemu: człowiek–technika–środowisko (C-T-S)”, a także iż dziedziną badań 
w systemie C-T-S „są ujemne skutki istnienia techniki, ujawniające się w postaci 
strat w tym systemie”. Zauważa przy tym, że „straty mogą się pojawiać we wszyst-
kich fazach istnienia wytworu techniki; są one nie do uniknięcia, co najwyżej można 
zmniejszyć ich wielkość i częstotliwość pojawiania się”. W tym spostrzeżeniu nie-
właściwie użyto słowa częstotliwość zamiast częstość. W cytowanej pracy podano 
również, że zagrożenie „definiowane jest jako źródło, potencjał lub sytuacja, które 
mogą spowodować straty w systemie C-T-S”, a ryzyko „jako możliwość powstawa-
nia strat w systemie C-T-S”.

Nieco inaczej określa znaczenie słów zagrożenie i ryzyko [134]. Mianowicie za-
grożenie to „sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się 
zagrożony; też: ktoś, kto stwarza taką sytuację”, zaś ryzyko oznacza „1. możliwość, 
że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny, 2. odważenie 
się na takie niebezpieczeństwo, 3. prawdopodobieństwo powstania szkody…”.

Wiele uwagi zagadnieniom związanym z zagrożeniami i ryzykiem, a także z in-
nymi terminami z tego zakresu poświęcono w pracach zbiorowych [106-109] pre-
zentujących wszechstronnie wyniki badań w dziedzinie systemów bezpieczeństwa 
transportu. W podrozdziale 7.3.2 pracy [109] zaproponowano przyjęcie postaci 
pewnych pojęć podstawowych, takich jak: bezpieczeństwo – „stan braku zagrożeń”, 
niebezpieczeństwo – „stan występowania zagrożeń”, szkoda (strata) – „utrata ży-
cia, uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu, utrata mienia lub zniszczenie obiektu, 
degradacja środowiska, straty ekonomiczne itp.”, zdarzenie niepożądane – „zdarze-
nie, które może spowodować szkodę”, zdarzenie niebezpieczne – „takie zdarzenie 
niepożądane, które powoduje szkodę”. Ponadto stwierdzono, że „Zagrożenie jest 
to źródło zdarzenia niepożądanego”, a same źródła zagrożenia „są to twory (takie 
jak np. czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychologiczne, organizacyjne, 
osobowe), których obecność, stan, własności itp. są powodem (źródłem) sformuło-
wania zagrożenia”.

W monografii [26] podano dwie definicje pojęcia zagrożenie: „Zagrożenie (1) – 
hipotetyczny stan obszaru analiz prowadzący do zdarzeń niepożądanych” i „Zagro-
żenie (2) – warunkowa możliwość ujawnienia się strat/szkód”. Pierwsza z nich jest 
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uściśleniem podanego wcześniej słownikowego znaczenia zagrożenia [134] i wyni-
ka z niej, że zagrożenie nie jest tożsame ze źródłem zagrożenia, a druga jest raczej 
bliższa ogólnemu pojęciu ryzyka. Pojęcie obszaru analiz występujące w pierwszej 
definicji objaśniono w [42]. Składa się „z elementów środowiska (otoczenia), czło-
wieka (ludzi), techniki, w związku z którymi osobno lub w innych różnych kombi-
nacjach mogą pojawić się źródła zagrożeń”.

Z obszarem analiz związane są dwa kolejne podstawowe pojęcia: narażenie 
i odbiornik narażeń. W monografii [42] podano, że narażenie to „wyrażona ilościo-
wo lub jakościowo charakterystyka zagrożenia wynikająca z oddziaływania źródeł 
zagrożeń rozpoznawanych w obszarze analiz”, a w pracy [24] odbiornik narażeń 
to „element obszaru analiz, na który oddziałują źródła zagrożenia”.

Wspomnianą wcześniej różnicę pomiędzy pojęciami: źródło zagrożenia i za-
grożenie dobrze ilustrują schematy ideowe procesu identyfikacji zagrożeń wprzód 
(il. 3.22) i wstecz (il. 3.23), zamieszczone odpowiednio w [24, 42]. Proces identyfi-
kacji zagrożeń wprzód  obejmuje następujące procedury:

 – przygotowanie rozpoznawania, podczas którego należy sporządzić listę na-
rzędzi rozpoznawania,

 – rozpoznawanie źródeł zagrożeń przy użyciu narzędzi z opracowanej listy, 
co umożliwia utworzenie listy źródeł zagrożeń,

 – grupowanie źródeł zagrożeń, co skutkuje listą pogrupowanych zagrożeń,
 – formułowanie zagrożeń, w efekcie którego można sporządzić listę zagrożeń 

i potencjalnych strat.
Przy identyfikacji zagrożeń wstecz proces ten przebiega inaczej (il. 3.23). Po-

szczególne procedury tego procesu to:
 – identyfikowanie zdarzeń niepożądanych,
 – określenie strat/szkód,
 – formułowanie zagrożeń,
 – rozpoznawanie grup źródeł zagrożeń.

Realne straty mogą powstać na skutek aktywizacji zagrożeń, z czym wiąże się 
ściśle pojęcie ryzyka. W literaturze fachowej z dziedziny bezpieczeństwa istnieje 
wiele definicji tego terminu. W podrozdziale 4.5.2 pracy [109] podano też, że „Ry-
zyko R jest iloczynem prawdopodobieństwa P wystąpienia zdarzenia niepożądanego 
i miar jego skutków C”, co zostało wyrażone dwoma wzorami, przy czym drugi 
z nich umożliwia zastosowanie współczynnika wagi k zdarzenia niepożądanego:
 R P C� �  (3.38)
 R P Ck� �  (3.39)

Inaczej pojęcie ryzyka objaśniono w podrozdziale 7.3.2 pracy [109]. Podano, 
że: „Ryzyko jest to kombinacja prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia w zda-
rzeniu niepożądanym i spowodowanych w związku z tym szkód; najczęściej jest to 
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iloczyn poziomu prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia w zdarzeniu niepo-
żądanym i poziomu spowodowanych w związku z tym szkód”.

Przytoczone definicje ryzyka są w ogólności zgodne z normą PN-EN ISO 12100 
[126], a także są do pewnego stopnia zbieżne z poglądem B. Żółtowskiego, że ryzy-
ko „wyraża się jako wartość oczekiwana strat, a więc jest zależne od wielkości straty 
i prawdopodobieństwa jej powstania” [114]. Tym niemniej tego rodzaju określenia 
z logicznego punktu widzenia można uznać raczej za definicje syntetycznego wskaź-
nika ryzyka aktywizacji (spełnienia się danego zagrożenia), a nie samego ryzyka. 

Il. 3.22. Schemat ideowy procesu identyfikacji zagrożeń wprzód [24, 42]

Il. 3.23. Schemat ideowy procesu identyfikacji zagrożeń wstecz [24]
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Zdefiniowanie ryzyka jako iloczynu prawdopodobieństwa zdarzeń i oceny skutków 
tych zdarzeń jest zbyt dużym skrótem myślowym.

W podrozdziale 4.5.2 pracy [109] przywołano z pracy [41] następujące objaśnie-
nie pojęcia ryzyko: „Ryzyko jest miarą oceny zagrożenia wynikającego z prawdo-
podobnych zdarzeń niezależnych, będących konsekwencją działań w rezultacie pod-
jętych decyzji i wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat”. 
Użyto tu wieloznacznego słowa stan, a ponieważ aktywizacja zagrożenia powoduje 
straty, to trudno zrozumieć dlaczego stwierdzono, że ryzyko jest  miarą oceny za-
grożenia i wskaźnikiem stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat. Reasu-
mując, najlepiej ryzyko zdefiniować w sposób ogólny jako możliwość aktywizacji 
zagrożenia w postaci zdarzenia niepożądanego w następstwie działań będących re-
zultatem podejmowanych decyzji.

Tego rodzaju mankamentu nie mają definicje ryzyka zagrożeń w zawarte podroz-
dziale 7.3.2 pracy [109] i w monografii [26]. Podano dwie definicje ryzyka zagrożeń: 
„Ryzyko zagrożenia (1) – kombinacja poziomu możliwości (prawdopodobieństwa) 
aktywizacji (materializacji) zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i/lub poziomu 
jego skutków (strat/szkód)” oraz „Ryzyko zagrożenia (2) – iloczyn poziomu moż-
liwości (prawdopodobieństwa) aktywizacji (materializacji) zagrożenia w zdarzeniu 
niepożądanym i poziomu jego skutków (strat/szkód)”. Ryzyko zagrożeń nie jest po-
jęciem pierwotnym i może być zdefiniowane przy użyciu pewnych miar ryzyka. 
Trzeba przy tym zauważyć, że w tych przedstawionych definicjach można z po-
wodzeniem usunąć słowo poziom. W rezultacie ryzyko zagrożenia można określić 
jako iloczyn wartości oceny możliwości (prawdopodobieństwa) aktywizacji (ma-
terializacji) zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i wartości oceny jego skutków 
(strat/szkód).

Słuszność posługiwania się terminem ryzyko zagrożeń wynika też pośrednio 
z definicji pojęcia analiza ryzyka zawartej w podrozdziale 7.3.2 pracy [109]. Po-
dano w nim, że „analiza ryzyka we wskazanym obszarze analiz jest to systema-
tyczne używanie wszystkich dostępnych informacji w celu rozpoznania zagrożeń, 
oszacowanie ich ryzyka i jego hierarchizacji”. Wynika z tego, że częścią analizy 
ryzyka jest oszacowanie ryzyka zagrożeń, które „jest czynnością, na podstawie któ-
rej nadaje się przyjętym miarom ryzyka odpowiednie wartości” (podrozdział 4.3.3 
pracy [107]). Może się to odbywać za pomocą metod jakościowych i ilościowych. 
Dalej w tym samym źródle stwierdzono, że: „W metodach jakościowych wartości 
miar ryzyka podlegają hierarchizacji w poziomach ryzyka (np. pomijalne, małe, 
istotne, duże, bardzo duże)”, a „W metodach ilościowych wartości miar ryzyka są 
liczbami rzeczywistymi, które mogą podlegać hierarchizacji w poziomach ryzy-
ka”. Wymienione w pierwszym cytowanym zdaniu poziomy ryzyka przedstawiono 
w tab. 4.5 podrozdziału 4.3.3 pracy [107] jako klasy ryzyka. Przyjęto je w odniesie-
niu do transportu drogowego. Inne klasy ryzyka tam wymienione to „dopuszczalny, 
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tolerowany i niedopuszczalny”. Merytorycznie klasy te odpowiadają wymienionym 
w podrozdziale 7.3.4 pracy [109] poziomom ryzyka: akceptowanego, tolerowanego 
i nieakceptowanego. Dlatego lepiej posłużyć się określeniem klasa zamiast poziom.

Nieco inne znaczenie pojęcia miara ryzyka przedstawiono w monografii [26] 
i w podrozdziale 7.3.2 pracy [109], gdzie podano, że jest to „wynik przyjętego mo-
delu ryzyka wskazujący na właściwości  [26] (własności [109]) lub cechy syste-
mu bezpieczeństwa, które można zmierzyć lub odwzorować w poziomach ryzyka”. 
Tego rodzaju interpretacja znajduje uzasadnienie w znaczeniach słowa miara we-
dług [134], z wyjątkiem pierwszego z przytoczonych tu: „1. jednostka, za pomocą 
której mierzone są jakieś wielkości, 2. … też: odmierzona ilość czegoś, 3. wielkość 
lub rozmiar czegoś, 4. ilość, liczba, 6. wartość, stopień lub poziom czegoś”.

Pojęcie modelu ryzyka występujące w przytoczonej definicji miary ryzyka w tych 
samych pracach zdefiniowano jako „sposób odwzorowania istotnych ze względu 
na bezpieczeństwo właściwości obszaru analiz istniejącego w warunkach zagrożeń, 
za pomocą skończonego zbioru symboli oraz relacji matematycznych lub logicz-
nych, zawierający funkcję przejścia od zbioru zagrożeń do zbioru zdarzeń niepożą-
danych [26] (niebezpiecznych [109]), z uwzględnieniem ich skutków (strat/szkód) 
i niepewności”.

W podrozdziale 4.3.3 pracy [107] podano, że następstwem analizy ryzyka jest 
wartościowanie ryzyka (il. 3.24 ), które określono jako „sprawdzanie do jakiej klasy 
dopuszczalności ryzyka należy ryzyko oszacowane (wyrażone ilościowo lub przez 
wskazanie poziomów ryzyka po jego hierarchizacji)podczas analizy ryzyka”. Przy-
pomniano tam też, iż „Klasyczna koncepcja metod zarządzania ryzykiem zakłada, 
że integrują one w sobie dwie fazy:

 – fazę oceny ryzyka,
 – fazę reagowania na ryzyko”.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad użyciem na il. 3.24 określeń: ocena 
i wartościowanie ryzyka. Według [134] ocena to: „1. opinia o czymś lub o kimś do-
konana w wyniku analizy, 2. określenie rozmiaru lub zakresu czegoś, 3. określenie 
materialnej wartości czegoś”, a wartościować to „poddawać coś ocenie”, co odpo-
wiada drugiemu i trzeciemu znaczeniu słowa ocena. Jednakże z przytoczonej wcze-
śniej definicji wartościowania ryzyka wynika, że chodzi tu o sprawdzanie do jakiej 
klasy dopuszczalności ryzyka należy ryzyko oszacowane, czyli wartość pewnego 
wskaźnika ryzyka uzyskanego poprzez oszacowanie.

Dobrym wyjściem z tej sytuacji jest przyjęcie w odniesieniu do tego rodzaju 
sprawdzania terminu kwalifikacja zamiast wartościowanie. Według [134] kwalifi-
kacja oznacza: „zaliczenie kogoś lub czegoś do pewnej kategorii osób, rzeczy lub 
zjawisk po uprzednim dokonaniu oceny”, przy czym z kontekstu zdania należy tu 
rozumieć, że w tej definicji chodzi w nim o drugie i trzecie znaczenie słowa ocena, 
które z powodzeniem może być zastąpione słowem wycena, zdefiniowanym jako: 
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„określenie wartości materialnej czegoś”, bądź też słowem wartościowanie. Wtedy 
może pozostać termin ocena ryzyka (il. 3.24) jako opinia o analizowanym i zakwa-
lifikowanym ryzyku, ponieważ opinia to „1. przekonanie o czymś, pogląd na jakąś 
sprawę, 3. orzeczenie specjalisty na jakiś temat” [134].

Wracając do przytoczonego wcześniej pojęcia zarządzanie ryzykiem, trzeba za-
dać pytanie. Czy można bezpośrednio zarządzać ryzykiem czy ryzykiem zagrożeń 
biorąc pod uwagę ich zaprezentowane wcześniej definicje? Według [134] zarządzać 
to: „1. wydać polecenie, 2. sprawować nad czymś zarząd”, przy czym słowo za-
rząd oznacza: „1. zespół ludzi kierujących pracą jakiejś instytucji lub organizacji, 
2. instytucja nadrzędna kierująca działalnością innych instytucji lub organizacji, 
3. zarządzanie instytucją, organizacją lub majątkiem”. W podrozdziale 7.3.2 pra-
cy [109] podano, że „Zarządzenie ryzykiem jest to systematyczna realizacja po-
lityki zarządzania z wdrażaniem procedur i praktycznym działaniem, mająca na 
celu sprowadzenie szkody do racjonalnego poziomu, a obejmująca analizowanie, 
wartościowanie i redukowanie nadmiernego ryzyka lub sterowanie ryzykiem po-
zostałym”. Aby uniknąć wątpliwości wyrażonej w postawionym wcześniej pytaniu 
lepiej byłoby użyć sformułowania zarządzanie zagrożeniami zamieniając przy tym 
słowo poziom na wartość. W rezultacie definicja ta może mieć następującą postać: 
zarządzenie zagrożeniami to systematyczna realizacja polityki zarządzania z wdra-
żaniem procedur i praktycznym działaniem, mająca na celu sprowadzenie szkody 
do racjonalnej wartości, a obejmująca analizowanie i kwalifikację ryzyka zagrożeń 
oraz redukowanie tego nadmiernego ryzyka lub sterowanie nim. Pojęcie sterowa-
nia ryzykiem w podrozdziale 7.3.2 pracy [109] zdefiniowano jako „celowe oddzia-
ływanie na obszar analiz – system, obiekt, proces – tak, aby dla zagrożeń w nim 

Il. 3.24. Schemat ideowy składowych faz zintegrowanej metody zarządzania ryzykiem  
w transporcie TRANS-RISK [107]
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rozpoznanych zapewnić przynajmniej tolerowany poziom ryzyka”. Właściwszym 
określeniem w tej definicji byłoby słowo klasa zamiast poziom.

Z ilustracji 3.24 wynika, że następstwem sporządzonej oceny ryzyka jest reago-
wanie na ryzyko obejmujące:

 – postępowanie wobec ryzyka,
 – komunikowanie o ryzyku,
 – monitorowanie ryzyka.

W podrozdziale 4.3.3 pracy [107] podano że postępowanie wobec ryzyka obej-
muje: „działania zmierzające do: unikania ryzyka, redukowania ryzyka, przenosze-
nia (transferu) ryzyka i zatrzymywania (retencji) ryzyka na określonym poziomie”. 
Trzy pierwsze działania mają sprowadzić ryzyko do wartości, która jest  zatrzy-
mywana, a skutki tego są wliczone „w koszty funkcjonowania organizacji”, co jest 
„świadomą decyzją o poniesieniu konsekwencji zdarzeń niebezpiecznych w razie 
ich wystąpienia” (podrozdział 7.3.4 pracy [107]). Powiązania pomiędzy wymienio-
nymi działaniami przedstawia il. 3.25.

Drugi składnik reagowania na ryzyko, czyli komunikowanie o ryzyku to „prze-
kazywanie i wymiana informacji związanej z ryzykiem” [107], w którym uczestni-
czą podmioty zarządzające, uczestnicy procesu transportu i klienci, środki masowe-
go przekazu.

Istotnym elementem reagowania na ryzyko jest monitorowanie ryzyka, czyli 
„działania służące bieżącej kontroli wskazanego obszaru w systemie transportu” 
objętego zarządzaniem zagrożeniami (ryzykiem [107]). W rezultacie lista działań, 
jakie należy realizować w zakresie monitorowania ryzyka, po niewielkiej modyfika-
cji propozycji zawartej w podrozdziale 4.3.3 pracy [107], obejmuje:

 – wykrywanie możliwości pojawiania się nowych źródeł zagrożeń,
 – wskazywanie okresowego inicjowania analizy ryzyka, kwalifikację (wartoś-

ciowanie [107]) ryzyka oraz działania objęte postępowaniem wobec ryzyka,
 – sprawdzanie możliwości dokonania zmian dotyczących klas (poziomów 

[107]) akceptacji ryzyka i/lub braku akceptacji ryzyka,

Il. 3.25. Idea działań składających się na postępowanie wobec ryzyka (matryca ryzyka) [107]
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 – badanie adekwatności rezultatów zarządzania zagrożeniami (ryzykiem [107]) 
i zaplanowanych wyników działań wchodzących w skład postępowania wo-
bec ryzyka.

Wiele pojęć przedstawionych w tym podrozdziale związanych z zagrożeniami 
i ryzykiem jest nie w pełni zgodnych z uregulowaniami międzynarodowymi UE 
dotyczącymi transportu kolejowego. Zostanie to omówione w podrozdziale 3.3.2 
tej pracy.

3.3.2. ZAGROŻENIA I RYZYKO W ŚWIETLE ROZPORZĄDZEŃ UE 
DOTYCZĄCYCH SYSTEMU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Podstawowym dokumentem UE odnoszącym się do zagrożeń i ryzyka w trans-
porcie kolejowym jest rozporządzenie [115], którego odpowiednikiem w polskiej 
wersji językowej jest [129]. 

Chociaż są to dokumenty prawnie obowiązujące, to jednak budzą wiele wątpli-
wości w związku z zamieszczonymi tam definicjami, zwłaszcza jeśli chodzi o polską 
wersję tego rozporządzenia. Zwrócono na to uwagę w pracach [40, 87]. Chodzi tu 
przede wszystkim o to, że pewne definicje w nich zawarte są dyskusyjne, zdarzają 
się także błędy niewłaściwego przetłumaczenia pojęć związanych z systemem eks-
ploatacji pojazdów szynowych poprawnych w jego angielskiej wersji językowej.

W polskiej wersji podano, że „bezpieczeństwo oznacza brak niedopuszczalnego 
ryzyka szkody” [129], co jest mniej precyzyjne niż definicja zawarta w podrozdzia-
le 7.3.2 pracy [109]: „stan braku zagrożeń”.

Z bezpieczeństwem związane są określone wymagania, które rozporządze-
nie w sposób ogólny definiuje następująco: „’wymogi bezpieczeństwa’ oznaczają 
właściwości bezpieczeństwa (jakościowe lub ilościowe) odnoszące się do systemu 
i jego eksploatacji (w tym zasady eksploatacji) oraz utrzymania, które są konieczne 
do spełnienia prawnych lub wewnętrznych celów w zakresie bezpieczeństwa” [129]. 
Biorąc pod uwagę tę definicję w języku angielskim, czyli: „’safety requirements’ 
means the safety characteristics (qualitative or quantitative) of a system and its ope-
ration (including operational rules) and maintenance necessary in order to meet le-
gal or company safety targets” [115], należy stwierdzić, że wymienia ona wprost 
dwa elementy systemu eksploatacji: użytkowanie i obsługę, a także prawne oraz 
wewnętrzne uregulowania danego operatora. Tak więc wymagania bezpieczeństwa 
oznaczają jakościowe lub ilościowe cechy bezpieczeństwa systemu i jego użytkowa-
nia (w tym zasady użytkowania) oraz utrzymania, które są niezbędne do spełnienia 
prawnych lub firmowych celów bezpieczeństwa. Użycie słowa utrzymanie zamiast 
obsługi jako odpowiednika maintenance wynika z kontekstu zdania odnoszącego się 
do działań operatora pojazdów.
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W rozporządzeniu [129] nieściśle sformułowano pojęcie zagrożenia jako: „stan, 
który może prowadzić do wypadku”, w porównaniu z jego definicją zawartą w pra-
cach [26, 109]. Pomijając użycie wieloznacznego słowa stan, trudno również zaak-
ceptować łączenie zagrożenia tylko z wypadkiem, ponieważ nie wyczerpuje to re-
pertuaru możliwych niekorzystnych zdarzeń. Według [134] wypadkiem jest: „1. to, 
co się zdarzyło, 2. nieszczęśliwe wydarzenie, które spowodowało straty material-
ne, w którym ktoś ucierpiał”.

Inną kategorią takich zdarzeń jest incydent, który należy do zdarzeń niepożą-
danych, ale nie generuje strat lub szkód. Tego rodzaju zdarzenie wymienia Dyrek-
tywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [120] precyzując, że „‘incy-
dent’ oznacza każde zdarzenie, inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane 
z ruchem pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo”. Nie wymienia go 
nowelizacja zawarta w dyrektywie [121], ale incydent traktowany jako zdarzenie 
potencjalnie niebezpieczne może być źródłem innych zagrożeń.

W dyrektywie [120] wypadek oznacza „niechciane lub niezamierzone nagłe zda-
rzenie lub ciąg takich zdarzeń, które mają dotkliwe konsekwencje; wypadki dzielą 
się na następujące kategorie: kolizje, wykolejenia, wypadki na przejazdach, wypad-
ki z udziałem osób spowodowane przez tabor kolejowy będący w ruchu, pożary 
i inne. Definiuje się tam także kategorię „poważny wypadek” („znaczący wypadek” 
po nowelizacji zawartej w [131]), który oznacza „każdy wypadek z udziałem co 
najmniej jednego pojazdu szynowego w ruchu, w którego wyniku co najmniej jedna 
osoba zostaje zabita lub ciężko ranna lub dochodzi do znacznej szkody w taborze, 
torach, innych instalacjach lub środowisku, lub następują znaczne zakłócenia ruchu. 
Z definicji wyłączone są wypadki w warsztatach, magazynach i zajezdniach”. Tego 
rodzaju uregulowania należy wiązać z zakresem wymaganej sprawozdawczości 
w tym obszarze. Nie oznacza to jednak, że pojęcia wypadek oraz incydent nie wy-
stępują w innych dokumentach UE dotyczących transportu kolejowego. Są one wy-
mieniane w definicji ryzyka zawartej w rozporządzeniu [129].

Pewne uwagi można sformułować także odnośnie definicji ryzyka zawartej 
w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) [129], gdzie „ryzyko oznacza czę-
stotliwość wypadków i incydentów prowadzących do szkody (spowodowanej zagro-
żeniem) oraz stopień powagi tej szkody”. Chodzi tu o użycie słowa „częstotliwość”, 
które odnosi się do procesów periodycznych lub quasi-periodycznych (powinno być 
„częstość” tak jak w [61, 107, 109]), a także o to, że pojęcie ryzyka opisuje się za po-
mocą jego miar, o czym już wcześniej napisano w podrozdziale 3.3.1 niniejszej pra-
cy. Zacytowaną definicję z poprawką słowa częstotliwość na częstość można uznać 
za jeszcze jedną definicję ryzyka zagrożeń, które zaprezentowano pracach [26, 109].

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w ujęciu ogólnym ryzyko towarzyszy general-
nie procesom eksploatacji każdego pojazdu, czyli jego użytkowaniu i obsługiwa-
niu, podczas gdy źródła zagrożeń są związane z samym materialnym istnieniem po-
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jazdów szynowych, będących eksploatowanymi obiektami technicznymi. Z jednej 
strony na źródła zagrożeń i ryzyko zagrożeń istotnie wpływają ustanowione wy-
magania w zakresie bezpieczeństwa, a z drugiej wprowadzane wszelkiego rodzaju 
techniczne i organizacyjne zmiany (il. 3.26) dotyczące pojazdów, które wymienia 
rozporządzenie [129].

Jak w każdym złożonym obiekcie, tak i w przypadku pojazdów szynowych ist-
nieje naturalna tendencja do wprowadzania różnego rodzaju zmian o charakterze 
technicznym oraz organizacyjnym dotyczących procesów użytkowania i obsługi-
wania. Każda zmiana musi przejść z pozytywnym wynikiem procedurę oceny jej 
wpływu na bezpieczeństwo. Procedura ta według rozporządzenia [129] wymienia 
szereg wzajemnie powiązanych działań elementarnych obejmujących: identyfika-
cję zagrożeń, w tym ich wykrywanie, sporządzanie ich wykazu i opisu, szacowanie 
ryzyka składające się z analizy częstotliwości (prawidłowo – częstości) i skutków 
zagrożeń. Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka składają się na analizę ryzyka, 
która umożliwia dokonanie wyceny (lepiej – kwalifikacji) ryzyka i łącznie z analizą 
stanowi ocenę ryzyka.

W rozporządzeniu [129] podano, że wycena ryzyka „oznacza procedurę opierają-
cą się na analizie ryzyka, która ma na celu ustalenie, czy osiągnięto poziom dopusz-
czalnego ryzyka”. Chodzi tu więc o pewne działanie o charakterze porównawczym 
pomiędzy ryzykiem będącym przedmiotem analizy a ryzykiem dopuszczalnym (ak-
ceptowalnym – ang. an acceptable level według [115]), czego w opisie znaczenia 
słowa wycena [134] nie ma (podrozdział 3.3.1 niniejszej pracy). Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że podawane w [108] oba zamienniki pojęcia wycena ryzyka, czy-
li wartościowanie ryzyka i ewaluacja ryzyka, nie odpowiadają znaczeniu, o które 

Il. 3.26. Związek źródeł zagrożeń i ryzyka zagrożeń w odniesieniu do pojazdów szynowych. 
Opracowanie własne
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chodzi w [129]. W rezultacie również zdefiniowane pojęcie ocena ryzyka, które 
„oznacza całościowy proces obejmujący analizę ryzyka i wycenę ryzyka”, należy 
zamienić na: całościowy proces obejmujący analizę i kwalifikację ryzyka zagrożeń.

Schemat ilustrujący składniki procesu oceny ryzyka, wynikające z definicji za-
wartych w [129], a które powinny być skorygowane zgodnie z tym co zaproponowa-
no w niniejszej pracy przedstawia il. 3.27.

W dodatku do rozporządzenia [129] zawarto również szczegółowy schemat 
o tytule Proces zarządzania ryzykiem i niezależna ocena. Należy tu zwrócić uwagę 
na dyskusyjność sformułowania zarządzanie ryzykiem (patrz podrozdział 3.3.1 ni-
niejszej pracy). Według rozporządzenia [129] zarządzanie ryzykiem oznacza „pla-
nowe stosowanie polityki, procedur i praktyk zarządczych w ramach zadań dotyczą-
cych analizy, wyceny i nadzoru ryzyka”. Ponadto z zamieszczonego tam schematu 
jasno wynika, że chodzi tu o zarządzanie zagrożeniami. Załącznik 1 do rozporządze-
nia w punkcie 4 wymienia proces zarządzania zagrożeniami, ale w odniesieniu do 
sporządzania ich rejestru, monitorowania ryzyka z nimi związanego, a także wymia-
ny informacji w tym zakresie.

Schemat wraz z autorskimi poprawkami dotyczącymi terminów, co do których 
w tym i poprzednim podrozdziale (3.3.1) niniejszej pracy przedstawiono określone 
zastrzeżenia, prezentuje il. 3.28.

Z ilustracji 3.28 wynika, że każda zmiana dotycząca systemu podlegającego 
wspomnianemu rozporządzeniu jest wstępnie kwalifikowana pod względem istot-
ności wpływu danej zmiany na ryzyko zagrożeń. Dopiero negatywny wynik tej 
wstępnej kwalifikacji uruchamia procedurę oceny tego ryzyka. Składa się na nią 

Il. 3.27. Składniki procesu oceny ryzyka zagrożeń wynikające z definicji zawartych w [129]. 
Opracowanie własne na podstawie [40]
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Il. 3.28. Ocena ryzyka zagrożeń. Opracowanie własne na podstawie [108, 129]
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analiza i kwalifikacja (wycena według [129]) ryzyka zagrożeń, co uwzględniono 
na schemacie. Obejmuje ona również wymagania bezpieczeństwa, czyli określenie 
jakie środki bezpieczeństwa będą wdrożone w wyniku kwalifikacji ryzyka zagrożeń.

Nowym elementem na il. 3.28 w stosunku do oryginału jest przyjęcie, że dzia-
łania wynikające z każdej możliwej zasady akceptacji ryzyka, czyli według kodek-
sów postępowania, poprzez porównanie z podobnymi systemami odniesienia lub 
szacowanie jawnego ryzyka umożliwiające uzyskanie wartości analizowanego ry-
zyka zagrożeń, są w istocie wartościowaniem (wyceną) ryzyka zagrożeń. Efekt tych 
działań porównywany jest z kryteriami określającymi dopuszczalność ryzyka zagro-
żeń, co jest etapem kwalifikacji tego ryzyka (wyceny ryzyka według [129]).

Rozporządzenie [129] nie podaje szczegółów związanych z reagowaniem na 
ryzyko zagrożeń, zwłaszcza obejmującego postępowanie wobec ryzyka zagrożeń. 
To ostatnie zagadnienie zawiera podrozdział 4.3.3 pracy [107], co przedstawio-
no w sposób ogólny w podrozdziale 3.3.1 niniejszej monografii. W [107] podano 
przykłady działań wchodzących w skład postępowania wobec ryzyka zmierzające 
do zmniejszenia:

 – narażenia na ryzyko (prowadzenie ruchu po trasach o najmniejszym ryzyku, 
rozwój sieci bezpiecznych tras, umożliwienie wyboru bezpiecznego środka 
transportu, zmniejszenie mobilności ludności),

 – możliwości wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego wyrażanej przez praw-
dopodobieństwo (zmniejszenie wielkości przewozów, zmiana zachowania 
operatorów pojazdów, ulepszenie pod względem bezpieczeństwa czynnego: 
infrastruktury transportowej, pojazdów, systemu zarządzania transportem),

 – skutków zdarzeń niebezpiecznych (stosowanie barier i zabezpieczeń osobi-
stych uczestników procesu transportowego, ulepszenie pod względem bez-
pieczeństwa biernego: infrastruktury transportowej, pojazdów, systemu zarzą-
dzania transportem, rozwój systemu ratownictwa).

Istotnym elementem rozważań związanych z zagrożeniami i ryzykiem zagrożeń 
jest budowa modeli systemów bezpieczeństwa. W tym zakresie można skorzystać 
z warstwowych modeli szeroko omawianych w [26]. Mogą one obejmować nastę-
pujące środki redukcji ryzyka zagrożeń:

 – materialne, czyli środki o charakterze technicznym,
 – niematerialne, mające charakter organizacyjny.

Każda z tych wymienionych kategorii może być jeszcze podzielona m.in. na 
środki:

 – zewnętrzne i wewnętrzne w stosunku do analizowanego obiektu,
 – wprowadzane przez projektanta lub użytkownika,
 – materialne: automatyczne oraz nieautomatyczne,
 – organizacyjne: formalne i nieformalne.
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Zagrożenia i ryzyko powstawania niebezpiecznych zdarzeń związane jest rów-
nież z procesami zużycia i uszkodzeń elementów pojazdów szynowych. Można 
temu przeciwdziałać przeprowadzając systematyczną diagnostykę, ponieważ jed-
nym z jej podstawowych zadań jest wczesne wykrycie wszelkich niepożądanych 
zmian zacho dzących w każdym pojeździe.



4. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DIAGNOSTYKI 
TECHNICZNEJ POJAZDÓW SZYNOWYCH

Diagnostyka techniczna jest ważnym elementem prewencji odnoszącej się do 
zmian stanu technicznego zachodzących w pojazdach szynowych w trakcie ich 
użytkowania. Stan techniczny to trzecia kategoria pojęciowa słowa stan, określająca 
dany obiekt techniczny – pojazd szynowy – oprócz stanu strukturalnego i eksplo-
atacyjnego. Zmiany stanu technicznego wyrażają się poprzez wartości cech pojazdu 
uzyskane w trakcie badań diagnostycznych.

Zagadnieniami omawianymi w tym rozdziale są podstawowe pojęcia ogólne 
z zakresu diagnostyki technicznej (podrozdział 4.1) oraz zdefiniowanie i sklasyfiko-
wanie cech diagnostycznych pojazdów szynowych, w tym cech struktury wewnętrz-
nej (podrozdział 4.2).

4.1. DIAGNOSTYKA TECHNICZNA – WYBRANE POJĘCIA

Diagnostyka techniczna jest często określana samodzielną gałęzią nauki, któ-
rej dynamiczny rozwój był i jest stymulowany nowymi osiągnięciami w zakresie 
elektroniki, osiągnięciami umożliwiającymi miniaturyzację i obniżenie kosztów 
różnego rodzaju urządzeń kontrolno-pomiarowych. Oprócz elektroniki diagnostyka 
techniczna w zastosowaniu do pojazdów szynowych korzysta też z dorobku nauk 
stanowiących jej bezpośrednie otoczenie (il. 4.1). Są to: teoria eksploatacji, teoria 

Il. 4.1. Diagnostyka techniczna pojazdów szynowych i nauki tworzące jej bliskie otoczenie. 
Opracowanie własne
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niezawodności, tribologia, elektronika, informatyka, matematyka oraz budowa po-
jazdów szynowych będących obiektami diagnostyki technicznej.

Według [32] słowo diagnoza pochodzi od gr. diagnosis i w technice może zna-
czyć: rozróżnienie, osądzenie. Od niego autorzy wywodzą definicję diagnostyki 
technicznej jako nauki. W [113] podano jej dwie definicje:
1. „Diagnostyka techniczna to zorganizowany zbiór metod i środków do bezde-

montażowej oceny stanu degradacji (jego przyczyn, ewolucji i konsekwencji) 
systemów technicznych. W większości przypadków są to systemy działaniowe, 
celowo zaprojektowane dla wykonania określonej misji, generujące lub trans-
formujące informacje, które są wykorzystywane do oceny stanu technicznego”.

2. „Diagnostyka techniczna zajmuje się bezdemontażową oceną stanu technicznego 
maszyny poprzez badanie własności procesów roboczych i towarzyszących pra-
cy maszyny, a także poprzez badanie własności wytworów maszyny”.
Żadnej z przytoczonych definicji nie można uznać za wyczerpującą definicję dia-

gnostyki technicznej jako nauki. Pierwsza ogranicza jej znaczenie do zbioru metod 
i środków oraz oceny stanu degradacji systemu technicznego. Wyklucza to bada-
nie systemów niezdegradowanych, co również jest dopuszczalne i wręcz nakazane 
w przepisach prawa. Pewną przesadą jest dodatkowo użycie słowa misja w tej defi-
nicji. Według [134] misja oznacza: „1. posłannictwo, ważne odpowiedzialne zadanie 
do spełnienia”. W tym przypadku chodzi o systemy, które generują lub transformują 
informacje wykorzystywane do oceny stanu technicznego systemów technicznych, 
ale nie określono na czym polega wspomniana misja.

Druga definicja dotyczy samego procesu diagnozowania i stanowi ona zbyt re-
strykcyjne jej zawężenie do badania obiektów bez demontażu. W wielu przypadkach 
bada się ważne zespoły i podzespoły danego obiektu po ich wymontowaniu. Wtedy 
występuje częściowy demontaż. Podobne zastrzeżenie można mieć w stosunku do 
definicji zawartej w [48]: „Diagnostyka techniczna dotyczy środków i sposobów 
rozpoznawania stanu technicznego obiektu na podstawie obserwacji skutków jego 
działania, badań prowadzonych technikami bezinwazyjnymi i bez demontażu”.

Według innej definicji diagnostyka techniczna to „dziedzina wiedzy obejmująca 
całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących identyfikacji i oce-
ny aktualnych, przeszłych i przyszłych stanów obiektu technicznego z uwzględnie-
niem otoczenia” [60]. Również w niej nie ma istotnego zastrzeżenia dotyczącego 
braku lub częściowego demontażu obiektu.

Ogólna definicja diagnostyki technicznej jako nauki to: „Diagnostyka obiektów 
technicznych jest to dział nauki o eksploatacji obejmujący problemy rozpoznawania 
stanu technicznego obiektów bez ich demontażu lub podczas częściowego demonta-
żu, nie naruszającego zasadniczych funkcjonalnych połączeń elementów” [32, 33]. 
Definicja ta nie precyzuje co należy uznać za zasadnicze funkcjonalne połączenia 
elementów.
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Praca [53] dotycząca bezpośrednio pojazdów szynowych nie definiuje diagno-
styki technicznej jako nauki. Precyzuje zamiast tego, że badanie diagnostyczne to 
„proces badania obiektu za pomocą aparatury diagnostycznej w celu określenia jego 
aktualnego staniu technicznego z reguły bez demontażu tego obiektu lub podczas 
częściowego demontażu, nie naruszającego jednak zasadniczego funkcjonowania 
elementów obiektu”.

Podsumowując, można stwierdzić, że diagnostyka techniczna to dział nauki 
o eksploatacji zajmujący się zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem stanu 
technicznego obiektów bez ich demontażu lub po częściowym demontażu do pod-
zespołów, które jako całość podlegają badaniu w celu oceny możliwości spełniania 
przez nie określonych funkcji użytkowych.

Powyższa definicja umożliwia zaliczenie do diagnostyki jako nauki wszystkich 
zagadnień związanych np. z budową modeli obiektów diagnostyki, opracowaniem 
metod badań i budową aparatury badawczej, a także procedur ich użycia, określa-
niem metod wnioskowania na podstawie wyników badań czy zasad formułowania 
ocen stanu technicznego. W sposób jednoznaczny przedstawia ona również granicę, 
do której można prowadzić demontaż (do podzespołów badanych jako całość), aby 
działania zmierzające do identyfikacji stanu technicznego konkretnego obiektu moż-
na było określić diagnozowaniem.

Diagnozowaniem jest więc zarówno badanie całej lokomotywy na stanowisku 
służącym do pomiaru nacisków kół na szyny, jak i silnika spalinowego na hamow-
ni, pompy wtryskowej czy wtryskiwaczy na odpowiednich stanowiskach. W od-
różnieniu od tego proszkowa defektoskopia magnetyczna przeprowadzana w celu 
wykrycia ewentualnych pęknięć czopów łożysk wału korbowego wymontowanego 
z silnika nie może być uznana za metodę diagnozowania. Wiąże się ona wtedy z peł-
nym demontażem, a więc jest tylko badaniem stanu technicznego wału w procesie 
naprawy silnika.

Założenie o częściowym demontażu zawarte w sformułowanej definicji dia-
gnostyki technicznej powoduje konieczność pewnego rozszerzenia pojęcia obiekt. 
Obiektem diagnostyki może być zarówno cały obiekt materialny (pojazd szynowy) 
lub jego zespół, podzespół, ale i pewien twór niematerialny, np. model diagnostyczny 
obiektu, co podkreślają autorzy w pracy [33]. Każdy obiekt diagnostyki jest niepu-
stym zbiorem elementów i może być opisany za pomocą formuły (2.1) przedstawio-
nej w podrozdziale 2.1. Pomiędzy poszczególnymi elementami tego zbioru można 
określić też relacje następstwa jak w (2.2).

Rola obiektów materialnych i niematerialnych jest w diagnostyce technicznej 
zróżnicowana. Obiekty materialne są przedmiotem badań w celu identyfikacji ich sta-
nu technicznego, podczas gdy niematerialne służą przede wszystkim do modelowania 
współzależności pomiędzy elementami składowymi obiektów materialnych. Zagad-
nienia z tym związane zostaną szerzej objaśnione w kolejnych rozdziałach tej pracy.
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Objaśniając definicję diagnostyki technicznej jako nauki, Z. Smalko [82] sto-
suje pojęcie rozpoznawania stanu technicznego obiektu obejmującego retrospek-
cję, diagnozowanie, prognozowanie, genezowanie i terapię techniczną. Stwierdza, 
że „Retrospekcja techniczna oznacza rozpatrywanie zjawisk, które miały miejsce 
w historii zmian (stanów technicznych) obiektów. Diagnozowaniem nazywamy 
rozpoznawanie aktualnego stanu technicznego obiektu na podstawie objawów cha-
rakteryzujących zaistniałe w obiekcie zmiany (niedomagania, niezdatności itp.), 
prognozowaniem natomiast – wnioskowanie w przyszłość”. Objaśnia ponadto, że: 
„Genezowanie techniczne polega na określeniu przyczyn ‘zachowania się’ i rozwoju 
obiektów w zmiennych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych wymuszeń. Na-
tomiast terapia techniczna polega na przywracaniu wymaganego stanu techniczne-
go, usuwaniu przyczyn i zapobieganiu występowania niepożądanych zmian stanu 
obiektów technicznych”. Stwierdza również, że genezowanie może dotyczyć prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości.

Diagnozowanie, prognozowanie i genezowanie to rodzaje badań diagnostycz-
nych wymieniane przez autorów w [61]. Diagnozowanie to „ustalanie stanu w0 
obiektu technicznego w chwili t0, to znaczy w chwili, w której jest przewidziane jego 
badanie diagnostyczne”. Prognozowanie to „przewidywanie stanów wp obiektów, 
które zaistnieją w przyszłości, w chwilach tp > t0”. Natomiast genezowanie to „usta-
lenie stanów wg, które zaistniały w chwili lub chwilach tg poprzedzających chwi-
lę t0 badania obiektu”. W każdej definicji przy słowie stan brakuje słowa techniczny, 
a prognozowanie i genezowanie nie są rodzajami badań diagnostycznych, lecz od-
mianami wnioskowania – wstecz (co autorzy dalej precyzują) i w przód na podsta-
wie wyników diagnozowania. Podobne uwagi można sformułować w stosunku do 
rodzajów badań diagnostycznych, takich jak: „diagnozowanie stanu, monitorowanie 
stanu (ciągłe diagnozowanie, dozorowanie), ustalenie genezy stanów, prognozowa-
nie stanów” [48].

Podstawowym procesem w zakresie rozpoznawania stanów technicznych jest 
diagnozowanie, czyli czynności przebiegające w czasie rzeczywistym zmierzające 
do pomiaru lub bezprzyrządowej oceny istotnych cech danego eksploatowanego 
obiektu określających charakter zmian w nim zachodzących. Zmiany te mogą się 
objawiać w postaci zużycia lub uszkodzeń elementów obiektu, wystąpienia charak-
terystycznych zjawisk towarzyszących funkcjonowaniu danego obiektu bądź jego 
układów, a także nieprawidłowego działania lub niedziałania określonych jego ele-
mentów, podzespołów, zespołów. Te ostatnie symptomy odnoszące się do działania  
są przedmiotem lokalizacji niezdatności w złożonych obiektach, podczas gdy po-
przednie to domena identyfikacji stanu technicznego każdego obiektu.

Retrospekcja techniczna to proces będący próbą określenia stanu technicznego 
obiektu w przeszłości na podstawie wyniku diagnozowania, ale współcześnie ozna-
cza również odczytanie wszystkich informacji z bazy danych o wcześniejszym jego 
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stanie technicznym. Natomiast prognozowanie to określenie spodziewanego stanu 
technicznego obiektu w przyszłości na podstawie przewidywanych warunków jego 
użytkowania.

Genezowanie techniczne, rozumiane jako próba znalezienia przyczyn zaistniałe-
go stanu technicznego obiektu, następuje po procesie diagnozowania. Jedną z jego 
form jest lokalizacja niezdatności. Ostatni z procesów wymienionych w [82] – tera-
pia techniczna – to zespół odpowiednich czynności obsługowych podejmowanych 
w celu umożliwienia dalszego użytkowania danego obiektu. Podjęcie tych działań 
podczas obsługi może być wynikiem procesu rozpoznawania stanu technicznego 
obiektu.

Zależności pomiędzy wszystkimi składnikami procesu rozpoznawania stanu 
technicznego przedstawia il. 4.2.

Biorąc pod uwagę pojazdy szynowe, proces ich diagnozowania ma spełnić w sys-
temach użytku i obsługi następujące zadania [93]:

 – dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 – sprawdzenie możliwości wypełniania funkcji użytkowych przez pojazdu,
 – monitoring zużycia istotnych elementów pojazdu,
 – pomiar zużycia dostępnych elementów pojazdu,
 – lokalizacja niezdatności.

Zadania te, wyszczególnione na il. 4.3 w postaci prostokątów, swym położe-
niem wskazują, że dwa z nich są realizowane tylko w jednym podsystemie systemu 
eksploatacji, a pozostałe trzy w obu. Dopuszczenie pojazdu do ruchu i sprawdze-
nie możliwości wypełniania jego funkcji użytkowych jest najistotniejsze w syste-

Il. 4.2. Składniki procesu rozpoznawania stanu technicznego obiektu. Opracowanie własne
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mie użytku, ale działania te muszą być też wykonane na zakończenie procesu ob-
sługi. Ostatnie zadanie – lokalizacja niezdatności – z przyczyn technicznych jest 
obecnie realizowane przede wszystkim podczas obsługiwania, rzadziej w czasie 
użytkowania.

Zadania przedstawione na il. 4.3 są wykonywane dlatego, że w trakcie eksplo-
atacji w pojeździe występują pewne procesy destrukcyjne oraz ujawniają się wady 
materiałowe i błędy w układach sterowania. Procesy destrukcyjne powodują zmia-
ny właściwości elementów pojazdu lub sposobu działania zbiorów tych elementów 
tworzących podzespoły, zespoły, układy. Wady materiałowe mogą wystąpić w war-
stwie wierzchniej lub we wnętrzu elementów i mogą być niewykryte podczas pro-
cesów produkcji pojazdu. W czasie eksploatacji zdarzają się także błędy sterowania 
funkcjonowaniem określonych zespołów. Ich niewłaściwe działanie może wynikać 
ze zużycia lub z uszkodzenia elementów tych zespołów bądź być skutkiem nieko-
rzystnych zmian ich regulacji, a także błędów w oprogramowaniu układów mikro-
procesorowych mających niematerialny charakter.

Przyczyny zmian właściwości pojazdów uzasadniają cel ogólny istnienia dia-
gnostyki technicznej. Jest nim rozpoznanie stanu technicznego badanego pojazdu, 
obejmujące identyfikację stanu technicznego i lokalizację niezdatności. Umożliwia 
to orzeczenie o dalszym użytkowaniu pojazdu albo skierowanie go do systemu ob-
sługi (il. 4.4).

Realizacja celu ogólnego istnienia diagnostyki technicznej odbywa się „na pod-
stawie obserwacji sygnałów związanych z działaniem maszyny” [13]. Dalej sygnał 
diagnostyczny jest zdefiniowany jako „dowolny materialny nośnik, najczęściej prze-
bieg wielkości fizycznej, umożliwiający przenoszenie (w przestrzeni i czasie) wia-
domości o stanie obserwowanego obiektu”. W zdaniu tym stan obiektu należy rozu-
mieć jako stan techniczny, zgodnie z zamieszczonym w pracy [13] stwierdzeniem, 

Il. 4.3. Zadania diagnostyki technicznej w systemie eksploatacji pojazdów szynowych. 
Opracowanie własne na podstawie [93]
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że „Cechy sygnałów diagnostycznych maszyny o określonym stanie technicznym są 
symptomami (objawami) tego stanu”.

Podstawą formułowania oceny stanu technicznego pojazdów szynowych jest 
określenie reprezentatywnego zbioru cech diagnostycznych badanych podczas pro-
cesu diagnozowania.

4.2. CECHY DIAGNOSTYCZNE

Pojazdy szynowe to złożone obiekty techniczne, których właściwości są kształ-
towane w procesie projektowania i wytwarzania elementów, a następnie podczas 
montażu. Właściwości te mogą być opisane rożnego rodzaju cechami fizykalnymi, 
które w odniesieniu do każdego elementu tworzą pewien podzbiór cech struktury 
wewnętrznej obiektu [32, 33] opisany w podrozdziale 4.2.1 niniejszej monografii. 
Omówienie tych cech jest punktem wyjścia do zdefiniowania czym są i co obejmu-
ją cechy diagnostyczne, będące przedmiotem rozważań w podrozdziale 4.2.2. Pod-
rozdział 4.2.3 przedstawia kilka klasyfikacji cech diagnostycznych, a 4.2.4 dotyczy 
specjalnych cech diagnostycznych, jakimi są charakterystyki zmian niektórych cech.

4.2.1. CECHY STRUKTURY WEWNĘTRZNEJ

Cechami struktury wewnętrznej są wszystkie cechy fizykalne opisujące właści-
wości elementów obiektu. Mogą one przyjmować pewną wartość numeryczną lub 
można im przypisać wartość logiczną określającą występowanie lub brak odpowied-
niego atrybutu opisowego danej cechy. Niezależnie od typu wartości skojarzonej 
z daną cechą struktury wewnętrznej można stwierdzić, że wartości te w procesie 
eksploatacji ulegają zmianie – najczęściej pogorszeniu – na skutek występowa-
nia wspomnianych procesów destrukcyjnych mogących prowadzić do zużycia lub 
uszkodzenia danego elementu, albo doprowadzić do rozregulowania podzespołu, 
w skład którego ten element wchodzi.

Il. 4.4. Cel ogólny istnienia diagnostyki technicznej. Opracowanie własne
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Jednak najczęstszym efektem występowania procesów destrukcyjnych jest zuży-
cie elementów pojazdów szynowych, które może obejmować warstwę wierzchnią 
lub całą masę danego elementu.

Doświadczenia wynikające z eksploatacji pojazdów szynowych są podstawą do 
stwierdzenia, że zużycie jest uzależnione od takich czynników, jak: długość okresu 
eksploatacji, wyrażonego np. przebiegiem pojazdu, szeroko rozumianych warun-
ków eksploatacji wynikających z charakterystyki linii kolejowych oraz warunków 
środowiska naturalnego i czasem sztucznego, a także od obciążenia pojazdów, pręd-
kości jazdy czy jakości zabiegów obsługi.

Biorąc pod uwagę ogromne zróżnicowanie warunków eksploatacji, poszczegól-
ne cechy struktury wewnętrznej mogą być opisane w każdym przypadku pewną ro-
dziną krzywych zużycia. Jeśli każdej z tych krzywych przypisać pewną liczbę wy-
rażającą zmianę danej cechy po danym okresie eksploatacji, to uogólniając, można 
stwierdzić, że cechy te są funkcjonałami [93]:

 x f x f ti i i a( ) [ ( )],=  (4.1)

gdzie:
xi – i-ta cecha struktury wewnętrznej pojazdu szynowego,
fi,a – funkcja odwzorowująca cechę xi w warunkach eksploatacji a,
t – uogólniony czas eksploatacji (czas, przebieg).
Przy ustabilizowanych warunkach eksploatacji danego pojazdu szynowego funk-

cje odwzorowujące niektórych cech struktury wewnętrznej mogą być przedstawio-
ne w postaci jednej ze wspomnianych w rozdziale 2 krzywych zużycia elementów 
pojazdu: proporcjonalnej i klasycznej. Znana z literatury progresywna krzywa zu-
życia x3(t) ‒ il. 2.17, cyfra 3 ‒ w przypadku pojazdów szynowych nie występuje. 
Określa ona zużycie elementów, których eksploatacja odbywa się za wszelką cenę – 
w obiektach jednorazowego użytku lub w urządzeniach specjalnego przeznaczenia. 
Krzywa progresywna wyraża się wzorem przedstawionym w [51, 69]:

 x t p t g1( ) � �  (4.2)

gdzie:
p – współczynnik proporcjonalności dla krzywej progresywnej,
g – współczynnik progresji.
Krzywa proporcjonalna (x2(t)) obrazuje takie przypadki przebiegu zużycia, 

w których postępuje ono równomiernie od samego początku użytkowania; jest pro-
porcjonalne do okresu jego trwania. Najczęściej dotyczy to przebiegu zużycia ele-
mentów narażonych na zużycie ścierne (wstawki hamulcowe). Wielkość zużycia 
w tym przypadku jest określona wzorem [51, 69]:
 x t l t2 ( ) � �  (4.3)
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gdzie:
l – liniowy współczynnik proporcjonalności.
Z eksploatacyjnego punku widzenia istotne jest, aby zużycie tego typu przebie-

gało powoli, wtedy gdy notuje się małą wartość współczynnika proporcjonalności l.
W przebiegu klasycznej krzywej zużycia, opisanej formalnie w [98], można wy-

różnić trzy okresy, w których zmienia się intensywność zużycia. Pierwszy okres 
początkowo dużej, ale zmniejszającej się intensywności zużycia wynika z procesu 
docierania się elementów. Przebieg krzywej zużycia w tym okresie (0 ≤ t ≤ t1) ma 
charakter degresywny, co można odwzorować krzywą logarytmiczną. Potem jest 
okres (t1 < t ≤ t2) o stałej intensywności zużycia (czyli o liniowym przebiegu) i od-
powiada prawie całemu okresowi, w którym dopuszczalne jest użytkowanie pojazdu 
z takim elementem podlegającym tego typu zużyciu. O długości tego okresu decy-
duje współczynnik proporcjonalności d, który powinien mieć małą wartość. Ostatni 
trzeci okres (t2 < t) odzwierciedla sytuację, w której intensywność zużycia rośnie, 
co może być powodowane zwiększającymi się luzami lub zmianą właściwości war-
stwy wierzchniej elementów współpracujących i istnieje wtedy realna możliwość 
uszkodzenia współpracujących elementów. Tego rodzaju progresję intensywności 
zużycia można opisać krzywą wykładniczą.

Cały przebieg klasycznej krzywej zużycia można ująć złożonym wzorem, co 
wykazano w [98]. Sporządzono go zakładając, że by na końcach przedziału wy-
znaczonego przez czasy eksploatacji t1 i t2, oprócz równych wartości funkcji po obu 
stronach tych punktów granicznych, został spełniony warunek równości jednostron-
nych pochodnych tych funkcji. Warunki te zostaną spełnione, jeśli przebieg krzy-
wej (x3) będzie zdefiniowany następująco:
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Niezbędne jest przy tym, aby współczynniki występujące we wzorze (4.4) były 
powiązane ze sobą:
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 e x t= 3 1( )  (4.8)
 h x t= 3 2( )  (4.9)

Zależności 4.2-4.9 umożliwiają łatwe wykreślenie przebiegu wszystkich trzech 
opisanych krzywych zużycia przy użyciu dowolnego pakietu obliczeniowego, 
np. Mathematica. Wykorzystując ten pakiet i pewne unormowane dane, określono 
postać tych krzywych [93], co przedstawia il. 4.5.

W przypadku progresywnej i liniowej krzywej zużycia realnym problemem 
jest ustalenie granic dopuszczalnej wartości tego zużycia. Nie dotyczy to krzywej 
klasycznej, ponieważ chwila t2 jest przesłanką do zakończenia eksploatacji danego 
elementu obiektu.

Ważnym zagadnieniem dotyczącym cech struktury wewnętrznej jest wyodręb-
nienie takiego ich zbioru, który ma istotny wpływ na właściwości użytkowe elemen-
tów, podzespołów i zespołów pojazdów szynowych. Można do tego wykorzystać 
dokumentację techniczno-eksploatacyjną danego typu pojazdu szynowego i istnie-
jące unormowania dotyczące pojazdów.

Cechy struktury wewnętrznej mogą być generalnie podzielone na niemierzalne 
i mierzalne (il. 4.6).

Cechami niemierzalnymi są te, które nie mogą być poddane procesowi mierze-
nia wskutek braku w systemie obsługi przeznaczonych do tego specjalistycznych 
urządzeń. Przyczyną takiej sytuacji jest nieistnienie skutecznych technik pomiaro-
wych albo nieopłacalność ich stosowania wobec możliwości bezbłędnej i szybkiej 
oceny danych cech za pomocą zmysłów człowieka. Wyniki oceny cech niemierzal-

Il. 4.5. Krzywe zużycia dla danych testowych: x1(t) – progresywna, x2(t) – proporcjonalna, 
x3(t) – klasyczna, x(t) – unormowana wartość zużycia, t – uogólniony czas eksploatacji [93]
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nych również mogą być zachowywane w bazie danych jako pewien składnik historii 
zmian właś ciwości danego pojazdu szynowego. Wymaga to przyjęcia adekwatnego 
repertuaru ocen i jego zakodowania np. w postaci binarnej ([1, 0] bądź [T, F ‒ praw-
da, fałsz]) lub wielowartościowej.

Wśród cech mierzalnych można wyróżnić pierwotne i wtórne. Większość to ce-
chy pierwotne, czyli takie które mogą być zmierzone w sposób bezpośredni za po-
mocą odpowiednich przyrządów lub pośrednio dzięki zastosowaniu odpowiednich 
przetworników wielkości fizycznych. Ze względu na przebieg czynności pomiaro-
wych, wymagany odpowiednimi przepisami, cechy pierwotne mogą być podzielone 
na cechy typu indywidualnego lub zbiorowego. Pierwsze z nich są ocenione na pod-
stawie jednego wyniku pomiaru, a w przypadku drugich wartością wynikową jest 
średnia z kilku pomiarów.

Cechy wtórne reprezentują pewne złożenia wartości cech pierwotnych unormo-
wane w odpowiednich przepisach. Są to przykładowo sumy lub różnice wartości tej 
samej cechy, lecz opisujących inne fizyczne fragmenty danego elementu lub zespołu 
albo sumy wartości różnych cech. Cechy te można podzielić na własne ‒ dotyczące 
tego samego zespołu i obce ‒ ujmujące wartości odnoszące się do pewnej liczby tego 
samego typu zespołów tworzących strukturę pojazdu szynowego.

4.2.2. CECHY DIAGNOSTYCZNE W UJĘCIU FORMALNYM

Pewna część cech struktury wewnętrznej opisujących elementy pojazdów szy-
nowych ma tę własność, że może być stosunkowo łatwo zmierzona lub oceniona 
jakościowo bez demontażu pojazdu. Jednak w większości przypadków wykonanie 
takich pomiarów jest niemożliwe. Biorąc pod uwagę czym jest diagnostyka tech-
niczna, nie mogą one być wykorzystane w procesie diagnozowania. W celu ogra-
niczenia demontażu pojazdów szynowych w diagnostyce technicznej wykorzystuje 
się też inne cechy, nazywane wyjściowymi wynikającymi „bezpośrednio z realizacji 
użytkowych funkcji urządzenia” [34]. Cechy te mogą w sposób pośredni określać 

Il. 4.6. Podział cech struktury wewnętrznej. Opracowanie własne na podstawie [93]
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niektóre cechy struktury wewnętrznej. Cechami wyjściowymi są zarówno te, które 
charakteryzują konkretne procesy robocze przebiegające w strukturze danego pojaz-
du szynowego podczas realizacji funkcji użytkowych spełnianych przez ten pojazd, 
jak i cechy procesów towarzyszących tej realizacji. Cechy towarzyszące to cechy 
„powstające jako efekt wtórny zasadniczych procesów roboczych” [34].

Przykładowymi cechami procesów roboczych mogą być np. ciśnienie i masowe 
natężenie przepływu powietrza w układzie pneumatycznym, siła tłokowa na wyjściu 
z cylindra hamulcowego, siła docisku wstawki hamulcowej, ciśnienie sprężania, 
natężenie i napięcie prądu przepływającego przez silnik elektryczny. Cechy proce-
sów towarzyszących to takie cechy, jak np.: natężenie dźwięku i drgania rejestro-
wane podczas pracy silnika spalinowego w określonych jego rejonach, pojawienie 
się pewnego koloru spalin, temperatura wstawek hamulcowych, temperatura łożysk 
osiowych.

Wartości cech roboczych i towarzyszących mogą w trakcie eksploatacji ulegać 
zmianom, które w ustabilizowanych warunkach eksploatacji, podobnie jak w przy-
padku cech struktury wewnętrznej, można opisać formalnie następująco [93]:

 r t r tj j j a( ) [ ( )],� �  (4.10)

 q t q tk k k a( ) [ ( )],� �  (4.11)

gdzie:
rj – j-ta cecha robocza danego pojazdu szynowego,
t – uogólniony czas eksploatacji,
ψj,a – funkcja odwzorowująca cechy rj w warunkach eksploatacji a,
qk – k-ta cecha towarzysząca procesom przebiegającym w pojeździe szyno-

wym,
ζk,a – funkcja odwzorowująca cechy qk w warunkach eksploatacji a.

Te dwa rodzaje cech wraz z cechami struktury wewnętrznej tworzą potencjal-
ny zbiór cech diagnostycznych (il. 4.7), które należałoby analizować podczas 

Il. 4.7. Podział cech diagnostycznych pojazdu szynowego ze względu na ich pochodzenie. 
Opracowanie własne na podstawie [93]
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eksploatacji pojazdu. Oceny cech należących do tego zbioru umożliwiają przede 
wszystkim podjęcie dwu ważnych decyzji, oznaczających:

 – dopuszczalność i możliwość dalszego użytkowania pojazdu,
 – skierowanie pojazdu do systemu obsługi w celu przywrócenia możliwości 

jego dalszego użytkowania.
Pomijając pochodzenie cech diagnostycznych, można je ująć wspólnym ozna-

czeniem jako:

 y t y tc c c a( ) [ ( )],� �  (4.12)

gdzie:
yc – c-ta cecha diagnostyczna pojazdu szynowego,
ϕc,a – funkcja odwzorowująca cechy yc w warunkach eksploatacji a.
Zależność (4.12) odnosi się do cech zdeterminowanych o monotonicznym prze-

biegu w odróżnieniu od cech losowych, które są przedmiotem zainteresowania 
wibroakustyki. Przykład badania cech wibroakustycznych w odniesieniu do pojaz-
dów szynowych zawarto w pracy [103].

Poszczególne cechy diagnostyczne mają zróżnicowane znaczenie, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w publikacjach [32, 33, 53], gdzie wyróżniono grupę „pa-
rametrów” (cech) zasadniczych i drugorzędnych. Taki podział cech diagnostycz-
nych w przypadku pojazdów szynowych jest jednak dalece niewystarczający.

Zasady funkcjonowania systemu transportu szynowego wymagają innego ich 
podziału. W systemie eksploatacji pojazdów szynowych najistotniejsza jest zgod-
ność wartości cech należących do pewnego zbioru z wymaganiami zawartymi w 
stosownych przepisach związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu. Dru-
gim ważnym kryterium podziału cech jest możliwość wykonywania zadań, które 
mogą być przydzielone pojazdowi szynowemu danej serii zgodnie z jego przezna-
czeniem, a trzecim możliwość spełniania pewnych funkcji pomocniczych przez 
określone zespoły pojazdu szynowego.

Niezbędne jest więc wyodrębnienie cech związanych z oceną bezpieczeństwa 
użytkowania pojazdów szynowych. W rezultacie zbiór cech diagnostycznych po-
jazdów szynowych składał się będzie ze zbioru cech bezpieczeństwa użytkowania 
oraz zbiorów cech charakteryzujących zasadnicze i pomocnicze funkcje wypełnia-
ne przez pojazd (il. 4.8).

Cechy diagnostyczne przedstawione na il. 4.8 będą tworzyć więc zbiory cech [93]:
 – bezpieczeństwa Yb

 Y y yb b b�{ , }
1


�
 (4.13)

 – zasadniczych Yz

 Y y yz z z�{ , }
1


�
 (4.14)
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 – pomocniczych Yp

 Y y yp p p�{ , }
1


�
 (4.15)

przy czym η, ρ, ω – liczność – odpowiednio – cech bezpieczeństwa, zasadniczych 
i pomocniczych.

Znaczenie cech bezpieczeństwa podkreśla to, że ich wartości graniczne są opu-
blikowane w aktach normatywnych obowiązujących wszystkich użytkowników da-
nej sieci kolejowej. Pozostałe cechy nie mają takiego statusu. Ich wartości graniczne 
nie są określane w ten sposób.

Cechy zasadnicze odnoszą się do funkcji użytkowych danego pojazdu szyno-
wego, a cechy pomocnicze dotyczą komfortu i estetyki. Niekiedy w dokumentacji 
technicznej danego typu pojazdu szynowego pewne wartości graniczne cech zasad-
niczych i drugorzędnych mogą być wyszczególnione, ale w razie ich przekroczenia 
podczas eksploatacji nie zawsze obliguje to operatora do natychmiastowego wy-
cofania pojazdu z ruchu. Istnieje wtedy pewna swoboda decyzji odnośnie termi-
nu przekazania takiego pojazdu do systemu obsługi. Należy jednak zaznaczyć, że 
błędna decyzja może być wówczas powodem nadmiernego zużycia lub uszkodzenia 
podzespołów pojazdu podczas dalszego użytkowania.

W przypadku wielu prostych obiektów technicznych, jeśli są wyodrębnione ce-
chy diagnostyczne ze zbioru cech bezpieczeństwa, to mają one zwykle jeden zakres 
wartości dopuszczalnych. Zakresy te ograniczają pary wartości minimalnej i mak-
symalnej (normy Nbl ),  których uporządkowanie jest niezależne od rosnącego lub 
malejącego trendu zmian danej cechy:

 N y yb b bl l l
= ( ) ,( )min max1 1  (4.16)

 ( ) ( )min maxy yb bl l1 1<  (4.17)

gdzie:
l – identyfikator cechy bezpieczeństwa.
Taka sytuacja nie dotyczy wszystkich cech bezpieczeństwa pojazdów szyno-

wych. W dokumentach normatywnych widnieje wiele tego rodzaju cech pojazdu 

Il. 4.8. Podział cech diagnostycznych pojazdu szynowego ze względu na ich znaczenie. 
Opracowanie własne na podstawie [93]
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szynowego, przy których przewidziano dwa zakresy wartości dopuszczalnych lub 
więcej. Kiedy stwierdza się, że wartość danej cechy przechodzi z jednego zakresu do 
drugiego i następnych, należy wówczas dokonać pewnych ograniczeń odnoszących 
się do możliwości realizacji pełni funkcji użytkowych danego pojazdu szynowe-
go. Chodzi tu głównie o ograniczenie jego maksymalnej prędkości jazdy. Przykłady 
tego rodzaju cech dotyczących zestawów kołowych podano w [93].

Jeśli cecha bezpieczeństwa ma dwie uporządkowane pary wartości minimalnej 
i maksymalnej, to istnieje wtedy jedna wartość granicznej prędkości jazdy v1 umoż-
liwiająca opisanie tych normatywnych zakresów wartości jako par [93]:

 � ��v v b b bN y y
l l l1

1
1 1( ) ,( )min max  (4.18)

 � ��v v b b bN y y
l l l1

2
2 2( ) ,( )min max

 (4.19)

W tej sytuacji, zależnie od trendu zmian tego rodzaju cechy występującego 
w trakcie eksploatacji można określić następujące uporządkowanie wartości gra-
nicznych:

 – przy trendzie rosnącym

 ( ) ( ) ( ) ( )min max min maxy y y yb b b bl l l l1 1 2 2� ��� �� �  (4.20)

 – przy trendzie malejącym

 ( ) ( ) ( ) ( )max min max miny y y yb b b bl l l l1 1 2 2� ��� �� �  (4.21)

Niektóre cechy bezpieczeństwa mogą mieć więcej niż dwa zakresy wartości. 
W przypadku trzech zakresów występują trzy pary wartości granicznych:

 � ��v v b b bN y y
l l l1

1
1 1( ) ,( )min max  (4.22)

 � �� �v v v b b bN y y
l l l2 1

2
2 2( ) ,( )min max

 (4.23)

 � ��v v b b bN y y
l l l2

3
3 3( ) ,( )min max  (4.24)

a ich uporządkowanie można określić:
 – przy trendzie rosnącym:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )min max min max miny y y y yb b b b bl l l l l1 1 2 2 3� ��� �� � ��� �� � (( )maxybl 3  (4.25)

 – przy trendzie malejącym:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )max min max min maxy y y y yb b b b bl l l l l1 1 2 2 3� ��� �� � ��� �� � (( )minybl 3  (4.26)

W przypadku cech zasadniczych najczęściej brak normatywnych przesłanek do 
wyróżnienia więcej niż dwóch wartości granicznych, decydujących o możliwości 
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wypełniania przez pojazd funkcji użytkowych przewidzianych przez konstruktora. 
Wówczas norma Nzm  i uporządkowanie tych dwu wartości są następujące:

 N y yz z zm m m
= ( ) ,( )min max1 1  (4.27)

 ( ) ( )min maxy yz zm m1 1<  (4.28)

gdzie:
m – identyfikator cech zasadniczych.
Niekiedy może zaistnieć konieczność zmniejszenia zużycia pewnych pojaz-

dów eksploatowanych w trudnych warunkach (w1), np. na liniach z dużą liczbą łu-
ków o małym promieniu. Decyzja o przydziale pojazdów użytkowanych na tych 
liniach do pracy w mniej uciążliwych warunkach (w2 ≠ w1) jest w rzeczywistości 
usankcjonowaniem istnienia dwu norm cech zasadniczych odnoszących się do tych 
warunków:

 � �w z z zN y y
m m m1

1
1 1( ) ,( )min max

 (4.29)

 � ��w w z z zN y y
m m m2 1

2
2 2( ) ,( )min max  (4.30)

Uporządkowanie wartości normatywnych tych cech przedstawia się następująco:
 – przy trendzie rosnącym

 ( ) ( ) ( ) ( )min max min maxy y y yz z z zm m m m1 1 2 2� ��� �� �  (4.31)

 – przy trendzie malejącym

 ( ) ( ) ( ) ( )max min max miny y y yz z z zm m m m1 1 2 2� ��� �� �  (4.32)

Zarówno w przypadku cech bezpieczeństwa, jak i cech zasadniczych tylko prze-
kroczenie skrajnej wartości  granicznej danej cechy obliguje do skierowania danego 
pojazdu do systemu obsługiwania. Inaczej jest jeśli weźmie się pod uwagę grupę 
cech pomocniczych. W przypadku tych ostatnich nie ma żadnego użytkowego uza-
sadnienia potrzeby wyszczególniania więcej niż dwu zakresów wartości granicznych 
każdej takiej cechy, a ponadto przekroczenie wartości granicznych tego jednego za-
kresu może powodować co najwyżej pogorszenie komfortu czy estetyki pojazdu. 
Norma Npo  i uporządkowanie takich dwu wartości są następujące:

 N y yp p po o o
= ( ) ,( )min max1 1  (4.33)

 ( ) ( )min maxy yp po o1 1<  (4.34)

gdzie:
o – identyfikator cech pomocniczych.
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Przedstawiony sposób wydzielania trzech zbiorów cech diagnostycznych, tj. bez-
pieczeństwa, zasadniczych i pomocniczych, a także określenie liczby zakresów war-
tości granicznych każdej z nich w praktyce jest jednym z warunków możliwości 
precyzyjnego zdefiniowania klas stanów technicznych pojazdów szynowych.

4.2.3. KLASYFIKACJA CECH DIAGNOSTYCZNYCH

Dobór zbioru cech diagnostycznych oraz określenie zakresów wartości granicz-
nych tych cech to podstawowe zadania teorii diagnostyki. Ogół cech można po-
dzielić rozpatrując je pod różnymi względami. Z matematycznego punktu widzenia 
(il. 4.9) cechy diagnostyczne mogą być [93]:

 – zdeterminowane ciągłe lub dyskretne,
 – losowe.

Zmiany wartości cech zdeterminowanych ciągłych mogą być w danych warun-
kach opisane za pomocą funkcji ciągłych uogólnionego czasu eksploatacji. Przykła-
dem takich cech może być np. ciśnienie sprężania w silniku spalinowym, tempera-
tura obudowy łożysk osiowych, zużycie kół jezdnych. Specyficznym przykładem 
cech zdeterminowanych ciągłych są charakterystyki zmian niektórych cech. Są to 
np. histerezy uzyskiwane podczas badania nacisku kół na szyny na odpowiednim 
stanowisku czy zmiany ciśnienia w zbiorniku pomocniczym i sterującym podczas 
napełniania pneumatycznego układu hamulcowego bądź w cylindrze hamulcowym 
w trakcie hamowania.

Cechy zdeterminowane dyskretne mogą być typu ilościowego lub jakościowego. 
Pierwsze z nich wyrażają przynależność do określonego przedziału wartości. Przy-
kładem tego rodzaju cechy jest czas t napełniania cylindra hamulcowego wagonu 
osobowego określany w stosownych przepisach. W rzeczywistości cechą diagno-
styczną jest jednak ciśnienie w tym cylindrze, którego przepisowa wartość może być 
osiągnięta w czasie:

Il. 4.9. Podział cech diagnostycznych pod względem matematycznym [93]
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 – zbyt krótkim t < 3 s,
 – w normie 3 s ≤ t ≤ 5 s,
 – zbyt długim t > 5 s.

Zdeterminowane cechy typu jakościowego są cechami niemierzalnymi lub trud-
no mierzalnymi. Może to być np. wystąpienie określonego  koloru gazów spalino-
wych, śladów korozji czy czystości dźwięku. Są to więc cechy typu logicznego, 
których wartości są typu binarnego. Jak już wcześniej wspomniano, mogą być repre-
zentowane przykładowo przez: [1, 0], [T, F], [Tak, Nie].

W przypadku cech losowych nie określa się ich zakresów wartościami granicz-
nymi. Są to szybkozmienne cechy i przyjmują one wartości przypadkowe tworząc 
pewne charakterystyki opisujące drgania i hałas, które mogą być wibroakustyczny-
mi nośnikami informacji o stanie technicznym określonych zespołów pojazdu szy-
nowego. Ocena tego rodzaju cech wymaga użycia specjalnych technik pomiarowych 
oraz zaawansowanych metod analizy otrzymanych wyników. Z uwagi na obszer-
ność zagadnień związanych z tego rodzaju działaniami w niniejszej monografii nie 
zostały one szerzej omówione. W przypadku pojazdów szynowych można wymie-
nić wiele publikacji związanych z tego rodzaju cechami. Są to np. prace dotyczące: 
procesów wibroakustycznych wykorzystywanych w diagnostyce tramwajów [11], 
badania interakcji pomiędzy kołami tramwaju a torem [9], monitorowania on-line 
stanu technicznego infrastruktury i układu biegowego lekkiego pojazdu szynowego 
[10], zastosowania obrazowania pola akustycznego do diagnostyki wózków tramwa-
jowych [8], zastosowania analizy czasowo-częstotliwościowej sygnału akustyczne-
go do wykrywania płaskich miejsc na powierzchni tocznej koła tramwajowego [43], 
wykrywania płaskich miejsc za pomocą transformacji Hilberta [64], pomiaru drgań 
elementów układu napędowego i wykorzystania tych wyników w diagnostyce po-
jazdów szynowych [62], pomiarów dźwięku emitowanego przez przeguby członów 
tramwaju [65], metody oceny stanu technicznego klocków hamulcowych na podsta-
wie drgań rezonansowych zmierzonych na uchwycie klocka, a także diagnostyki tar-
czy ciernego hamulca tarczowego [79], zastosowania diagnostyki wibro akustycznej 
do oceny stanu technicznego elementów układu hamulcowego [78].

Drugim ważnym podziałem cech diagnostycznych jest ich podział pod względem 
fizycznej natury. Złożona budowa pojazdów szynowych sprawia, że mogą to być 
cechy (il. 4.10):

 – geometryczne,
 – mechaniczne,
 – elektryczne,
 – hydromechaniczne,
 – cieplne,
 – wibroakustyczne,
 – struktury materiałów,
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 – materiałów eksploatacyjnych,
 – inne.

Spośród tych grup cech tylko cechy wibroakustyczne są losowe, a pozostałe zde-
terminowane, ponieważ można wykazać bezpośredni związek, w postaci funkcji 
ciągłej lub o charakterze binarnym, ujmujący zależność wartości tych cech od okre-
su eksploatacji elementów pojazdów szynowych, których te cechy dotyczą.

Cechy geometryczne
Istnieją liczne cechy geometryczne, których wartości mogą być zmierzone bez 

demontażu, a które w sposób istotny wpływają na właściwości pojazdów szyno-
wych. Cechy te umożliwiają ocenę głównie takich zespołów pojazdu szynowego, 
jak zestaw kołowy, układ usprężynowania, układ hamulcowy. Są to np.:

 – grubość obręczy zestawu kołowego,
 – grubość obrzeża zestawu,
 – średnice kół zestawu,
 – rozstaw kół zestawu,
 – długość płaskiego miejsca na powierzchni tocznej zestawu,
 – grubość narostu na powierzchni tocznej obręczy zestawu,
 – grubość wstawki hamulcowej,
 – wysokość sprężyn nośnych w pojeździe pod obciążeniem,
 – wysokość elementów metalowo-gumowych,
 – luz poprzeczny w zespole prowadzącym zestaw kołowy,
 – luz podłużny w zespole prowadzącym zestaw kołowy,
 – owalizacja komutatora.

Wymienione cechy są cechami struktury wewnętrznej, a ich wartości nominal-
ne nie muszą być takie same w przypadku pojazdów szynowych różnego typu.

Il. 4.10. Klasyfikacja cech diagnostycznych pojazdów szynowych pod względem fizykalnym. 
Opracowanie własne na podstawie [34]
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Cechy mechaniczne
Wśród mechanicznych cech diagnostycznych pojazdów szynowych można wy-

różnić cechy:
 – proste,
 – złożone.

Podział wynika z tego, że pierwsze mogą być określone za pomocą jednej war-
tości, a drugie wyrażane są określonymi charakterystykami. Do prostych cech 
mogą być zaliczone takie wielkości jak:

 – siły,
 – momenty,
 – przemieszczenia,
 – prędkości,
 – przyspieszenia.

Przykładem sił jako cech diagnostycznych są: siła docisku wstawki hamulcowej 
do koła, siła tłokowa cylindra hamulcowego, siła pociągowa na haku lokomotywy, 
siła docisku ślizgacza odbieraka prądu do sieci trakcyjnej. Inne to moment zwrotny 
nastawiacza międzywózkowego pojazdu szynowego, skok tłoka cylindra hamulco-
wego, prędkość obrotowa wału silnika lokomotywy spalinowej na poszczególnych 
stopniach regulacji czy opóźnienie hamowania.

Złożone cechy mechaniczne służą np. do oceny efektywności pracy silników. Są 
to charakterystyki momentu i mocy w funkcji prędkości obrotowej silnika spalino-
wego czy też moc ciągła i godzinna silnika elektrycznego. Do złożonych mecha-
nicznych cech diagnostycznych można zaliczyć też zależności pomiędzy cechami 
prostymi, np. charakterystyki siły zderzaka w funkcji przemieszczenia czy histerezy 
nacisków kół na szyny. Cechy mechaniczne należą do grupy cech opisujących robo-
cze procesy wyjściowe.

Cechy elektryczne
Cechy elektryczne to grupa cech najczęściej wykorzystywanych w diagnostyce 

pojazdów szynowych. Podobnie jak cechy mechaniczne są cechami roboczymi, któ-
re można podzielić na proste i złożone.

Prostymi cechami elektrycznymi są:
 – natężenie prądu,
 – napięcie,
 – rezystancja,
 – indukcyjność,
 – pojemność.

Wymieniona grupa cech może być wykorzystana przede wszystkim w diagno-
styce trakcyjnych pojazdów szynowych, w których występuje znaczna liczba ukła-
dów elektrycznych. Układy te zawierają różnego rodzaju przewody zasilające, re-
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zystory, cewki indukcyjne czy kondensatory, a także elementy półprzewodnikowe 
urządzeń elektronicznych. Do ich diagnostyki mogą być wykorzystane wymienione 
cechy proste.

Przykładem złożonych cech elektrycznych jest charakterystyka napięcia prąd-
nicy głównej lokomotywy spalinowej w funkcji natężenia prądu, charakterystyka 
mocy silników trakcyjnych czy też pojemność elektryczna akumulatorów.

Cechy ze zbioru cech elektrycznych zwykle mogą być łatwo zmierzone, a ich 
wartości zachowane do dalszej analizy.

Cechy hydromechaniczne
W zbiorze cech hydromechanicznych można wyróżnić cechy proste, takie jak: 

ciśnienie czy natężenie przepływu cieczy lub gazu, a także ich złożone charaktery-
styki czasowe. Cechy te dotyczą głównie silnika spalinowego i układu powietrzne-
go (zwłaszcza hamulcowego) pojazdu szynowego.

Przykładami prostych cech hydromechanicznych są:
 – podciśnienie w układzie dolotowym silnika spalinowego,
 – ciśnienie sprężania silnika,
 – ciśnienie wtrysku paliwa,
 – ciśnienie w przewodach paliwowych silnika,
 – ciśnienie oleju,
 – ciśnienie w przewodzie głównym pojazdu,
 – maksymalne ciśnienie w cylindrze hamulcowym,
 – objętość dawki paliwa.

Do złożonych cech hydromechanicznych można zaliczyć m.in.:
 – szczelność komory nadtłokowej silnika spalinowego,
 – szczelność podzespołów układu paliwowego,
 – ciśnienie indykowane silnika spalinowego,
 – szczelność podzespołów układu hamulcowego.

Większość cech hydromechanicznych może być łatwo zmierzona w sposób bez-
pośredni, lecz w przypadku cech szybkozmiennych niezbędne jest użycie metod 
pośrednich wykorzystujących różnego rodzaju przetworniki, np. tensometryczne 
czy też piezoelektryczne. Cechy hydromechaniczne można zaliczyć do grupy cech 
roboczych.

Cechy cieplne
Możliwość wykorzystania cech cieplnych w diagnostyce pojazdów szynowych 

wynika z tego, że wiele ich zespołów nagrzewa się podczas pracy do pewnej tem-
peratury. Bilans cieplny tych zespołów może ulec zakłóceniu wskutek pojawienia 
się w nich niezdatności, co prowadzi do zmiany temperatury obudowy lub czynnika 
chłodzącego dany zespół. Przykładami takich cech są temperatury: cieczy chłodzą-
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cej i oleju silnikowego silnika spalinowego lokomotywy, uzwojeń i obudowy ma-
szyn elektrycznych, łożysk osiowych czy wstawek hamulcowych.

Pomiary temperatury mogą być dokonane metodą stykową, przy użyciu odpo-
wiednio dobranych termopar, albo bezstykowo za pomocą czujników podczerwie-
ni, a wyniki pomiarów można zarejestrować. Cechy cieplne należą do grupy cech 
opisujących towarzyszące procesy wyjściowe.

Cechy wibroakustyczne
W pojazdach szynowych występują cztery podstawowe źródła drgań wibroaku-

stycznych:
 – aerodynamiczne, związane z procesami dolotu, spalania i wylotu w silnikach 

spalinowych,
 – hydromechaniczne, powstałe w wyniku przepływu paliwa, cieczy chłodzącej 

i oleju wraz z występującymi przy tym zjawiskami kawitacji,
 – elektromagnetyczne, powodujące powstawanie drgań w wyniku oddziały-

wania pól magnetycznych w maszynach elektrycznych,
 – mechaniczne, związane z ruchem pojazdu i jego elementów (drgania pudła 

i elementów podwozia, niewyważenie mas wirujących), występowaniem sił 
tarcia w czasie hamowania, a także sił impulsowych np. w łożyskach tocz-
nych.

Cechy wibroakustyczne należą do grupy cech losowych i dotychczas są naj-
częściej wykorzystywane w bezprzyrządowej ocenie stanu technicznego zespołów 
pojazdów szynowych, w szczególności silnika spalinowego. Zastosowanie spe-
cjalistycznej aparatury mierzącej przemieszczenie, prędkość oraz przyspieszenie 
w ruchu drgającym umożliwia także pośredni pomiar pewnych niedostępnych cech 
struktury wewnętrznej. Przykładem może tu być badanie zużycia łożysk ślizgowych 
silnika spalinowego przy użyciu czujników drgań odpowiednio przymocowanych 
do korpusu silnika. Również hałas jest cechą o charakterze losowym i może być 
wykorzystany w przyrządowej i bezprzyrządowej diagnostyce np. silników, prze-
kładni i łożysk w pojazdach szynowych.

Pewną osobliwością jest to, że niektóre cechy wibroakustyczne odnoszące się 
do drgań w układzie zawieszenia są cechami roboczymi, a inne – w szczególności 
dotyczące hałasu – należy zaliczyć do grupy cech towarzyszących.

Cechy struktury materiałów
Cechy struktury materiałów wykorzystywane w diagnostyce pojazdów szyno-

wych są cechami struktury wewnętrznej. Określają one możliwość występowania 
niekorzystnych zmian i wad ukrytych w elementach istotnych ze względów bezpie-
czeństwa ruchu. Chodzi tu przede wszystkim o występowanie w elementach zesta-
wów kołowych (osie, obręcze kół, koła monoblokowe) takich wad ukrytych, jak:
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 – pęknięcia zmęczeniowe,
 – wady hutnicze (jamy usadowe, wtrącenia niemetaliczne).

Wymienione niezdatności wykrywa się metodą echa za pomocą defektoskopów 
ultradźwiękowych.

Cechy materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne, które mogą być wykorzystane w diagnostyce pojaz-

dów szynowych to oleje i smary oraz ciecze chłodzące i elektrolity. W przypadku 
olejów cechami diagnostycznymi mogą być: lepkość, gęstość, ilość i rodzaj zanie-
czyszczeń, a w odniesieniu do smarów mazistych może to być ich penetracja. W tra-
dycyjnych akumulatorach kwasowych istotną cechą jest gęstość elektrolitu okre-
ślająca stan ich naładowania, a którą można w łatwy sposób zmierzyć areometrem. 
Wymienione cechy można kontrolować metodami klasycznymi i są one cechami 
struktury wewnętrznej.

W grupie cech materiałów eksploatacyjnych są również cechy towarzyszące. 
Oleje, smary i ciecze chłodzące mają tę właściwość, że gromadzą w swej obję-
tości produkty zużycia i dlatego np. ilość i skład chemiczny zanieczyszczeń w oleju 
umożliwiają pośrednie określenie zużycia elementów silnika spalinowego lokomo-
tywy bez jego demontażu (panewki łożysk, zespół tłok‒pierścienie‒tuleja cylin-
drowa). Dokładne ilościowe i jakościowe określenie zanieczyszczeń jest możliwe 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod pomiarowych, np. spektralnej analizy 
emisyjnej, fluorescencji rentgenowskiej czy absorpcji atomowej.

Inne cechy
Zbiór innych cech obejmuje te, które trudno zaliczyć do jednego z wcześniej 

wymienionych zbiorów. Są nimi cechy towarzyszące, np.:
 – łatwość rozruchu silnika spalinowego,
 – równomierność pracy silnika,
 – iskrzenie na komutatorze maszyn elektrycznych,
 – skład i kolor spalin,
 – czystość dźwięku po uderzeniu w obręcz koła,
 – korozja na powierzchni pomiędzy obręczą a kołem bosym ujawniająca się 

śladami widocznymi na zewnątrz.
Pierwsze dwie cechy mogą być oceniane zarówno bezprzyrządowo, jak i przy 

użyciu przyrządów (poprzez pomiar natężenia prądu i czasu trwania rozruchu, cha-
rakterystykę prędkości obrotowej w funkcji czasu, przy ustalonym obciążeniu).

Iskrzenie na komutatorze może być określone miernikiem wykorzystującym roz-
chodzenie się fal elektromagnetycznych towarzyszących temu zjawisku. W przy-
padku silnika spalinowego istotną cechą diagnostyczną jest również skład spalin, 
który może być określony za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych, 
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podczas gdy kolor spalin jest zwykle określany bezprzyrządowo. Bez użycia przy-
rządów sprawdza się również czystość dźwięku po uderzeniu w obręcz koła oraz 
występowanie śladów korozji świadczących o poluzowaniu się obręczy na kołach 
bosych zestawów kołowych.

4.2.4. ZŁOŻONE CECHY DIAGNOSTYCZNE

Złożonymi cechami diagnostycznymi są charakterystyki zmian takich cech, któ-
re oprócz osiągania wartości mieszczących się w odpowiednich zakresach warto-
ści granicznych muszą spełniać również pewne warunki związane z przebiegiem 
ich chwilowych wartości. Zagadnienie to zostanie omówione na przykładzie cha-
rakterystyk zmian nacisku kół na szyny uzyskanych na specjalnym stanowisku 
diagnostycznym. Przebieg tego rodzaju badań przedstawiono szczegółowo w pra-
cach [1, 95]. Charakterystyki te tworzą pętle histerezy o kształcie jak na il. 4.11. 
Pętle te mają idealizowaną formę w postaci dwóch łuków rozgraniczonych cięciwą 
poprowadzoną pomiędzy ich wierzchołkami.

Łuk wypukły Lwp pętli histerezy to w istocie przebieg funkcji odwrotnej do wy-
kresu zależności nacisku od przemieszczenia koła aktywnego podczas jego podno-
szenia Qp hi j

a
, ( ),  czyli:

 L Qp hwp i j
a� �[ ( )],

1  (4.35)

Il. 4.11. Kształty idealizowanych pętli histerezy rozkładu nacisku kół na szyny podczas 
wichrowania przykładowej czwartej osi pojazdu szynowego; naciski i szerokości 
pętli histerezy na torze poziomym kół odpowiednio: aktywnego Qi j

a
,  i dHi j

a
, ,

 
pasywnego Qi j

p
,  i dHi j

p
, ,  C – cięciwa wierzchołków histerezy, Lwk – łuk wklęsły, 

Lwp – łuk wypukły [1]
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a łuk wklęsły Lwk jest przebiegiem tego rodzaju funkcji przedstawiającej zależność 
nacisku od przemieszczenia koła aktywnego podczas jego opuszczania Qo hi j

a
, ( )] :

 L Qo hwk i j
a� �[ ( )],

1  (4.36)

gdzie:
a – oznaczenie koła aktywnego,
i – numer osi,
j – numer strony pojazdu dla obserwatora patrzącego w kierunku kabiny A: 

prawa j = 1, lewa j = 2.
Cechami pierwotnymi ocenianymi w trakcie badań nacisku kół na szyny są: 
 – wartości nacisku przy maksymalnych wychyleniach i w pozycji neutralnej,
 – kształt łuków pętli histerezy (il. 4.12).

Na podstawie wartości zmierzonych pierwszej cechy pierwotnej oblicza się war-
tości całego szeregu cech wtórnych. Są to:

 – naciski koła i, j będącego kołem aktywnym i pasywnym podczas badania,
 – średni nacisk koła i, j wynikający z obu badań,
 – nacisk osi i,
 – odchyłka nacisku koła i, j względem średniego nacisku obu kół osi i,
 – względne odchyłki procentowe nacisków kół osi i od nacisku średniego kół 

w tej osi,
 – szerokość pętli histerezy nacisków koła i, j badanego jako koła aktywnego 

i pasywnego,
 – względna procentowa szerokość pętli histerezy nacisków koła i, j,
 – całkowity nacisk wózka (suma nacisków kół osi danego wózka),
 – nacisk strony j wózka k-tego,
 – odchyłka nacisku strony j wózka k-tego od wartości nacisku średniego  

w wózku,
 – odchyłka nacisku kół i-tej osi od wartości nacisku średniego w k-tym wózku 

zawierającym n zestawów kołowych,
 – nacisk całego pojazdu,
 – odchyłka nacisku kół wózka k-tego od wartości nacisku średniego w po-

jeździe.
Wartości tych cech wtórnych oblicza się sposobem podanym w normie [127] 

i służą one do określenia stanu technicznego pojazdu szynowego. W rezultacie de-
cydują o dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Podstawą do podjęcia tego rodzaju decyzji 
jest wynik porównania obliczonych i dopuszczalnych wartości względnych procen-
towych odchyłek nacisku, oznaczonych jako:
a) dqi,j – czyli względna odchyłka procentowa nacisku koła od średniego nacisku 

kół osi i,
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b) dqj,o – względna procentowa odchyłka nacisku strony j wózka od wartości na-
cisku średniego stron wózka,

c) dqo,i – względna procentowa odchyłka nacisku kół i-tego zestawu kołowego od 
wartości średniej w wózku k,

d) dqk – względna procentowa odchyłka nacisku kół wózka k, od wartości średniej 
w pojeździe.
Biorąc pod uwagę te względne odchyłki jako cechy diagnostyczne yzm ,  wska-

zano na możliwość przypisania im dwu zakresów wartości [1, 95]. Są więc w tym 
przypadku dwie normy wartości i uporządkowanie jak w formułach (4.29)-(4.32), 
z tą różnicą że minimalna wartość graniczna pierwszego zakresu jest równa zeru. 
Można wobec tego przedstawić ich uporządkowanie w postaci:

 0 1 2 2� ��� �� �( ) ( ) ( )max min maxy y yz z zm m m
 (4.37)

Druga cecha pierwotna, czyli kształt krzywych tworzących pętle histerezy, jest 
zespołem cech zdeterminowanych typu jakościowego lub ilościowego. Przykładem 
pierwszej z nich jest pojawienie się miejscowych skoków nacisku w pętlach histere-
zy pojedynczych kół lub całych zestawów kołowych (il. 4.12).

Występują także przypadki odrywania się kół od szyn albo wystąpienie naci-
sku maksymalnego przy niewielkich wychyleniach koła w stosunku do poziomu 
h = 0. Najczęściej jest to efektem oporów tarcia w węzłach przegubowych układu 
zawieszenia, czego przyczyną może być niedostateczne smarowanie bądź nadmier-
ne zużycie elementów węzłów ruchomych, czyli w tym przypadku sworzni i tulejek 
wahacza oraz resora piórowego.

Ilościowym ujęciem kształtu łuków pętli histerezy mogą być zarówno szerokość 
tych pętli, jak i ich pochylenie.

Oprócz wskazanych już oporów tarcia w węzłach ruchomych układu zawiesze-
nia innymi przyczynami wpływającymi na kształt pętli histerezy są:

 – nieprawidłowy dobór charakterystyk sprężyn śrubowych i piórowych,
 – nieprawidłowe wartości luzów w układzie biegowym.

Przedstawiony przykład złożonych cech diagnostycznych, jakimi są charaktery-
styki zmian pewnej cechy pierwotnej, może być wykorzystany do tworzenia syste-
mów oceny także innych cech tego rodzaju. Chodzi tu przykładowo o charaktery-
styki zmian ciśnienia w układach pneumatycznych hamulców pojazdów szynowych. 
W każdym przypadku wymaga to jednak indywidualnego podejścia do kwestii usta-
lania cech wtórnych wykorzystywanych w ocenie stanu technicznego danego układu 
pojazdu szynowego.

Wszystkie podziały cech diagnostycznych przedstawione w podrozdziale 4.2 sta-
nowią podstawę definicji i klasyfikacji stanów technicznych pojazdów szynowych.



5. STAN TECHNICZNY POJAZDÓW SZYNOWYCH

Punktem wyjścia do zdefiniowania stanu technicznego pojazdu szynowego jest 
podsumowanie uwag dotyczących omawianego już wieloznacznego pojęcia stan. 
Aktualnie w procesie eksploatacji pojazdów można wyróżnić trzy podstawowe jego 
znaczenia związane:

 – ze strukturą wewnętrzną elementów pojazdu,
 – z usytuowaniem pojazdu w systemie eksploatacji,
 – z dopuszczalnością jego użytkowania.

Dwa pierwsze znaczenia dotyczą odpowiednio terminów: stan strukturalny i stan 
eksploatacyjny, omówionych odpowiednio w podrozdziałach 2.1, 3.2.1 i 3.2.2. Trze-
cie znaczenie związane z dopuszczalnością użytkowania pojazdu to stan techniczny.

Pomiędzy wszystkimi wymienionymi znaczeniami zagregowanego określenia 
stan obiektu występują zależności, które można przedstawić jak na il. 5.1.

Stan strukturalny i stan techniczny pojazdu szynowego cechuje wzajemna za-
leżność. Zarówno stan techniczny może wpływać na strukturę danego pojazdu 
(np. w przypadku pojawienia się niezdatności), jak i niewłaściwa struktura może być 
przyczyną wystąpienia określonych niezdatności. Natomiast stany eksploatacyjne 
powinny być wynikiem określonego stanu technicznego i pośrednio stanu struktu-
ralnego pojazdu. Oczywiście także procesy użytkowania i obsługiwania wpływają 
na zmianę stanu technicznego i strukturalnego każdego pojazdu.

Decyzje o przypisaniu pojazdu szynowego do określonego podsystemu (użyt-
ku, obsługi) systemu eksploatacji powinny być formułowane na podstawie badań 
diagnostycznych. Aby te działania miały sens w praktyce niezbędne jest istnienie 

Il. 5.1. Zależności pomiędzy znaczeniami pojęcia stan pojazdu szynowego.  
Opracowanie własne na podstawie [90]
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precyzyjnej definicji stanu technicznego i wyodrębnienie jego klas po to, aby na 
podstawie wyników uzyskanych podczas badań diagnostycznych racjonalnie kiero-
wać procesem eksploatacji pojazdu szynowego.

Uznano więc, że niezbędne jest formalne zdefiniowanie stanu technicznego 
(podrozdział 5.1), określenie klas stanów technicznych niezbędnych do realizacji 
zadań diagnostyki (podrozdział 5.2), a także możliwości identyfikacji stanu tech-
nicznego na podstawie bieżących wartości cech diagnostycznych (podrozdział 5.3).

5.1. STAN TECHNICZNY – DEFINICJA FORMALNA

Każdy pojazd szynowy jest złożonym obiektem technicznym, którego stan tech-
niczny określają właściwości jego elementów składowych. Właściwości te opisują 
cechy struktury wewnętrznej zdefiniowane w podrozdziale 4.2.1. Przyjmując dla 
uproszczenia, że wartości tego rodzaju cech w danym momencie i w określonych 
warunkach eksploatacji opisuje wzór (4.1), to każdą taką wartość można uważać 
za składową wektora charakteryzującego bieżący stan techniczny pojazdu szyno-
wego.

Przy takim podejściu stan techniczny pojazdu szynowego jest jego właściwoś-
cią determinowaną przez wektor cech struktury wewnętrznej, określony następują-
co [93]:

 X( , ) [ ( )], [ ( )], [ ( )], , ,t a x f t x f t x f ta a n n a� �� ��1 1 2 2   (5.1)

gdzie:
X(t, a) – wektor cech struktury wewnętrznej po okresie eksploatacji t w wa-

runkach a,
n – liczba cech struktury wewnętrznej.
Wektorowa interpretacja pojęcia stan techniczny jest wygodnym i jednocześnie 

obiektywnym, ilościowym atrybutem opisującym dany pojazd szynowy. Należy 
w tym miejscu zauważyć, że w danej chwili i w danych warunkach eksploatacji 
wektor (5.1) wyznacza pewien punkt deskrypcyjny w przestrzeni n-wymiarowej.

Przykładami takiej wektorowej interpretacji pojęcia stan techniczny, w odniesie-
niu do zestawów kołowych, są il. 5.2 i 5.3.

Ilustracja 5.2 przedstawia wyniki pomiarów grubości obrzeża i obręczy, war-
tości graniczne tych cech oraz przykładowy wektor stanu technicznego X. Wartości 
graniczne zaczerpnięto z jednej z wersji odpowiednich przepisów i mają one tylko 
znaczenie poglądowe. Linią kreskowaną zaznaczono minimalne wartości dopusz-
czające użytkowanie lokomotywy w ruchu ekspresowym, a kropkowaną w ruchu 
pasażerskim. W celu odróżnienia okresów użytkowania od odnowy profilu koła wy-
niki pomiarów połączono odpowiednio kolorami niebieskim i czerwonym.
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Il. 5.2. Wektor stanu technicznego X wyznaczony przez wartości dwu cech diagnostycznych 
koła zestawu kołowego wybranej lokomotywy [99]

Il. 5.3. Wektor stanu technicznego zestawu kołowego X trzech wybranych cech diagnostycznych: 
O – grubości obręczy oraz grubości (Og) i wysokości (Ow) obrzeża koła: D – średnica koła, 
D1 – średnica koła bosego, b – szerokość obrzeża, Ez – odległość między zarysami obrzeży 
(szerokość prowadna), qR – stromość obrzeża, Az – odległość między wewnętrznymi 
powierzchniami obręczy lub wieńcami kół bezobręczowych w zestawach kołowych bez 

obciążenia [94]
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Wektor uzyskany na podstawie wyników pomiarów grubości obrzeża i obręczy 
umożliwia łatwe sformułowanie decyzji użytkowych. W rozpatrywanym przypad-
ku istnieje konieczność przesunięcia rozpatrywanej lokomotywy do obsługi ru-
chu pasażerskiego.

Tego rodzaju wektorowa interpretacja możliwa jest również przy trzech cechach 
diagnostycznych, których wartości tworzą wektor stanu technicznego zestawu ko-
łowego przedstawiony na il. 5.3. Są to grubość obręczy oraz grubość i wysokość 
obrzeża koła.

W podobny sposób można rozważać wektory w przestrzeni o liczbie wymiarów 
większej niż 3 (wielowymiarowej), ponieważ nie chodzi tu o ich graficzne przedsta-
wienie, lecz o sposób oceny wyników pomiarów w odniesieniu do wartości granicz-
nych odpowiednich cech. W całym okresie eksploatacji pojazdu, tj. od momentu wy-
produkowania do likwidacji, teoretycznie możliwe jest wyznaczenie nieskończonej 
liczby takich wektorów, co wynika nie tylko z warunku ciągłości czasu eksploatacji, 
ale też z ciągłości funkcji opisujących zmiany większości cech struktury wewnętrz-
nej. W związku z tym wektory stanu technicznego tworzą nieprzeliczalny zbiór, któ-
ry jest przestrzenią diagnostyczną stanów technicznych PDS [93]:

 PDS t a={ : ( , )}X X  (5.2)

Z uwagi na to, że poszczególne cechy struktury wewnętrznej mają określone 
wartości graniczne, których nie powinny przekraczać, to w konsekwencji w diagno-
stycznej przestrzeni stanów technicznych należy wyznaczyć odpowiednie granice 
obszarów utożsamianych z określonymi klasami stanów technicznych. Liczba tych 
klas powinna być skończona, tak aby każdą jedną z nich – odpowiednią do danej 
sytuacji wynikającej z bieżących rezultatów badań diagnostycznych – można było 
przypisać danemu eksploatowanemu pojazdowi szynowemu. Wymaga to sprecyzo-
wania kryteriów takiego podziału, będących podstawą wydzielenia w PDS skończo-
nego zbioru wyróżnionych klas stanów technicznych [93]:

 PDS S S Sq={ , , ... }1 2  (5.3)

gdzie:
q – liczba klas stanów technicznych pojazdu szynowego.
Dla ułatwienia w praktyce określenie klasa stanu technicznego zastępuje się ter-

minem stan techniczny, a za nazwę konkretnej klasy przyjmuje słowo stan i dodat-
kowe określenie wskazujące o którą z nich w danym przypadku chodzi.

Ponieważ wielu cech struktury wewnętrznej nie da się zmierzyć bez całkowitego 
demontażu istotnych podzespołów pojazdu szynowego, to w diagnostyce technicz-
nej wykorzystuje się wybrane cechy wyjściowe, czyli cechy procesów roboczych 
i towarzyszących, określone odpowiednio formułami (4.10) i (4.11).
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Z praktyki wynika, że w większości przypadków oba wymienione rodzaje cech 
wyjściowych są zależne od czasu i warunków eksploatacji obiektu, podobnie jak 
przy cechach struktury wewnętrznej. Łatwo wobec tego utworzyć odpowiednie dwa 
wektory:

 R( , ) [ ( )], [ ( )], [ ( )], , ,t a r t r t r ta a u u a� �� ��1 1 2 2� � �  (5.4)

 Q( , ) [ ( )], [ ( )], [ ( )], , ,t a q t q t q ta a v v a� �� ��1 1 2 2� � �  (5.5)

gdzie:
R(t, a) – wektor cech procesów roboczych,
Q(t, a) – wektor cech procesów towarzyszących,
u, v – liczność cech procesów roboczych i towarzyszących.
Ze względu na mnogość cech struktury wewnętrznej, roboczych i towarzyszą-

cych do identyfikacji stanu technicznego należy tak wybrać pewne podzbiory tych 
cech, aby identyfikacja była wiarygodna i wykonalna w skończonym (najlepiej krót-
kim) czasie. Chodzi tu przede wszystkim o cechy mierzalne, a w przypadku cech 
struktury wewnętrznej takie, które mogą być zmierzone lub ocenione bez demonta-
żu, który jest niedopuszczalny biorąc pod uwagę definicję diagnostyki technicznej.

W tej sytuacji wektor cech diagnostycznych można określić następująco [93]:

 

Y( , ) [ ( )], [ ( )], [ ( )], [ ( )], , , ,t a x f t x f t r t r ta a a a� �� � � � � � � � �� �  ,,

[ ( )], [ ( )], ,q t q ta a� � � �� �
��  (5.6)

gdzie:
Y(t, a) – wektor cech diagnostycznych obiektu po okresie 

eksploatacji t w warunkach a,
x f t x f ta a� � � �[ ( )], [ ( )], ,  – składowe wektora pochodzące od cech struktury 

wewnętrznej,
r t r ta a� � � �� �[ ( )], [ ( )], ,  – składowe wektora pochodzące od cech procesów 

roboczych,
q t q ta a� � � �� �[ ( )], [ ( )], ,  – składowe wektora pochodzące od cech procesów 

towarzyszących.
Jeśli przyjąć ujednolicone oznaczenie cech i funkcji odwzorowujących należą-

cych do wymienionych rodzajów cech, wektor Y(t, a) może być zapisany następu-
jąco [93]:

 Y( , ) [ ], [ ], [ ], , ,t a y y ya a g g a� �� ��1 1 2 2� � �

 (5.7)

gdzie:
y1, … yg ‒ cechy diagnostyczne obiektu,
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ϕ1,a,…, ϕg,a ‒ funkcje odwzorowujące cechy diagnostyczne w warunkach eks-
ploatacji a.

Wszystkie wektory cech charakteryzujących pojazd szynowy przedstawia w spo-
sób poglądowy il. 5.4.

Każdy wektor Y(t, a) określa pewien punkt w g-wymiarowej przestrzeni, a w ca-
łym okresie eksploatacji pojazdu możliwe jest wyznaczenie nieskończonej liczby 
takich wektorów. Podobnie jak w przypadku wektora cech struktury wewnętrz-
nej X, wynika to z ciągłości czasu eksploatacji i funkcji opisujących zmiany więk-
szości cech diagnostycznych. Wobec tego wektor Y również tworzy nieprzeliczalny 
zbiór, który jest przestrzenią cech diagnostycznych PCD [93]:
 PCD t a={ : ( , )}Y Y  (5.8)

Cechy diagnostyczne muszą być tak dobrane, aby prawdopodobieństwo P prze-
kształcenia (odwzorowania) przestrzeni cech diagnostycznych w przestrzeń diagno-
styczną stanów technicznych było jak najwyższe. Przekształcenie to można ująć 
symbolicznie w sposób następujący [93]:

 � �PPCD PDS  (5.9)

Również w przestrzeni PCD muszą być wydzielone obszary Di ekwiwalentne 
wyróżnionym klasom stanów technicznych Si, ponieważ tylko wtedy badanie cech 

Il. 5.4. Pojazd szynowy i charakteryzujące go wektory: cech struktury wewnętrznej X(t, a), cech 
procesów roboczych R(t, a), cech procesów towarzyszących Q(t, a), cech diagnostycznych 

Y(t, a). Opracowanie własne na podstawie [93, 137]
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diagnostycznych umożliwi rozpoznanie stanu technicznego pojazdu. W odniesieniu 
do każdego obszaru Di ma być więc:

 � �P i ii
D S  (5.10)

Wtedy:
 PCD D D Dq={ , , ... }1 2  (5.11)

gdzie:
q – liczba obszarów w przestrzeni cech diagnostycznych równa liczbie wyróż-

nionych klas stanów technicznych,
Pi – prawdopodobieństwo odwzorowania (przekształcenia) obszaru Di w klasę 

stanu technicznego Si pojazdu.
Liczba obszarów q musi być określona indywidualnie w stosunku do każdego 

obiektu technicznego. W odniesieniu do pojazdów szynowych zagadnienie to wy-
maga szerszego omówienia.

5.2. KLASYFIKACJA STANÓW TECHNICZNYCH 
POJAZDÓW SZYNOWYCH

Kwestia wyróżnienia niezbędnych klas stanów technicznych znajduje swoje od-
zwierciedlenie w wielu publikacjach. Obszernie opisano to w [93]. W przypadku 
pojazdów lądowych najczęściej przywołuje się klasyfikacje zaprezentowane w pra-
cach [33, 53]. Pierwsza z tych prac odnosi się do samochodów, a druga – wzorowa-
na na pierwszej – do pojazdów szynowych.

Klasyfikacja zaproponowana w pracy [33] obok nazw klas stanów technicznych 
zawiera również formuły określające możliwość przyporządkowania poszczegól-
nych badanych pojazdów do każdej z klas na podstawie „zmierzonych wartości 
parametrów” (powinno być: cech) struktury, których zbiór oznaczono tam symbo-
lem U. Cechy podzielono na zasadnicze i drugorzędne, a zmiany wartości każdej 
z cech zilustrowano krzywą z zaznaczonymi punktami oznaczającymi wartość do-
puszczalną i wartość graniczną danej cechy. Z przebiegu krzywej wynika, że osią-
gnięcie wartości dopuszczalnej każdej cechy oznacza wystąpienie niesprawności, co 
skutkuje przejściem pojazdu z klasy stanu sprawności do niesprawności technicznej. 
Wskutek dalszego zmniejszania wartości cechy przedstawionej na wykresie osią-
gnięcie wartości granicznej oznacza uszkodzenie. Jego skutkiem jest przejście po-
jazdu z klasy stanu zdatności do niezdatności.

Druga klasyfikacja [53] różni się tylko propozycją zmiany nazw klasy stanu 
sprawności technicznej na „pełnej zdatności technicznej”, a klasy stanu niesprawno-
ści technicznej (załącznik 6.1, poz. 22) na „niepełnej zdatności technicznej”. Autor 
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nie przedstawia przy tym formalnego opisu każdej z tych klas, a jedynie słowny, który 
wyklucza wystąpienie rosnącego trendu zmian jakiejkolwiek cechy diagnostycznej.

Obie propozycje zawierają daleko idące uproszczenia, które wobec obecnych 
możliwości automatycznego formułowania oceny stanu technicznego na podstawie 
wyników badań diagnostycznych czynią je nieprzydatnymi. Trzeba przy tym zazna-
czyć, że nie zawsze określa się dwa zakresy wartości danej cechy. Najczęściej jest to 
jeden zakres, ale zdarzają się również więcej niż dwa zakresy. Ponadto można mieć 
pewne zastrzeżenie do słów sprawność i niesprawność w nazwie klas stanu tech-
nicznego proponowanej w pracy [33]. Rozważając znaczenie tych słów z fizycznego 
punktu widzenia, trzeba zauważyć, że chociaż sensowne są sformułowania niska 
sprawność, śladowa sprawność, to jednak nie istnieje pojęcie niesprawności. Dlate-
go też w pracy [53] nazw klas stanów sprawności i niesprawności nie ma.

Istotnym argumentem za wykorzystywaniem innej klasyfikacji stanów technicz-
nych jest możliwość realizacji zadań diagnostyki technicznej wskazanych na il. 4.3, 
którymi są:

 – dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 – sprawdzenie możliwości realizacji funkcji użytkowych,
 – określenie zużycia dostępnych elementów pojazdu,
 – lokalizacja niezdatności.

Z uwagi na ogólnie rozbieżne cele dwu pierwszych zadań w porównaniu z po-
zostałymi klasyfikacja stanów technicznych powinna być dwuczęściowa. Jedna 
powinna być opracowana z użytkowego punktu widzenia, a druga z obsługowego. 
Tego rodzaju próbą jest klasyfikacja zaproponowana w [93], której opis zawarty jest 
w podrozdziałach 5.2.1 i 5.2.2.

5.2.1. KLASYFIKACJA STANÓW TECHNICZNYCH  
POJAZDÓW SZYNOWYCH W ASPEKCIE UŻYTKOWYM

Klasyfikacja stanów technicznych pojazdów szynowych określona z użytkowe-
go punktu widzenia powinna przede wszystkim pozwolić na formułowanie decyzji 
dotyczących możliwości wykorzystania tych pojazdów zgodnie z przeznaczeniem. 
Jej podstawą jest podział cech diagnostycznych określony formułami (4.13)-(4.15) 
na zbiory cech: bezpieczeństwa, zasadniczych i pomocniczych.

Formalne wyodrębnienie klas stanów technicznych wymaga ustalenia zakresów 
wartości granicznych poszczególnych cech diagnostycznych należących do wy-
mienionych zbiorów, a także przypisania odpowiednich klas stanów technicznych 
do każdego z tych zakresów. Należy również nadać klasom odpowiednie nazwy.

Jeśli wynik badania diagnostycznego każdej cechy yc, istotnej z technicznego 
punktu widzenia, nie przekracza pierwszego zakresu wartości granicznych, to wte-
dy możliwe jest użytkowanie pojazdu szynowego bez jakichkolwiek ograniczeń. 
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Określa się to powszechnie jako stan zdatności Sz pojazdu szynowego, a formuła do 
identyfikacji tej klasy stanu technicznego pojazdu ma najprostszą postać:

 S y y y yz c c c c c� � � � �Y1 { : [( ) ( ) ]}min max  (5.12)

gdzie:
yc – wartość bieżąca c-tej cechy diagnostycznej,
(yc)min, (yc)max – wartości graniczne c-tej cechy diagnostycznej,
Y1 – wektor cech diagnostycznych w przestrzeni zdatności.
Jak już wcześniej wspomniano, niektóre z cech bezpieczeństwa mają określo-

ne w odpowiednich przepisach dwa lub więcej zakresów wartości dopuszczalnych. 
Przy dwu przedziałach, jak w (4.18) i (4.19), kiedy jakakolwiek cecha ze zbioru cech 
bezpieczeństwa znajdzie się w drugim zakresie wartości dopuszczalnych, będzie to 
wymagało ograniczenia prędkości maksymalnej pojazdu do v1 [km/h]. Taka sytuacja 
jest pierwszym stanem zdatności warunkowej Szw1, a uwzględniając fakt, że zmiany 
wartości cech bezpieczeństwa mogą mieć rosnący lub malejący trend, to ten stan 
techniczny można zdefiniować następująco:
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przy czym:
Yb

2  – wektor cech bezpieczeństwa w pierwszej przestrzeni zdatności wa-
runkowej,

l ∈ Ib2 – indeks należący do zbioru indeksów Ib2 cech ograniczających pręd-
kość maksymalną pojazdu szynowego do v1 [km/h].

ybl  – wartość bieżąca l-tej cechy bezpieczeństwa,
( )ybl   – wartości graniczne cech bezpieczeństwa pierwszego i drugiego za-

kresu wartości.
Trzy przedziały wartości niektórych cech bezpieczeństwa, określone wzora-

mi (4.22)-(4.24), umożliwiają zdefiniowanie drugiego stanu zdatności warunko-
wej Szw2. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy jakakolwiek wartość tego rodzaju 
cechy znajdzie się w trzecim przedziale wartości dopuszczalnych wymagającym 
ograniczenia prędkości maksymalnej pojazdu do v2 [km/h]:
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gdzie:
Yb

3  – wektor cech bezpieczeństwa w drugiej przestrzeni zdatności warun-
kowej,

( )ybl   – wartości graniczne cech bezpieczeństwa pierwszego, drugiego i trze-
ciego zakresu,

l ∈ Ib3 – indeks należący do zbioru indeksów Ib3 cech ograniczających pręd-
kość maksymalną pojazdu szynowego do v2 [km/h].

Zakładając, że istnieją takie cechy zasadnicze co do których z praktyki działa-
nia operatora wynika, że mają one dwa zakresy wartości granicznych zdefiniowane 
wzorami (4.29) i (4.30), to pierwszy zakres jest przypisany do stanu zdatności Sz 
wyrażonego wzorem (5.12), a drugi do stanu niepełnej zdatności Snpz. Stan niepełnej 
zdatności można zdefiniować jako:
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gdzie:
Yz

2  – wektor cech zasadniczych w przestrzeni niepełnej zdatności,
m ∈ Iz2 – indeks należący do zbioru indeksów Iz2 cech, przy których może 

nastąpić zmiana warunków użytkowania w2 ≠ w1.
yzm  – wartość bieżąca m-tej cechy zasadniczej,
( )yzm 

 – wartości graniczne cech zasadniczych.
Biorąc pod uwagę cechy pomocnicze, należy stwierdzić, że nie ma powodu wy-

znaczania więcej niż jednego zakresu ich wartości granicznych. Jeśli wartość do-
wolnej cechy tego rodzaju uzyskana w trakcie badań diagnostycznych nie mieści 
się w zakresie wartości granicznych, to wtedy dany pojazd przechodzi do stanu nie-
całkowitej zdatności Sncz, który można zapisać jako:

 S y y y y yncz d d o d d d do o o o o
� � � � � �� �Y2 : [ ( ) ( ) ]min max  (5.16)

gdzie:
Yd

2  – wektor cech drugorzędnych w przestrzeni niecałkowitej zdatności,
ydo  – wartość bieżąca o-tej cechy zasadniczej,
( )ydo 

 – wartości graniczne cech pomocniczych.
Stan niezdatności wymagający przekazania pojazdu szynowego do systemu ob-

sługi może być orzeczony wtedy, gdy dowolna bieżąca wartość cechy bezpieczeń-
stwa lub zasadniczej, uzyskana podczas badań diagnostycznych, przekracza jedną 
ze skrajnych wartości granicznych. Skrajną wartością graniczną jest minimalna lub 
maksymalna wartość pierwszego, drugiego lub trzeciego zakresu wartości granicz-



142

nych w zależności od liczby zakresów danej cechy bezpieczeństwa lub zasadniczej. 
W efekcie stan niezdatności Snz to:
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gdzie:
Yz

0  – wektor cech zasadniczych w przestrzeni niezdatności,

Yb
0  – wektor cech bezpieczeństwa w przestrzeni niezdatności,

c – indeks cech diagnostycznych,
Iz


 – zbiory indeksów cech zasadniczych, które mają jeden lub więcej zakre-
sów wartości granicznych,

Ib


 – zbiory indeksów cech bezpieczeństwa, które mają jeden lub więcej za-
kresów wartości granicznych.

Przejścia pomiędzy klasami stanów technicznych pojazdu szynowego, opisane 
formułami (5.12)-(5.17) przedstawiono na il. 5.5.

Biorąc pod uwagę cechy bezpieczeństwa przejście od stanu technicznego zdat-
ności Sz do niezdatności Snz możliwe jest (il. 5.5a):

 – bezpośrednio,
 – poprzez stan zdatności warunkowej Szw1,
 – kolejno poprzez stany zdatności warunkowej Szw1 i Szw2.

Il. 5.5. Grafy skierowane stanów technicznych wyróżnionych ze względu na wartości cech: 
a) bezpieczeństwa, b) zasadniczych, c) drugorzędnych. Opracowanie własne
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Ze względu na cechy zasadnicze istnieją dwa warianty przejść od stanu technicz-
nego zdatności Sz do stanu niezdatności Snz (il. 5.5b):

 – bezpośrednio,
 – poprzez stan niepełnej zdatności Snpz.

Przykładem stanów technicznych zdatności, niepełnej zdatności i niezdatności 
może być przedstawiona w [1] klasyfikacja pojazdów ze względu na wartości cech 
zasadniczych odnoszących się do wartości względnych procentowych odchyłek na-
cisku kół na szyny, których oznaczenia przytoczono w podrozdziale 4.2.4. Są to 
odpowiednio stany:

 – zdatności Sz – naciski w normie
 S dq dq dq dqz i j j o i k� � � � � � � �{ , % , % , % , %}, ,o ,3 5 3 5 2 5 1 75  (5.18)

 – niepełnej zdatności Snpz ⇔ – naciski na granicy normy – wskazana regulacja
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3 5 4 3 5 4

2 5 3 1 75 22%}  (5.19)
 – niezdatności Snz ⇔ – przekroczenie nacisków – wymagana regulacja

 S dq dq dq dqnz i j j o i k� � � � � � � �{ % % % %}, ,o ,4 4 3 2  (5.20)

Il. 5.6. Klasyfikacja stanów technicznych dla systemu użytkowania pojazdów szynowych. 
Opracowanie własne na podstawie [93]
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Biorąc pod uwagę oba rodzaje cech, czyli bezpieczeństwa i zasadniczych, powrót 
ze stanu niezdatności Snz do zdatności Sz następuje bezpośrednio po wykonaniu sto-
sownej obsługi technicznej.

Przejście pomiędzy stanem technicznym zdatności Sz i niecałkowitej zdat-
ności Sncz następuje wskutek przekroczenia wartości granicznych cech pomocniczych 
(il. 5.5c). Nie wymaga to obligatoryjnego wykonania obsługi technicznej i powrót 
może nastąpić po wykonaniu niezbędnych czynności podczas obsługi technicznej 
spowodowanej przekroczeniem skrajnej wartości granicznej cech bezpieczeństwa 
lub zasadniczych.

Zbiorcze zestawienie klas stanów technicznych niezbędnych do formułowania 
decyzji użytkowanych zawiera il. 5.6.

Stany techniczne zdefiniowane formalnie i uwidocznione na il. 5.5 i 5.6, umożli-
wiają podejmowanie niezbędnych decyzji w systemie użytkowania. Są jednak nie-
wystarczające do lokalizacji niezdatności w złożonych układach. Niezdatności te  
należy wykryć i usunąć podczas obsługi.

5.2.2. KLASYFIKACJA STANÓW TECHNICZNYCH  
POJAZDÓW SZYNOWYCH W ASPEKCIE OBSŁUGOWYM

Klasyfikacja stanów technicznych, którą przedstawiono w poprzednim podroz-
dziale, przeznaczona jest do rozstrzygania, czy dany pojazd może być użytkowany 
i w jaki sposób. Inaczej jest w systemie obsługi, w którym klasyfikacja stanów tech-
nicznych powinna wyróżniać podklasy stanu niezdatności. W tym zakresie można 
wyodrębnić dwa sposoby klasyfikacji, których przesłankami są:

 – struktura złożonych układów pojazdu szynowego,
 – rodzaje procesów obsługi wykonywane w danym pojeździe.

Pierwsze podejście ma na uwadze lokalizację niezdatności zaistniałych w złożo-
nych układach pojazdu, a drugie polega na wskazaniu rodzaju procesu niezbędne-
go do wykonania w celu umożliwienia dalszego użytkowania danego pojazdu.

5.2.2.1. Klasyfikacja stanów technicznych do celów lokalizacji niezdatności

Do lokalizacji niezdatności należy sporządzić taką klasyfikację, która wyróżniać 
będzie skończony zbiór stanów niezdatności na podstawie kryteriów związanych 
ze strukturą i sposobem działania złożonego badanego układu oraz z rodzajami (for-
mami) tych niezdatności. Punktem wyjścia do takiej nowej klasyfikacji jest definicja 
badanego układu (obiektu złożonego) traktowanego jako pewny zbiór elementów  
opisanych formułą (2.1), i w którym istnieją określone relacje następstwa (2.2) po-
między elementami tego zbioru.



145

W rzeczywistych obiektach można zaobserwować dwa przypadki występowa-
nia niezdatności elementów tworzących obiekty złożone:

 – niezdatność jednego elementu powoduje niezdatność całego obiektu i zatrzy-
muje jego działanie,

 – możliwe jest wystąpienie dowolnej kombinacji elementów niezdatnych.
Konsekwencją pierwszego przypadku jest to, że podstawowy zbiór niezdatności 

Znp obiektu złożonego będzie następujący:

 Zn e e ep k� �� �, { },{ }, { }1 2   (5.21)

gdzie:
∅ – w obiekcie brak niezdatności,
{e…} – niezdatności poszczególnych elementów,
k – liczba elementów obiektu.
Z formuły (5.20) wynika, że istnieje k + 1 sytuacji, które z technicznego punk-

tu widzenia mogą być traktowane jako odrębne stany techniczne zgodnie z przy-
pisaniem:

 �� � � �s e s e s e sk k0 1 1 2 2, { } ,{ } , { }  (5.22)

gdzie:
s0 – stan zdatności obiektu złożonego,
s… – stany niezdatności elementów tego obiektu.
W konsekwencji zbiór podstawowych stanów technicznych obiektu złożone-

go SUp będzie następujący:

 SU s s s sp k={ , , , }0 1 2   (5.23)

a liczba lp tych stanów:

 l kp � �1  (5.24)

Drugi przypadek dowolnej kombinacji elementów niezdatnych prowadzi do 
tego, że zbiór możliwych sytuacji Znk będzie równoliczny ze zbiorem potęgowym 
2E zbioru E:
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E
k k k k� � �� ��2 1 2 1 2 1 1
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,, , }, { , , }, { , , }, { , }e e e e e e e e e ek k k k k2 3 1 2 2 1 1   � � �  (5.25)

przy czym {e1, … ek} to niezdatność wszystkich elementów obiektu.
Podobnie jak poprzednio, posługując się zbiorem niezdatności Znk, można doko-

nać następującego przyporządkowania:

 �� � � � � �s e s e s e s e e sk k k lk0 1 1 2 2 1 1, { } ,{ } , { } , { , }    (5.26)
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i w rezultacie pełny zbiór stanów technicznych obiektu złożonego SUk będzie nastę-
pujący:

 SU s s s s sk k lk
� �{ , , , , }0 1 2 1  (5.27)

a liczba lk tych stanów technicznych:

 lk
k= 2  (5.28)

Przejście obiektu ze stanu zdatności s0 do stanów niezdatności wyszczególnio-
nych w zbiorze (5.27) nie jest równie prawdopodobne. Można uznać, że prawdo-
podobieństwo wystąpienia stanu technicznego slk −1  jest znikome, ale teoretycznie 
możliwe przy małych liczbach k. Warto przy tym zauważyć, że jeśli k =1, to zbiór 
stanów technicznych obiektu jednoelementowego będzie:

 � ��k kSU s s1 0 1{ , }  (5.29)

Repertuar stanów technicznych (5.29) może niekiedy ulec powiększeniu. Doty-
czy to pewnych układów pojazdu szynowego, np. elektrycznych, hydraulicznych lub 
pneumatycznych, w których pojedynczy element może mieć więcej niż jedną for-
mę niezdatności. Przykładowo elementy układów elektrycznych mogą ulegać takim 
podstawowym niezdatnościom jak przerwa w obwodzie lub przebicie izolacji. Oba 
rodzaje niezdatności w różny sposób wpływają na wartości cech diagnostycznych 
układu zawierającego takie elementy, czyli np. na wartości napięcia i prądu przepły-
wającego przez nie. Tak więc każdy i-ty element takiego obiektu może przyjąć jeden 
z trzech stanów technicznych (il. 5.7):

 – zdatności ‒ s0,
 – niezdatności z powodu przebicia izolacji ‒ sn1 ,
 – niezdatności elementu wynikające z przerwy w obwodzie ‒ sd1 ,

czyli:

 � ��k k
n dSU s s s1 0 1 1{ , , }  (5.30)

Jak widać na ilustracji 5.7, w eksploatacji możliwe są dwukierunkowe przejścia 
pomiędzy stanem zdatności i obu stanami niezdatności. Nie ma przejścia pomię-

Il. 5.7. Przykładowy graf skierowany stanów technicznych elementu układu elektrycznego [93]
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dzy stanami niezdatności. Powrót do stanu zdatności następuje po wykonaniu odpo-
wiednich czynności obsługowych wobec takiego elementu.

Biorąc pod uwagę obiekty, w których mogą wystąpić przykładowe dwa rodzaje 
niezdatności tylko jednego elementu jednocześnie, przy liczbie k > 1 elementów, 
podstawowy zbiór stanów technicznych SUpm, w postaci uporządkowanej, można 
zapisać jako:

 SU s s s s spm
n d

k
n

k
d={ , , , , }0 1 1   (5.31)

Upraszczając zapis identyfikatorów, zbiór uzyskuje formę:

 SU s s spm k� �{ , , }0 1 2  (5.32)

i w związku z tym liczba stanów technicznych lpm to:

 l kpm � � �2 1  (5.33)

Jeśli w układzie złożonym z k > 1 elementów, w którym występuje m form nie-
zdatności każdego z nich i możliwe jest występowanie dowolnej kombinacji niezdat-
ności tych elementów, to wówczas pełny zbiór stanów technicznych SUm można 
zapisać w uproszczeniu jako:

 SU s s skm lm
� �{ , , }0 1 1  (5.34)

przy czym liczba stanów technicznych lm to:

 l mm
k� �( )1  (5.35)

Reasumując, klasyfikację stanów technicznych do lokalizacji niezdatności moż-
na przedstawić graficznie jak na il. 5.8.

Zależność (5.35) jest uniwersalnym wzorem, ponieważ przy m = 1 przechodzi 
w (5.28). W tym miejscu trzeba też zwrócić uwagę na dynamikę wzrostu liczby 
stanów technicznych w zależności od tego jak złożony układ poddaje się analizie 
i jakie są jego właściwości (tab. 5.1).

Tabela 5.1
Liczba stanów technicznych przykładowych układów złożonych. Opracowanie własne

Lp.
Liczba 

elementów 
układu k

Liczba 
niezdatności 

występujących 
jednocześnie

Liczba form 
niezdatności 
elementów m

Liczba 
podstawowych 

stanów 
technicznych

Liczność pełnego 
zbioru stanów 
technicznych

1 1 1 1 2 2
2 1 1 2 3 3
3 4 1 1 5 5
4 4 > 1 1 5 16
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5 4 1 2 9 9
6 4 > 1 2 9 81
7 10 1 1 11 11
8 10 > 1 1 11 1024
9 10 1 2 21 21
10 10 > 1 2 21 59 049

Il. 5.8. Klasyfikacja stanów technicznych pojazdu szynowego do lokalizacji niezdatności. 
Opracowanie własne na podstawie [93]

cd. tab. 5.1
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Zbiory stanów technicznych przedstawionych w (5.23), (5.32) i (5.34) mają istot-
ne znaczenie w procesie tworzenia systemów automatycznej lokalizacji niezdatności 
w układach złożonych. Jeśli istnieje możliwość określenia jednoznacznej zależności 
pomiędzy każdą pojawiającą się niezdatnością a cechami diagnostycznymi układu, 
to możliwe jest rozróżnienie stanów technicznych determinowanych tymi niezdat-
nościami. Często wymaga to zastosowania wielowartościowej oceny cech diagno-
stycznych i wykorzystania odpowiednich modeli obiektów.

5.2.2.2. Klasyfikacja stanów technicznych do określenia wariantu  
procesów obsługi

Wiele stanów technicznych w klasie niezdatności pojazdu szynowego wiąże się 
z koniecznością wykonania konkretnych czynności obsługowych. W praktyce ist-
nieje pewna wariantowość wykonywania tych czynności w zależności od wartości 
poszczególnych cech diagnostycznych niemieszczących się w granicach zakresów 
dopuszczalnych. W tej sytuacji stany techniczne wynikające z bieżących wartości 
danych cech można uznać za odrębne podklasy stanu niezdatności.

Zbiór cech diagnostycznych określających konieczność wykonania różnych wa-
riantów czynności obsługowych można opisać następująco:

 Y y yo o o�{ , }
1


�
 (5.36)

przy czym ζ to liczność cech diagnostycznych yo


 determinujących odrębne czyn-
ności obsługowe.

Stosownie do zbioru takich cech diagnostycznych można zdefiniować obsługo-
wy zbiór stanów technicznych niezdatności Sno:

 S s z yno no i oi i
� �{ : ( ) }2 1  (5.37)

czyli:
 S s sno no noi

�{ , }

�
 (5.38)

gdzie:
snoi  – stan niezdatności determinujący wykonanie i-tej obsługi,

z yi oi
2 ( )  – binarna ocena cechy yoi .

Schematycznie klasyfikację stanów technicznych pojazdów szynowych, w któ-
rej kryterium klasyfikacyjnym jest wariant obsługi, można przedstawić ogólnie, jak 
na il. 5.9.

Klasyfikacja przedstawiona na il. 5.9 może być użyta również w przypadku oce-
ny niemierzalnych cech diagnostycznych bądź oczekiwanych postaci charaktery-
styk zmian złożonych cech diagnostycznych. Sposób wykorzystania tego rodzaju 
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klasyfikacji zostanie omówiony w podrozdziale 5.3.2 na przykładzie cech diagno-
stycznych zestawów kołowych.

5.3. IDENTYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO

Identyfikacja bieżącego stanu technicznego pojazdów szynowych obejmuje dwa 
zadania związane z klasyfikacją stanów technicznych:

 – podjęcie decyzji odnośnie dopuszczenia pojazdu do użytkowania,
 – określenie wariantu czynności obsługowych niezbędnych do wykonania 

w celu odnowy potencjału użytkowego danego pojazdu.
Realizacja tych zadań odbywa się obecnie na podstawie decyzji podejmowanych 

przez uprawnionych pracowników zakładów taboru danego operatora pojazdów 
szynowych. Istnieje jednak możliwość budowy komputerowych systemów wspo-
magających tego rodzaju działania, ale wymaga to określenia odpowiedniej struktu-
ry bazy danych oraz sformułowania postaci reguł decyzyjnych, które to umożliwią. 
Zostanie to omówione w podrozdziale 5.3.1, a w podrozdziale 5.3.2 przedstawiona 
będzie aplikacja, która umożliwia tego rodzaju identyfikację na podstawie wyni-
ków pomiarów podstawowych cech diagnostycznych zestawu kołowego.

Il. 5.9. Idea klasyfikacji stanów technicznych do określenia wariantu procesów obsługi.  
Opracowanie własne
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5.3.1. OGÓLNE PRZESŁANKI DO BUDOWY BAZY DANYCH 
I REGUŁ DECYZYJNYCH

Baza danych systemu wspomagania decyzji przeznaczonego do identyfikacji 
stanu technicznego pojazdu musi być na tyle uniwersalna, aby można w niej zapi-
sać niezbędne różnorodne dane. Przydatna do tego celu jest relacyjna baza danych 
o strukturze tabel sprowadzonej do odpowiedniej postaci normalnej.

W bazie danych można wyróżnić kilka grup tabel przeznaczonych do zachowa-
nia informacji dotyczących:

 – zbiorczych rezultatów badań diagnostycznych,
 – wyników badań cech diagnostycznych,
 – repertuaru decyzji eksploatacyjnych,
 – operatorów relacyjnych,
 – wartości granicznych cech diagnostycznych,
 – opisu i identyfikacji obiektów badań,
 – identyfikacji osób prowadzących badania diagnostyczne.

Baza danych może zawierać wiele tabel, których struktura powinna być tak za-
projektowana, aby odpowiednie kolumny umożliwiały zachowanie wszystkich nie-
zbędnych danych. Ponadto tabele muszą zawierać kolumny służące do tworzenia 
powiązań referencyjnych pomiędzy poszczególnymi tabelami. Jest to niezbędne 
do sprawnego funkcjonowania interfejsu użytkownika wykorzystującego taką ba-
zę danych.

Projektując strukturę tabel bazy danych, należy mieć na uwadze to, że w poszcze-
gólnych kolumnach tych tabel może istnieć potrzeba zachowania:

 – liczb całkowitych i rzeczywistych,
 – ciągów znaków,
 – dat kalendarzowych,
 – obiektów graficznych lub dźwiękowych.

Oprócz bazy danych niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego interfejsu użyt-
kownika z nią współpracującego. Schemat ogólny systemu wspomagania decyzji 
w zakresie identyfikacji stanu technicznego obiektu diagnozowanego przedstawia 
il. 5.10.

Tabela zbiorczych rezultatów badań diagnostycznych, oprócz informacji o do-
puszczeniu pojazdu do użytkowania lub o skierowaniu go do systemu obsługi, musi 
zawierać dane dotyczące daty przeprowadzenia badań i identyfikatorów osoby po-
dejmującej ostateczną decyzję eksploatacyjną, a także prognozę terminu następnych 
badań.

Tabele wyników badań cech diagnostycznych muszą ujmować zarówno rezultaty 
pomiarów i ocen cech pierwotnych, jak i cech wtórnych obliczanych na podstawie 
pierwotnych. Ze względu na dużą liczbę cech badanych w pojeździe może to być 



152

np. kilka tabel przydzielonych do zapisu danych o cechach diagnostycznych doty-
czących poszczególnych zespołów pojazdu.

Repertuar decyzji eksploatacyjnych może być zapisany w jednej tabeli zawie-
rającej opis decyzji, jej identyfikator i wartość numeryczną priorytetu jej podjęcia. 
Ustalenie odpowiedniego priorytetu decyzji jest niezbędne w przypadku gdy w od-
niesieniu do danego podzespołu pojazdu mogą być podejmowane różne decyzje 
na podstawie wartości różnych cech diagnostycznych. Poprawnie zaprojektowane 
priorytety umożliwiają wtedy podjęcie decyzji dotyczących np. ograniczeń pręd-
kości jazdy lub warunków pracy pojazdu albo przeprowadzenia najszerszej wersji 
czynności obsługowych względem podzespołu badanego. Priorytet o wartości zero 
może oznaczać użytkowanie danego pojazdu bez ograniczeń.

Tabela operatorów relacyjnych jest niezbędna w celu określenia typu relacji (sła-
ba, ostra), a także trendu zmian wartości danej cechy diagnostycznej. Użyte do tego 
identyfikatory operatorów relacyjnych muszą być uwzględnione w tabeli wartości 
granicznych cech diagnostycznych, której struktura powinna umożliwiać wstawie-
nie wszystkich zakresów wartości dopuszczalnych tych cech wraz z przypisany-
mi im identyfikatorami odpowiedniej decyzji eksploatacyjnej.

Tabele opisu i identyfikacji obiektów badań umożliwiają dokonywanie analiz 
intensywności zużycia elementów pojazdów szynowych, analiz niezawodności i in-

Il. 5.10. Schemat ogólny systemu wspomagania decyzji w zakresie identyfikacji  
stanu technicznego. Opracowanie własne
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nych, np. wpływu warunków pracy pojazdu na zużycie tych elementów (w powią-
zaniu z rejestrem pracy). Niezbędność tabeli identyfikacji osób wynika z wymagań 
zawartych w odpowiednich przepisach dotyczących procedur prowadzenia badań 
diagnostycznych.

Interfejs użytkownika współpracujący z bazą danych musi mieć moduły służą-
ce do pobierania danych z urządzeń kontrolno-pomiarowych, urządzeń mobilnych 
i klawiatury stacji roboczych, a także z sieci internetowej. Oprócz tego interfejs po-
winien umożliwiać prezentowanie wyników badań diagnostycznych w postaci gra-
ficznej na monitorach ekranowych, drukowanie raportów czy też przekazywanie ich 
do sieci internetowej.

Tabele wartości granicznych, repertuaru decyzji eksploatacyjnych i typów opera-
torów umożliwiają tworzenie reguł decyzyjnych przeznaczonych do:

 – oceny wyników badania poszczególnych cech diagnostycznych,
 – ustalenia końcowego rezultatu badania.

Przykładową postać reguły decyzyjnej w najprostszym przypadku oceny cechy 
diagnostycznej, która ma jeden zakres wartości dopuszczalnych, można ogólnie za-
pisać pseudokodem instrukcji warunkowej jako:

 if then else( min) and ( max) ;yc yc yc yc Fc Fncρ ρ11 1 12 1 1 1  (5.39)

gdzie:
yc – zmienna przypisana do wyniku pomiaru (oceny) cechy dia-

gnostycznej yc,
ρ11, ρ12 – operatory relacyjne pierwszego zakresu wartości dopusz-

czalnych,
yc1min, yc1max – wartości graniczne zakresu normatywnego cechy badanej,
Fc1, Fnc1 – warianty decyzji, odpowiednio: pozytywnej i negatywnej, 

dotyczącej tego zakresu wartości.
Przy dwu i trzech zakresach wartości dopuszczalnych będzie to:

 if then else

if

( min) and ( max)

( min) an

yc yc yc yc Fc
yc yc
ρ ρ
ρ
11 1 12 1

21 2 dd ( max) ;yc yc Fc Fncρ21 2 2 2then else
 (5.40)

 
if then else

if

( min) and ( max)

( min) a

yc yc yc yc Fc
yc yc
ρ ρ
ρ
11 1 12 1 1

21 2 nnd ( max)

( min) and ( max)

yc yc Fc
yc yc yc yc

ρ
ρ ρ

21 2 2

31 3 31 3

then else

if tthen elseFc Fnc3 3

 (5.41)

gdzie:
ρ21, ρ22 – operatory relacyjne drugiego zakresu wartości dopuszczal-

nych,
ρ31, ρ32 – operatory relacyjne trzeciego zakresu wartości dopuszczal-

nych,
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yc2min, yc2min – wartości graniczne drugiego zakresu normatywnego cechy 
badanej,

yc3min, yc3min – wartości graniczne trzeciego zakresu normatywnego cechy 
badanej,

Fc2, Fc3 – warianty decyzji pozytywnej drugiego i trzeciego zakresu 
wartości dopuszczalnych,

Fnc2, Fnc3 – warianty decyzji negatywnej drugiego i trzeciego zakresu 
wartości dopuszczalnych.

Ustalenie rezultatu końcowego identyfikacji stanu technicznego polega na tym, 
że za pomocą reguł typu (5.39)-(5.41) należy znaleźć maksymalny priorytet decyzji 
spośród wszystkich przypisanych wynikom badanych cech diagnostycznych. Iden-
tyfikatory decyzji i priorytety można zapisać w dwuwymiarowej tablicy TF [i, j], 
gdzie:

 
TF Fc Fc Fcn Fcn
TF Pc Pc Pcn Pcn
[ ] : [ , , , ];

[ ] : [ , , , ];

0 1 1

1 1 1

�
�

 

 

� �
� �

 (5.42)

gdzie:
TF [0] – zbiór wariantów decyzji pozytywnych i negatywnych,
TF [1] – zbiór priorytetów decyzji pozytywnych i negatywnych,
i, j – identyfikatory wiersza i kolumny tablicy TF.
Procedura ustalania rezultatu końcowego, wykorzystująca instrukcje warunko-

we i instrukcję iteracyjną, umożliwia znalezienie maksymalnego priorytetu w tabli-
cy TF [1] oraz formułuje odpowiadającą mu decyzję końcową. Procedurę tę realizuje 
pseudokod:

 

i LENGTH TF
i
P TF
Fr TF

max : ( [ ])

max

max : [ , ];

: [

�
�
�

�

0

0

1 0

0

if then begin

,, ];

max

: max

max [ , ]

0

1

1 1

1

if then begin

for to do

if then b

i
i i
P TF i

�
� �

� eegin

end;

end;

end;

P TF i
Fr TF i
max : [ , ];

: [ , ];

�
�

1

0

 (5.43)
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gdzie:
LENGTH (…) – liczba decyzji w tabeli TF[0],
Fr – decyzja wynikowa.
Tworzenie rozbudowanego interfejsu i bazy danych według schematu przedsta-

wionego na il. 5.8 jest procesem długotrwałym i kosztownym, jednak wyelimino-
wanie potencjalnych błędów człowieka i szybkość podejmowania wspomaganych 
komputerowo decyzji jest argumentem za ich budową.

5.3.2. APLIKACJA SYSTEMU WSPOMAGANIA DECYZJI

Przykład realizacji komputerowego systemu wspomagania decyzji podczas pro-
cesu identyfikacji stanu technicznego pojazdu szynowego zawarto w [93]. Został on 
zbudowany w celu oceny cech diagnostycznych zestawów kołowych czteroosiowej 
lokomotywy. Na podstawie analizy jednej z wersji przepisów dotyczących wartości 
cech diagnostycznych tych zestawów sporządzono zestawienie decyzji eksploata-
cyjnych (użytkowych i obsługowych), jakie można podjąć wobec pojazdu szynowe-
go uwzględniając wszystkie te cechy. Decyzjom przypisano odpowiedni priorytet, 
jak w tab. 5.2.

Tabela 5.2
Zestawienia decyzji użytkowych i obsługowych ze względu na stan techniczny zestawu kołowego 

lokomotywy [93]

Lp. Oznaczenie 
decyzji Priorytet Opis decyzji Typ decyzji

 1 U0 0 jazda bez ograniczeń

użytkowa

 2 U1 1 v  < 160 km/h
 3 U2 2 v  < 140 km/h
 4 U3 3 v  < 125 km/h
 5 U4 4 v  < 120 km/h
 6 U5 5 ruch towarowy
 7 U6 6 ruch towarowy lub pasażerski v < 70 km/h
 8 O1 7 odtworzenie profilu

obsługowa
 9 O2 8 usunięcie niewyważenia
10 O3 9 wymiana obręczy
11 O4 10 wymiana osi

Ponadto przyjęto odpowiednie reguły decyzyjne niezbędne do oceny cech dia-
gnostycznych i ustalenia ostatecznej oceny wyników badań. Utworzono odpowied-
nią strukturę bazy danych na serwerze MS SQL oraz zbudowano interfejs użytkow-
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nika, po czym wprowadzono do systemu niezbędne dane wstępne obejmujące opisy 
decyzji, ich priorytety, operatory relacyjne, wartości graniczne cech, listy badanych 
zestawów i inne niezbędne do działania zaprojektowanego systemu.

Aby zweryfikować prawidłowość decyzji formułowanych przez zbudowany 
interfejs użyto danych będących wynikami pomiarów przykładowej lokomotywy 
czteroosiowej serii EU07, przedstawionych w tab. 5.3. Dane z przekroczonymi war-
tościami granicznymi są na szarym tle.

Dane w tabeli 5.3 są danymi pierwotnymi przedstawiającymi wartości zmierzone 
takich cech diagnostycznych, jak:

 – grubość obręczy,
 – wysokość obrzeża,
 – szerokość obrzeża,
 – stromość obrzeża,
 – średnica koła,
 – odległość wewnętrzna obręczy.

Tabela 5.3
Dane testowe dla lokomotywy EU07 244 wprowadzone do systemu oceny stanu technicznego 

zestawów kołowych [93]

Numer 
zestawu

Grubość obręczy [mm] Wysokość obrzeża [mm]
koło lewe koło prawe koło lewe koło prawe

1 38,0 39,5 28,0 28,0

2 38,9 39,0 28,3 28,5

3 37,8 38,5 28,0 28,5
4 39,2 38,6 28,5 28,5

Podczas wprowadzania przykładowych danych dotyczących kolejnych kół zesta-
wów kołowych, przy użyciu formularza jak na il. 5.11, aplikacja na bieżąco oblicza 
wartości cech wtórnych, którymi są:

 – średnice kół,
 – różnice średnic kół w zestawach,
 – różnice średnic kół w wózkach,

Numer 
zestawu

Grubość obrzeża [mm] Stromość obrzeża [mm] Odległość 
wewnętrzna 

obręczy [mm]koło lewe koło prawe koło lewe koło prawe

1 30,0 28,0 7,5 7,5 1358,5
2 28,0 29,5 7,5 7,0 1358,5
3 28,2 29,0 7,0 7,5 1358,0
4 29,5 30,5 7,5 8,0 1358,5
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 – różnice średnic kół w pojeździe szynowym,
 – suma grubości obrzeży w zestawie.

Wyniki obliczeń cech wtórnych są wyświetlane w oknach bez możliwości ich 
edycji w kolorze czcionki stanowiącym odcień szarości. Średnice kół obliczane są 
na podstawie grubości obręczy i normatywnej średnicy koła bosego. Jest to oczy-
wiście wartość przybliżona. W trakcie zapisu wartości obu rodzajów cech są pod-
dawane ocenie na podstawie ograniczeń i operatorów relacyjnych wprowadzonych 
do systemu. Rezultatem tego jest przypisanie odpowiednich decyzji odnoszących 
się do poszczególnych cech diagnostycznych. Decyzje cząstkowe przypisane war-
tościom zmierzonym cech diagnostycznych mogą być przeglądane na osobnych for-
mularzach. Są to formularze prezentujące wyniki, dotyczące:

 – cech pierwotnych kół zestawów,
 – cech wtórnych zestawów kołowych,
 – cech wtórnych wózków pojazdu szynowego,
 – cech wtórnych pojazdu szynowego,
 – oceny ogólnej przypisanej do danego pojazdu.

Il. 5.11. Formularz wpisu wartości pierwotnych cech diagnostycznych zestawów kołowych 
badanego pojazdu szynowego o układzie osi Bo Bo′ ′ [93]
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Przykład formularza umożliwiającego przeglądanie ocen cząstkowych grubości 
obręczy kół przedstawia il. 5.12. W przypadku danych jak w tab. 5.3 formularz wy-
świetla jednolitą decyzję „Ruch towarowy lub pasażerski v < 70 km/h” o prioryte-
cie „6”.

Ponieważ w trakcie kolejnej oceny cech pierwotnych i wtórnych zachowywany 
jest najwyższy priorytet decyzji spośród dotychczasowych, to na końcu najwyższa 
wartość może być przypisana badanemu pojazdowi. W tym przypadku jest to de-
cyzja obsługowa: „Odtworzenie profilu” (il. 5.13) o priorytecie „7”. Następstwem 
końcowej decyzji jest skierowanie pojazdu na tokarkę podtorową. Po odnowie za-
rysu kół ponowne wprowadzenie danych do systemu, ze względu na małą grubość 
obręczy system sformułuje w tym przypadku decyzję użytkową dotyczącą całego 
pojazdu: „Ruch towarowy lub pasażerski v < 70 km/h” o priorytecie „6”.

Przedstawiony przykład wspomagania decyzji podczas identyfikacji stanu tech-
nicznego pojazdu jest rozwiązaniem elastycznym; może posłużyć do wprowadzenia 
także innych ograniczeń niż wynikające z odpowiednich przepisów. Można wów-
czas wyznaczyć pewien zapas wartości ocenianej cechy i wprowadzić stosowny wa-
riant decyzji oraz określić jej priorytet. Różnica może być ustalana tak, aby termin 
kolejnego badania diagnostycznego nie zakłócał procesu użytkowania pojazdu szy-
nowego, ponieważ takie badanie może być niewykonalne z technicznego lub ekono-
micznego punktu widzenia.

Należy dodać przy tym, że dane zgromadzone w bazie danych dotyczące war-
tości zmierzonych głównych cech diagnostycznych kół pojazdów szynowych umoż-

Il. 5.12. Formularz wyników pomiarów grubości obręczy i decyzja podjęta na podstawie 
danych z tab. 5.3 [93]
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liwiają prowadzenie różnego rodzaju analiz. Łatwiej prowadzić działania, których 
celem jest analiza korelacji zmian grubości, stromości i wysokości obrzeża kół loko-
motyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych [3, 139]. Dane gromadzone w postaci 
papierowej dokumentacji wykorzystano w nich do sporządzenia wykresów zmian 
wartości poszczególnych cech w funkcji przebiegu pojazdu oraz oceny ewoluowa-
nia zmian przy analizie cech parami, czego przykładem jest il. 5.14.

Il. 5.13. Formularz rejestru ogólnego badań diagnostycznych prezentujący decyzję końcową 
podjętą w stosunku do całego pojazdu szynowego na podstawie danych zawartych 

w tab. 5.3 [93]

Il. 5.14. Wybrany przykład zmian stromości obrzeża w funkcji jego grubości w zestawie 
kołowym lokomotywy SM42 [3]
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Wykazano, że pomiędzy zmianami wymiarów wymienionych cech diagnostycz-
nych istnieje silna korelacja, o której świadczą wartości bezwzględne współczyn-
ników korelacji Pearsona pomiędzy 0,8-0,98 [3, 73]. Uprawnia to do stwier dzenia, 
że w procesie eksploatacji zmniejszeniu grubości obrzeża towarzyszy zmniejszenie 
wymiaru jego stromości i zwiększenie wysokości obrzeża.

Dane składowane w bazie danych umożliwiają także projektowanie funkcji sys-
temów informatycznych kontrolujących poprawność procesów pomiaru wartości 
cech diagnostycznych w czasie rzeczywistym. Stosowanie w praktyce odpowied-
niego systemu informatycznego z tego rodzaju funkcjami w zakładach taboru mia-
łoby niewątpliwie pozytywny wpływ na wyeliminowanie błędów popełnianych 
w trakcie badań diagnostycznych, w których udział człowieka jest obecnie wiodący.



6. DETEKCJA I LOKALIZACJA NIEZDATNOŚCI

Treści zawarte w rozdziale 6 dotyczą zagadnień związanych z detekcją i lokali-
zacją niezdatności w złożonych układach pojazdów szynowych. Pomimo postępu 
technicznego jest to w dalszym ciągu jedno z bardziej skomplikowanych, trudnych 
do realizacji zadań diagnostyki technicznej. Wprawdzie istnieją pewne metody 
wspomagające tego rodzaju działania, ale nie zawsze udaje się znaleźć satysfakcjo-
nujące rozwiązania. Zastosowanie tych znanych metod wymaga użycia binarnych 
funkcji oceniających oraz odpowiednich modeli obiektów diagnozowanych i metod 
rozróżniania stanów technicznych. Mało znana jest możliwość użycia wielowartoś-
ciowych funkcji oceniających i nowych, wspomaganych komputerowo metod roz-
różnienia stanów technicznych układów złożonych. Zagadnienia te będą przedmio-
tem rozważań w kolejnych podrozdziałach niniejszej monografii.

Wspomniane binarne i wielowartościowe funkcje oceniające omówiono w pod-
rozdziale 6.1, a modele obiektów diagnostyki, a w szczególności modele logiczne 
w podrozdziale 6.2. W podrozdziale 6.3 przedstawiono metody budowy programów 
badań diagnostycznych, czyli budowy testów zdatności i lokalizujących. Podroz-
działy 6.4 i 6.5 omawiają szczegółowo metody – odpowiednio – macierzową i skre-
śleń, których użycie do budowy testów diagnostycznych może być wspomagane 
komputerowo.

6.1. BINARNE I WIELOWARTOŚCIOWE  
FUNKCJE OCENIAJĄCE

Lokalizacja niezdatności układów złożonych wymaga zastosowania odpowied-
nich funkcji umożliwiających ocenę stanu technicznego elementów tych układów 
i cech diagnostycznych, której efektem jest określona wartość logiczna przypisy-
wana poszczególnym sytuacjom mogącym wystąpić w procesie diagnozowania ta-
kich układów [93]. Inne zastosowania binarnego modelu oceny w pojazdach szyno-
wych przedstawia Z. Lisowski [52].

Ze względu na liczbę wykorzystywanych wartości logicznych funkcje oceniające 
można podzielić na:

 – binarne (podrozdział 6.1.1),
 – wielowartościowe (podrozdziały 6.1.2, 6.1.3).
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Przy binarnej ocenie warto użyć dwu wartości ze zbioru {0, 1}, a przy wielo-
wartościowej więcej liczb całkowitych bez znaku. Przypisanie znaku do liczby jest 
pewnego rodzaju utrudnieniem tworzenia reguł rozróżniających te wartości w przy-
padku korzystania z komputerowo wspomaganych systemów oceniających.

6.1.1. BINARNE FUNKCJE OCENIAJĄCE

Binarna ocena stanu technicznego poszczególnych elementów układu złożone-
go polega na nadaniu wartości logicznej zmiennej zawierającej informację o stanie 
technicznym każdego z tych elementów. Można do tego wykorzystać dwuwartościo-
wą funkcję charakterystyczną φ2(ei).
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gdzie:
Qi

2  – binarna zmienna logiczna oceny stanu technicznego elementu ei,
s si i
0 1,  – stany techniczne tego elementu, odpowiednio: zdatności i niezdat-

ności.
Funkcja (6.1) przypisuje zmiennej logicznej Qi

2  wartość 1, jeśli element ei znaj-
duje się w stanie zdatności i 0 w przeciwnym przypadku.

Ocena zdeterminowanych cech diagnostycznych, charakteryzujących się mono-
tonicznym przebiegiem ich zmian w okresie eksploatacji i przy których ustalono je-
den zakres wartości granicznych może być oceną binarną. Należy wtedy sprawdzić, 
czy wartość cechy badanej zawiera się w tym jednym zakresie wartości. Każdej 
sytuacji z tym związanej można przypisać odpowiednią wartość logiczną, wykorzy-
stując do tego funkcję charakterystyczną φ2(yc):
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gdzie:
yc – oceniana cecha diagnostyczna,
zc

2  – binarna zmienna logiczna oceny tej cechy,
(yc)min, (yc)max – wartości cechy yc:  minimalna i maksymalna.

Funkcja (6.2) przypisuje zmiennej logicznej zc
2  ocenę równą 1 wtedy, gdy war-

tość badanej cechy diagnostycznej mieści się w zakresie określonym przez wartości 
graniczne (yc)min i (yc)max, a 0 w przeciwnym przypadku.

Oprócz cech diagnostycznych ocenie podlegają też cechy wejściowe dotyczące 
danego układu. Są to cechy, których poprawna wartość warunkuje właściwe dzia-
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łanie układu i w modelowej analizie jego działania można z powodzeniem użyć 
binarnej oceny tych cech:
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a a a
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gdzie:
wa – oceniana cecha wejściowa,
a – identyfikator cechy,
νa

2  – binarna zmienna logiczna ocenianej cechy wejściowej.
Podobnie jak poprzednio, funkcja (6.3) przypisuje zmiennej logicznej νa

2  oce-
nę 1, gdy wartość badanej cechy wejściowej mieści się w zakresie wyznaczonym 
przez wartości graniczne (wa)min i (wa)max i 0 w przeciwnym przypadku.

Binarna ocena zbadanej wartości cechy diagnostycznej nie jest wystarczająca 
w przypadku cech mających dwa zakresy lub więcej zakresów wartości granicznych 
albo wtedy, gdy elementy obiektu mogą przyjmować różne formy niezdatności.

6.1.2. TRÓJWARTOŚCIOWE FUNKCJE OCENIAJĄCE

Trójwartościowa ocena może być wykorzystana zarówno w przypadku dwu form 
niezdatności elementów układów złożonych, jak i przy konieczności rozróżnienia 
przekroczenia dolnej wartości granicznej normatywnego zakresu zmian tej cechy 
diagnostycznych od wartości górnej.

Przy trójwartościowej ocenie stanu technicznego elementów układu można wy-
korzystać funkcję charakterystyczną φ3(ei):
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gdzie:
Qi

3  – trójwartościowa zmienna logiczna oceny stanu technicznego ele-
mentu ei,

φ3(ei) – trójwartościowa funkcja oceniająca stan techniczny tego elemen-
tu,

s s si i i
0 1 2, ,  – stany techniczne elementu ei, odpowiednio: zdatności i niezdat-

ności 1 rodzaju i niezdatności 2 rodzaju.
Z zależności (6.4) wynika, że zmiennej logicznej Qi

3  wartość 1 można przypisać 
jeśli element ei znajduje się w stanie zdatności oraz 0 i 2 odpowiednio przy niezdat-
ności 1 rodzaju i 2 rodzaju występujących w tym elemencie.
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Do trójwartościowej oceny cech diagnostycznych może być użyta funkcja cha-
rakterystyczna φ3(yc):
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przy czym:
yc – oceniana cecha diagnostyczna,
zc

3  – trójwartościowa zmienna logiczna oceny tej cechy.
Zależność (6.5) zmiennej logicznej zc

3  przypisuje ocenę 1, jeśli wartość badanej 
cechy diagnostycznej mieści się w zakresie określonym przez wartości graniczne 
(yc)min i (yc)max, oraz 0 i 2 przy przekroczeniu tych kolejno wymienionych wartości.

6.1.3. CZTEROWARTOŚCIOWE FUNKCJE OCENIAJĄCE

W układach, których elementy mogą przyjmować więcej niż jedną formę nie-
zdatności i struktura układu zmienia się w różnych fazach pracy, niezbędne jest 
określenie dodatkowej wartości granicznej reprezentującej brak połączenia pomię-
dzy niektórymi elementami. Tego rodzaju wartość można określić następująco:

 0 0≈ ( ) ( )miny yc c  (6.6)

Można wtedy przyjąć czterowartościową ocenę cech diagnostycznych za pomocą 
funkcji charakterystycznej φ4(yc) o postaci:

 z y

y y
y y
y y yc c

c c

c c

c c c

4
4

03

2

1
� �

�

�

� �
� ( )

, ( )

, ( )

, ( ) (

min

min

gdy

gdy

gdy ))

, ( )

max

max0 gdy y yc c�

�

�
�
�

�
�
�

 (6.7)

gdzie:
zc

4  – czterowartościowa zmienna oceny cechy diagnostycznej yc.
Wielowartościowa ocena cech diagnostycznych zwiększa możliwość rozpozna-

nia stanów technicznych zdefiniowanych wzorem (5.34).  Wynika to z liczby waria-
cji z powtórzeniami lpc, jakie można utworzyć z wartości stanowiących wynik oceny 
cech diagnostycznych (tab. 6.1), określonej zależnością:

 l ppc
c=  (6.8)
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gdzie:
p – liczba wartości, które mogą być przypisane wynikowi oceny jednej cechy 

diagnostycznej,
c – liczba cech.
Jeśli każdy element układu o liczności k elementów może wykazywać m form 

niezdatności i cechy diagnostyczne będą oceniane p = m + 1 wartościowo, a także 
przy c = k, to można uzyskać równość:

 [ ] [ ( ) ]l p l mpc
c

m
k� � � �1  (6.9)

Zestawienie liczby wariacji z powtórzeniami, jakie mogą być utworzone przy 
dwu-, trój- i czterowartościowej ocenie cech diagnostycznych przedstawia tab. 6.1.

Tabela 6.1
Liczba wariacji z powtórzeniami przy dwu-, trój- i  czterowartościowej ocenie cech diagnostycznych. 

Opracowanie własne

Sposób oceny
Liczba wariacji z powtórzeniami przy p-wartościowej ocenie 

cech diagnostycznych ze zbioru o liczności c

c = k = 4 c = k = 10
Dwuwartościowa {0, 1} 24 = 16 210 = 1024

Trójwartościowa {0, 1, 2} 34 = 81 310 = 59 049
Czterowartościowa {0, 1, 2, 3} 44 = 256 410 = 1048 576

Teoretyczna możliwość rozróżnienia większej liczby stanów technicznych 
układów, w których mogą wystąpić niezdatności wielu elementów jednocześnie, 
a w każdym elemencie więcej niż jedna forma jego niezdatności, w praktyce nie jest 
jednak zwykle wykonalna bez przyjęcia większej liczby cech diagnostycznych niż 
liczba elementów tego układu. Analizy z tym związane wymagają jednak sporządze-
nia i użycia odpowiedniego rodzaju modeli obiektów diagnostyki, będących formą 
przedstawienia właściwości tych obiektów.

6.2. MODELE OBIEKTÓW DIAGNOSTYKI

Analiza funkcjonowania ważnych układów złożonych pojazdów szynowych re-
alizowana na potrzeby diagnostyki technicznej wymaga użycia odpowiednich mo-
deli tych układów. Mogą to być modele graficzne lub w postaci wyrażeń matema-
tycznych, stanowiące pewien skondensowany i symboliczny sposób przedstawienia 
właściwości danego obiektu.

Modele te podzielono na trzy kategorie, następnie na rodzaje (il. 6.1) [75]. Są to 
modele:
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a) analityczne w postaci: równań analitycznych, różniczkowych, całkowych, rów-
nań regresji, funkcji przejść, charakterystyk częstotliwościowych,

b) topologiczne: topologiczne grafy cech, grafy związków przyczynowo-skutko-
wych, grafy probabilistyczne,

c) logiczne: funkcjonalne, układy równań logicznych, macierzowe.

Modele analityczne przedstawiają obiekt w formie zbioru zależności analitycz-
nych. Ich wykorzystanie w diagnostyce technicznej jest stosunkowo rzadkie, co 
wynika głównie z trudności w procesie budowy takiego modelu, w którym często 
występuje szereg empirycznych współczynników. Niełatwo uzyskać też analitycz-
ne bądź numeryczne rozwiązania, choć obecnie niedogodność ta jest w znacznym 
stopniu usuwana wraz z powszechnym użyciem sprzętu komputerowego z odpo-
wiednim oprogramowaniem.

Modele topologiczne buduje się w oparciu o znajomość procesów fizycznych 
zachodzących w obiekcie i efektów pojawienia się uszkodzeń, a także związków 
ilościowych i czasowych pomiędzy cechami je opisującymi [34, 75]. Cechy te 
tworzą zbiór X1 = {x1, … xi}. Zauważa się przy tym, że podczas budowy takiego 
modelu należy dokonać operacji domykania zbioru cech przez połączenie go ze 
zbiorem punktów brzegowych V1 = {v1, … vj}, charakteryzującym oddziaływanie 
wzajemne obiektu ze środowiskiem zewnętrznym [34]. Jeśli cechy z sumy tych 

Il. 6.1. Klasyfikacja modeli obiektów diagnostyki. Opracowanie własne na podstawie [75]
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zbiorów X = X1 ∪ V1 zostaną oznaczone graficznie w postaci wierzchołków, to 
topologia określająca związki w tym układzie może być określona grafem skiero- 
wanym:

 G X Q= ,  (6.10)

gdzie:
Q – zbiór krawędzi ql = 〈xa, xb〉 przebiegających od wierzchołka xa do xb,
a, b – identyfikatory a, b ∈ [1, …, i + j].
Przykład prostego modelu topologicznego działania silnika spalinowego [34] 

przedstawiono na il. 6.2, a modelu rozbudowanego [92] na il. 6.3. Model silnika 
spalinowego w zaprezentowanej postaci ma tylko znaczenie dydaktyczne, ale może 
być dalej rozbudowywany.

W rozwiniętym modelu topologicznym zaworu rozrządczego układu hamulco-
wego wagonu towarowego (il. 6.3) oprócz cech działania zaznaczono niezdatności, 
które mogą wystąpić i zewnętrzne objawy w postaci wypływu powietrza do atmos-
fery.

Modele topologiczne ujmujące zależności pomiędzy cechami funkcjonowania 
danego układu, jak na przykładowych ilustracjach, trudno wykorzystać jednak do 
tworzenia procedur lokalizacji niezdatności konkretnych elementów tego obiektu. 
Spośród modeli wymienionych na il. 6.1 najszersze zastosowanie w procesie two-
rzenia programów badań diagnostycznych znajdują modele logiczne.

Il. 6.2. Prosty model topologiczny funkcjonowania silnika spalinowego: x1 – podanie paliwa 
i wytworzenie mieszanki palnej, x2 – spalenie mieszanki, x3 – wytworzenie energii 
mechanicznej, x4 – rozdzielenie energii mechanicznej, v1 – napełnienie zbiornika paliwem, 

v2 – wydalenie spalin do otoczenia silnika. Opracowanie własne na podstawie [34]
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Il. 6.3. Model topologiczny zaworu rozrządczego układu pneumatycznego hamulca wagonu 
towarowego w początkowym okresie hamowania (podskok ciśnienia). Oznaczenia: 
v1 – rozpoczęcie hamowania zaworem maszynisty, v2 – zamknięcie połączenia 
cylindra hamulcowego z atmosferą, x1 – zmiana ciśnienia w przewodzie głównym, 
x2 – przemieszczenie zaworu napełniającego, x3  – przemieszczenie zaworu zamykającego, 
x4 – przemieszczenie zaworu głównego, x5 – przemieszczenie zaworu przyspieszacza, 
x6 – regulacja dopływu powietrza do cylindra, x7 – zamknięcie połączenia przewód 
główny–zbiornik pomocniczy (przemieszczenie zaworu zwrotnego), x8 – napełnianie 
cylindra hamulcowego, x9 – blokowanie zaworu przyspieszacza, x10 – przepływ powietrza 
ze zbiornika pomocniczego do cylindra hamulcowego, b1 – nieszczelność przepony 
górnej odluźniacza, b2 – nieszczelność pierścienia w odluźniaczu, b3 – nieszczelność 
przepony mniejszej zaworu zamykającego, b4 – nieszczelność górnego pierścienia zaworu 
głównego, b5 – nieszczelność dolnego pierścienia zaworu głównego, b6 – nieszczelność 
krążka uszczelniającego odluźniacza, b7 – nieszczelność krążka uszczelniającego zaworu 
głównego, b8 – nieszczelność pierścienia blokady przyspieszacza, b9 – nieszczelność 
przepony mniejszej zaworu głównego, b10 – nieszczelność przepony blokady 
przyspieszacza, b11 – nieszczelność pierścieni uszczelniających kurka przestawczego 
„T/O”, b12 – nieszczelność przepony większej zaworu zamykającego, b13 – nieszczelność 
przepony zaworu najmniejszego ciśnienia, b14 – nieszczelność krążka uszczelniającego 
zaworu „T/O”, b15 – pęknięcie sprężyny zaworu najmniejszego ciśnienia, b16 – nieszczelność 
przepony dużej zaworu głównego, b17 – nieszczelność przepony zaworu napełniającego, 
b18 – nieszczelność krążka uszczelniającego zaworu napełniającego, b19 – nieszczelność 
krążka uszczelniającego zaworu zwrotnego, b20 – osiadanie lub pęknięcie sprężyn 
powrotnych zaworu głównego, d1 – wypływanie powietrza do atmosfery. Opracowanie 

własne na podstawie [92]
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6.2.1. MODELE LOGICZNE

Modele logiczne (il. 6.1) to grupa modeli diagnostycznych, które można wyko-
rzystać w procesie budowy procedur tworzenia zbiorów sprawdzeń służących do 
lokalizacji niezdatności elementów układów złożonych. Model funkcjonalny jest 
graficzną formą zaprezentowania właściwości obiektu diagnostyki, a model w po-
staci układów równań logicznych jest przydatny do utworzenia modelu macierzo-
wego, niezbędnego w procesie wyodrębniania wspomnianych zbiorów sprawdzeń. 
Zasady budowy tych trzech rodzajów modeli będą zaprezentowane w dalszej części 
tego podrozdziału.

6.2.1.1. Model funkcjonalny

Model funkcjonalny obiektu diagnostyki tworzy pewna liczba wyróżnionych 
bloków, które w zależności od głębokości dekompozycji danego układu, wynika-
jącej z potrzeb, mogą reprezentować określone zespoły, podzespoły lub elementy 
tego układu. Wyodrębnione bloki funkcjonalne są przedstawiane za pomocą prosto-
kąta ze skończoną liczbą wejść  oraz wyjść  symbolicznie przedstawionych liniami 
ze strzałkami (il. 6.4).

Wszystkie cechy wejściowe wpływają na działanie danego bloku funkcjonalne-
go ek, w wyniku czego generowane są odpowiednie wartości cech wyjściowych. 
Cechami wejściowymi mogą być:

 – cechy wejść zewnętrznych,
 – cechy wyjściowe z innych bloków.

Model funkcjonalny obiektu to zbiór bloków funkcjonalnych połączonych ze 
sobą tak, aby przedstawiać sposób współdziałania pomiędzy tymi blokami. Po-
cząwszy od najprostszej formy, model może być rozbudowywany poprzez podział 
poszczególnych bloków funkcjonalnych tak, by na każdy z bloków po podziale od-
działywała jedna cecha wejściowa, a na jego wyjściu była również jedna cecha wyj-
ściowa. Nie zawsze jest to jednak możliwe lub pożądane (jeśli tą jedną cechą jest 
taka, przy której występuje zjawisko propagacji błędu, co jeszcze będzie wyjaśniane 
w dalszej części tej monografii).

Il. 6.4. Blok funkcjonalny jako element modelu logicznego: ek – element, w1-wn – cechy 
wejściowe, y1-ym, ym+i – cechy wyjściowe. Opracowanie własne na podstawie [93]
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Punktem wyjścia do budowy modelu funkcjonalnego może być dokumentacja 
techniczna danego obiektu albo jego schemat ideowy. Przykładem przekształce-
nia schematu prostej przekładni hamulcowej wagonu [93] (il. 6.5), sporządzone-
go na podstawie [23], jest graficzny model funkcjonalny przedstawiony na il. 6.6.

Model funkcjonalny obiektu stanowi podstawę do budowy modelu w postaci 
układu równań logicznych.

6.2.1.2. Model w postaci układu równań logicznych

Model obiektu diagnostyki w postaci układu równań logicznych jest zbiorem 
iloczynów logicznych, które można przypisać każdemu z bloków modelu funkcjo-
nalnego tego obiektu. Postać ogólna takiego równania przy binarnym systemie ocen 
jest następująca:

 z Q V Zj k k k k, � � �2 2 2
�  (6.11)

gdzie:
zj,k – zmienna logiczna dla wyjścia j elementu ek,

Qk
2

 
– zmienna logiczna charakteryzująca stan techniczny elementu ek,

Vk
2

 – funkcja zdaniowa wejść zewnętrznych działających na element ek,
Zkε

2  – funkcja zdaniowa wyjść z elementów poprzedzających ek‒ε połączo-
nych z elementem ek.

Il. 6.5. Schemat przekładni hamulcowej: 1– cylinder hamulcowy, 2 – tłoczysko, 3 – dźwignia 
przycylindrowa lewa, 4 – łącznik zmieniacza siły hamowania, 5 – dźwignia przycylindrowa 
prawa, 6 – trójkąt hamulcowy, 7 – dźwignia, 8, 11 – obsady klocka, 9 – cięgło poziome, 

10 – wieszak [93]
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Ponieważ na wejście danego bloku funkcjonalnego może oddziaływać kilka 
cech zewnętrznych lub wyjściowych z elementów poprzedzających, to funkcje Vk

2
  

i Zkε
2  są iloczynami logicznymi, czyli:

 V v vk k k
2 2 2� �� �  (6.12)

 Z z zk k k� � �
2 2 2� �� �  (6.13)

gdzie:
v vk k� �
2 2,  – zmienne logiczne wejść zewnętrznych do obiektu poprzez ele-

ment ek,
z zk k� �� �
2 2,  – zmienne logiczne wyjść z elementów poprzedzających ek‒δ oraz 

ek‒γ połączonych z elementem ek.

Pomijając w formułach (6.11)-(6.13) znacznik binarnej oceny dla uproszczenia 
zapisu i stosując je do przekładni układu hamulcowego przedstawionej na il. 6.5, 
można określić jej model logiczny w postaci układu równań:

Il. 6.6. Model funkcjonalny przekładni hamulcowej: e1-e21  – elementy modelu, w1 – ciśnienie 
na wejściu do cylindra hamulcowego, w2-w5 – reakcje w zamocowaniach wieszaka, 

y1-y21 – siły w przekładni hamulcowej [93]
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z Q y v  (6.14)

Model tego typu ma znaczenie pomocnicze. Umożliwia przejście od modelu 
w postaci układu równań logicznych do modelu macierzowego, Wymaga to zasto-
sowania odpowiedniego sposobu oceny stanu technicznego elementów składowych 
danego obiektu oraz wszystkich cech diagnostycznych, czyli sposobu określania 
wartości zmiennych w poszczególnych równaniach. Może to być binarny lub wielo-
wartościowy sposób oceny, omówiony w podrozdziale 6.1.

6.2.1.3. Model macierzowy obiektu

Model macierzowy układu złożonego może być sporządzony na podstawie mode-
lu funkcjonalnego lub modelu w postaci układu równań logicznych. Model tego rodza-
ju jest macierzą, której liczbę wierszy określa liczba stanów technicznych danego obiek-
tu, a liczbę kolumn determinuje liczba cech diagnostycznych, jakie mogą być użyte do 
identyfikacji tych stanów technicznych. Elementami macierzy są wyniki oceny cech 
diagnostycznych w poszczególnych stanach technicznych układu. Oceny te mogą być 
dokonane za pomocą binarnych lub wielowartościowych funkcji charakterystycznych.

Model macierzowy (macierz diagnostyczną) sporządza się przy założeniu, że:
 – wartości zewnętrznych cech wejściowych są w normie (wyjątek przedstawio-

no w podrozdziale 6.4.2.1),
 – niezdatność elementu obiektu powoduje przekroczenie wartości granicznych 

jego cech wyjściowych,
 – jeśli na wejście elementu znajdującego się w stanie zdatności oddziaływają 

cechy niezgodne z normą, to również cechy wyjściowe tego elementu przyj-
mują wartości niezgodne z normą,

 – nie ma zjawiska propagacji błędu.
Założenie o tym, że wartości zewnętrznych cech wejściowych są w normie wy-

nika z tego, że jeśli nie byłoby ono spełnione, to poszukiwanie niezdatności należa-
łoby rozpocząć w układzie poprzedzającym, czyli tam gdzie wartości tych cech są 
formowane. Drugie założenie oznacza, że nie bierze się pod uwagę mało istotnych 
zmian właściwości elementów układu (np. zużycia mieszczącego się w granicach 
normy), co pozostaje bez wpływu na funkcję realizowaną przez ten element. Trzecie 
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założenie jest naturalną, logiczną konsekwencją nieprawidłowego działania elemen-
tu poprzedzającego. Przyjęcie ostatniego założenia odnośnie propagacji błędu ozna-
cza, że w analizach pomija się cechy diagnostyczne dające negatywne wyniki oceny 
wszystkich elementów, niezależnie od tego który z nich jest niezdatny. Przykładem 
takiej sytuacji może być przerwa w obwodzie elektrycznym powodująca, że prąd nie 
płynie przez ten obwód. Badanie natężenia prądu jako cechy diagnostycznej nic nie 
wnosi do wiedzy o przyczynach niezdatności w tym obwodzie.

Przy binarnym sposobie oceny macierz diagnostyczna nazywana jest tabelą 
prawdy [34] i przedstawia zależności pomiędzy cechami diagnostycznymi i stanami 
technicznymi wywołanymi pojawieniem się niezdatnych elementów w określonym 

Tabela 6.2
Tabela prawdy do modelu przekładni hamulcowej jak na il. 6.6 [93]

SUp

zc
2

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21

s0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s6 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
s12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
s15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
s16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
s17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
s18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
s19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
s20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
s21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
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układzie obiektu diagnostyki. Przykładem tabeli prawdy jest macierz diagnostycz-
na (tab. 6.2) sporządzona dla przekładni hamulcowej, której model prezentuje il. 6.6.

Tabela prawdy jest podstawą do tworzenia zbiorów sprawdzeń cech diagnozowa-
nego obiektu, czyli zbiorów umożliwiających:

 – kontrolę poprawności działania tego obiektu (detekcję niezdatności),
 – lokalizację niezdatności jego elementów składowych.

Zadania te mogą być zrealizowane trzema metodami: macierzową, informacyjną 
i metodą skreśleń. Pierwsza i ostatnia mogą być stosunkowo łatwo użyte  we wspo-
maganych komputerowo systemach generowania testów diagnostycznych. Będzie to 
przedmiotem dalszych objaśnień w podrozdziałach 6.4 i 6.5. Oprócz tabel prawdy 
przedstawiono również macierze diagnostyczne zawierające wielowartościowe oce-
ny cech diagnostycznych.

Wykorzystując zasady tworzenia modeli logicznych, można także przeprowadzić 
klasyfikację rodzajów struktur funkcjonalnych układów stanowiących obiekty dia-
gnostyki. 

6.2.2. TYPY STRUKTUR FUNKCJONALNYCH OBIEKTÓW 
DIAGNOSTYKI

Analizując sposób połączenia elementów w modelu funkcjonalnym układu będą-
cego obiektem diagnostyki, można zauważyć, że elementy te mogą tworzyć różne 
typy struktur. Podstawowymi strukturami zdefiniowanymi w [93] są struktury przed-
stawione na il. 6.7.

Il. 6.7. Podstawowe struktury funkcjonalne obiektów diagnostyki: a) szeregowa,  
b) równoległa, c) złożona [93]
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Struktury te nie są jednak tożsame ze strukturami niezawodnościowymi obiek-
tu [70]. Objaśniając różnice pomiędzy strukturami funkcjonalnymi i niezawod-
nościowymi, można się posłużyć przykładem układu hamulcowego lokomotywy. 
W lokomotywie cylindry hamulcowe są elementami równoległych gałęzi modelu 
funkcjonalnego, a w modelu niezawodnościowym układu hamulcowego należą one 
do jednej gałęzi, czyli tworzą strukturę szeregową. Wynika to z tego, że niezdatność 
dowolnego cylindra hamulcowego powoduje automatycznie niezdatność całej loko-
motywy i niedopuszczenie jej do samodzielnego użytkowania.

W przypadku układów elektrycznych, pneumatycznych bądź hydraulicznych 
można zaobserwować wspomniane już zjawisko propagacji błędów objawiające 
się tym, że niezdatność określonego elementu wpływa także na wartości niektórych 
cech diagnostycznych elementów poprzedzających lub sąsiednich. Tego rodzaju 
wpływ może dotyczyć zarówno jednej gałęzi, jak i gałęzi sąsiadujących w modelu 
funkcjonalnym obiektu. Biorąc to pod uwagę, każdej z podstawowych struktur funk-
cjonalnych przyporządkowano struktury przedstawione na il. 6.8 [93].

Należy przy tym wspomnieć, że w układach rzeczywistych struktury funkcjo-
nalne – równoległa i równoległa z propagacją błędu – w zasadzie nie występują. 
Najczęściej mogą one być tylko pewnym fragmentem struktur złożonych.

Rodzaj struktury funkcjonalnej i to czy w przypadku danego układu istnieje moż-
liwość występowania niezdatności wielu elementów jednocześnie istotnie wpływają 
na rozróżnialność stanów technicznych na podstawie oceny cech diagnostycznych 
tego układu. Szersze omówienie tego zagadnienia wymaga jednak wcześniejszego 

Il. 6.8. Struktury funkcjonalne obiektów diagnostyki: a) szeregowa z propagacją błędu, 
b) równoległa z propagacją błędu, c) złożona z propagacją błędu [93]
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przedstawienia dwóch metod budowy testów diagnostycznych – metody macierzo-
wej i metody skreśleń. Zostanie to jednak poprzedzone charakterystyką ogółu me-
tod budowy testów diagnostycznych (podrozdział 6.3).

6.3. METODY BUDOWY TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Tworzenie testów diagnostycznych jest procesem przygotowania badań diagno-
stycznych układu złożonego, umożliwiającym wytypowanie takich cech, których 
zbadanie podczas eksploatacji umożliwi udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:

 – Czy w danym układzie występują niezdatności jego elementów?
 – Gdzie w badanym układzie są usytuowane niezdatne elementy?

Przy określeniu zbioru cech niezbędnych do sformułowania odpowiedzi na 
pierwsze pytanie wystarczy zbadać cechy wyjściowe danego układu. Zbiór spraw-
dzeń testu zdatności Tds jest zbiorem cech wyjść zewnętrznych, czyli:

 T y yds ce cen={ , }1   (6.15)

gdzie:
yce1, … ycen – cechy wyjść zewnętrznych układu.
Przy pozytywnej odpowiedzi na pierwsze postawione pytanie niezbędne jest 

podjęcie dodatkowych sprawdzeń cech diagnostycznych służących do zlokalizowa-
nia niezdatności występujących w danym układzie. Test lokalizujący Tdl może być 
formalnie zdefiniowany następująco:

 T y y y ydl ce ce c cm�{ , , , }� � 1  (6.16)

gdzie:
yceα, … yceβ – cechy wyjść zewnętrznych układu niezbędne do lokalizacji nie-

zdatności,
yc1, … ym – cechy diagnostyczne elementów wewnętrznych.
Warto przy tym zauważyć, że nie zawsze wszystkie cechy z testu zdatności 

muszą wchodzić do testu lokalizującego, czego wyrazem jest formuła (6.16). Jed-
nak w procesie lokalizacji niezdatności wykonane będą wszystkie sprawdzenia,  
czyli:
 T T T y y y ydc ds dl ce cen c cm� � �{ , , , }1 1   (6.17)

gdzie:
Tdc – pełny test diagnostyczny.
Jest wiele metod tworzenia testów diagnostycznych: macierzowa, informacyjna, 

kolejnych sprawdzeń, kontroli grupowej, podziału połówkowego, równych prawdo-
podobieństw, najmniejszych kosztów kontroli, drzewa defektów [34, 114]. Cechy 
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charakterystyczne wymienionych metod oraz autorskiej metody skreśleń [93] przed-
stawia tab.6.3.

Tabela 6.3
Cechy charakterystyczne metod tworzenia testów diagnostycznych. Opracowanie własne

Lp. Nazwa metody Tabela 
prawdy

Rodzaj testu lokalizującego Tworzenie testów  
Tds i Tdl

bezwarunkowy/
warunkowy

o stałej/
zmiennej 
liczności

tradycyjne wspomagane 
komputerowo

1 macierzowa tak tak/--- tak/--- tak tak
2 informacyjna tak tak/--- tak/--- tak ---
3 kolejnych sprawdzeń --- ---/tak ---/tak tak ---
4 kontroli grupowej --- ---/tak ---/tak tak ---
5 podziału połówkowego --- ---/tak ---/tak tak ---

6 równych 
prawdopodobieństw --- ---/tak ---/tak tak ---

7 najmniejszych kosztów 
kontroli --- ---/tak ---/tak tak ---

8 drzewa defektów --- ---/tak ---/tak tak ---
9 skreśleń tak tak/--- tak/--- tak tak

W przypadku metod: macierzowej, informacyjnej i skreśleń niezbędne jest spo-
rządzenie tabeli prawdy będącej podstawą do określenia testów Tds i Tdl. Testy loka-
lizujące uzyskane tymi metodami są testami bezwarunkowymi (sprawdzenie kolej-
nej cechy ze zbioru Tdl nie zależy od wyniku sprawdzenia cechy poprzedniej) i ich 
liczność jest stała. Pozostałe metody są metodami warunkowymi, w których wybór 
następnej cechy do badania zależy od wyniku sprawdzenia cechy bieżącej. Uzysku-
je się w ten sposób testy lokalizujące o zmiennej liczności zależnej od usytuowania 
danej niezdatności w układzie badanym.

Oprócz metod podanych w tab. 6.3 autorzy [34, 114] wyszczególniają metody 
określane jako metody optymalizacji testów diagnostycznych, takie jak:
a) maksymalnej ilości informacji,
b) spadku skuteczności informacyjnej,
c) wzrastających czasów wykonania sprawdzeń,
d) „słabych ogniw”,
e) spadku skuteczności probabilistycznej.

Wymienione metody mogą być jednak uznane również za metody budowy te-
stów diagnostycznych, w których kryteriami wyboru cech diagnostycznych podle-
gających badaniu może być odpowiednio:



178

a) maksymalna ilość informacji, jaką wnosi sprawdzenie poszczególnych cech dia-
gnostycznych elementów danego układu,

b) maksymalna wartość ilorazu ilości informacji i kosztu sprawdzenia każdej z cech,
c) minimalny czas sprawdzenia cech,
d) maksymalne prawdopodobieństwo niezdatności elementów układu,
e) maksymalna wartość ilorazu prawdopodobieństwa niezdatności danego elemen-

tu i czasu sprawdzenia jego cechy diagnostycznej.
Stosowanie tych metod przebiega podobnie jak metod oznaczonych w tab. 6.3 

cyframi 6 i 7, które są opisane m.in. w podrozdziale 6.3.1.
Większość spośród metod wymienionych w tab. 6.3, z wyjątkiem pierwszej 

i ostatniej, wymaga znacznego udziału człowieka, czyli są to metody tradycyjnie 
stosowane. W pracy [93] wykazano, że metodę macierzową i metodę skreśleń moż-
na łatwo wykorzystać we wspomaganych komputerowo systemach tworzenia testów 
diagnostycznych. Z uwagi na zasadnicze różnice pomiędzy tymi metodami zostaną 
one przedstawione bardziej szczegółowo w podrozdziałach 6.4 i 6.5.

6.3.1. TRADYCYJNIE STOSOWANE METODY BUDOWY  
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Tradycyjnie stosowane metody tworzenia testów diagnostycznych [34] można 
podzielić na te, których:

 – testy diagnostyczne buduje się przed rozpoczęciem procesu badania obiektu 
rzeczywistego,

 – testy diagnostyczne powstają na bieżąco w trakcie badania obiektu.
Do pierwszej grupy metod budowy testów w sposób tradycyjny można zaliczyć 

metodę informacyjną, a do grupy drugiej – metody oznaczone w tab. 6.2 numera-
mi 3-8.

6.3.1.1. Metoda informacyjna

Metoda informacyjna jest złożoną metodą, której podstawą jest zbudowanie ta-
beli prawdy układu badanego. Oprócz określenia testu lokalizującego umożliwia 
ona uporządkowanie zbioru sprawdzeń cech diagnostycznych ze względu na mak-
symalną ilość informacji, jaką niesie każde kolejno przeprowadzone sprawdzenie. 
W metodzie tej zakłada się, że w obiekcie jednocześnie może być co najwyżej jeden 
niezdatny element i można określić prawdopodobieństwo powstania niezdatności 
tego elementu. Ponadto każda cecha diagnostyczna wyszczególniona w tabeli praw-
dy jest oceniana binarnie.

Początkowa nieokreśloność stanu technicznego obiektu składającego się z k ele-
mentów wyraża entropia E [34]:
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 E p pii

k
i� � �

�� 1 2log  (6.18)

gdzie:
pi – prawdopodobieństwo niezdatności elementu i obiektu.
Jeśli niezdatność dowolnego elementu obiektu jest równie prawdopodobna, wte-

dy entropię początkową określa wzór [34]:

 E k= log2  (6.19)

Przyjęcie takiego założenia upraszcza obliczenia w tej metodzie, ale jest jedno-
cześnie trudne do zaakceptowania z uwagi na rzadkość występowania tego rodzaju 
przypadku w układach rzeczywistych. Użycie metody informacyjnej bez założenia 
upraszczającego przedstawiono w [36].

Sprawdzenie dowolnej cechy diagnostycznej zmniejsza nieokreśloność stanu 
technicznego obiektu (jego entropię) [34]:

 E M E I Mi i( ) ( )� �  (6.20)
przy czym:

E(Mi) – entropia obiektu po wykonaniu sprawdzenia cechy yi,
I(Mi) – ilość informacji, jaką niesie sprawdzenie cechy yi.
Ilości informacji, które niosą sprawdzenia poszczególnych cech diagnostycz-

nych  w pierwszym kroku analizy tabeli prawdy określa wzór [34]:

 I M p y p y p y p yi i i i i( ) [ ] log [ ] [ ] log [ ]� � � � �2 2  (6.21)

gdzie:
p[yi] – prawdopodobieństwo tego, że wartość cechy  mieści się w normie,
p yi[ ]  – prawdopodobieństwo tego, że wartość tej cechy nie mieści się 

w normie.
Po obliczeniu ilości informacji we wszystkich kolumnach tabeli prawdy do te-

stu lokalizującego wybiera się sprawdzenie cechy, która niesie jej największą ilość. 
Metoda nie podaje jednak jednoznacznego wskazania, którą z cech należy wybrać 
w przypadku gdy tę samą największą ilość informacji dostarcza więcej niż jedna 
cecha. Ta sytuacja występuje w przykładzie przedstawionym w [34]. Po wybraniu 
pierwszej cechy dokonuje się przegrupowania wierszy w tabeli prawdy, ponieważ 
wybór kolejnych cech do testu odbywa się po obliczeniu warunkowych ilości infor-
macji związanych z wyborem bieżącej cechy i poprzednio wytypowanych. Uzyska-
ny test jest bezwarunkowy o stałej długości.

W sumie metodę informacyjną należy ocenić jako pracochłonną i w związku 
z tym, że umożliwia ona tylko uszeregowanie sprawdzeń w teście według ilości in-
formacji z poszczególnych sprawdzeń, trzeba ją uznać za nic istotnego nie wnoszącą 
do procedury wymagającej zbadania i tak wszystkich cech z testu lokalizującego.
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6.3.1.2. Metoda kolejnych sprawdzeń

Metoda kolejnych sprawdzeń polega na pomiarze i ocenie wartości cech dia-
gnostycznych obiektu kolejno począwszy od elementu pierwszego lub ostatniego. 
Sprawdzanie kończy się z chwilą natrafienia na cechę, której ocena w stosunku 
do poprzedniej zmienia się z pozytywnej na negatywną lub na odwrót. Warunek 
zatrzymania Wz można więc zapisać jako:

 Wz z y z y z y z yi i i i� � � � � � � �� �� �( ) ( ) ( ) ( )0 1 1 01 1  (6.22)

gdzie:
z(yi) – ocena cechy diagnostycznej yi elementu ei obiektu,
z(yi‒1) – ocena poprzedniej cechy diagnostycznej yi‒1 elementu ei‒1.
Stosując tę metodę w przypadku obiektu (il. 6.9), w którym występuje niezdat-

ny element e3, można uzyskać dwa różne testy lokalizujące w zależności od tego, 
czy badanie rozpocznie się od początku czy od końca układu.

Są to odpowiednio:
 T y y y T y y y y y y ydl dl1 1 2 3 2 8 7 6 5 4 3 2= ={ , , } lub { , , , , , , }  (6.23)

Z uwagi na to, że testem zdatności jest sprawdzenie cechy wyjściowej:
 T yds ={ }8  (6.24)

to w konsekwencji sumy sprawdzeń będą następujące:
 T y y y y T y y y y y y ydc dc1 8 1 2 3 2 8 7 6 5 4 3 2= ={ , , , } lub { , , , , , , }  (6.25)

Druga wersja sumy testów jest tożsama z drugą wersją testu lokalizującego. Po-
nadto można stwierdzić, że postać testu lokalizującego zależy od usytuowania nie-
zdatności w obiekcie i od kierunku prowadzenia sprawdzeń: w przód lub wstecz.

Test lokalizujący tworzony tą metodą jest testem warunkowym o zmiennej dłu-
gości. Metoda nadaje się do wykorzystania przy badaniu układów szeregowych 
o małej liczbie elementów.

Il. 6.9. Przykład obiektu z niezdatnym elementem e3 (szare tło). Opracowanie własne
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6.3.1.3. Metoda kontroli grupowej

W metodzie kontroli grupowej sprawdzenia wartości cech wyjściowych elemen-
tów badanego układu złożonego wykonuje się w wybranych arbitralnie miejscach. 
Każdorazowo jest to podstawą do podziału bieżącego zbioru elementów na dwa 
podzbiory:

 – podzbiór elementów zawierających element niezdatny,
 – podzbiór elementów zdatnych.

Podstawą wyboru kolejnych miejsc sprawdzenia w układzie może być najwięk-
sze prawdopodobieństwo niezdatności określonego elementu zbioru podlegającego 
badaniu. Procedurę wyboru sprawdzeń kontynuuje się aż do zlokalizowania elemen-
tu niezdatnego, czyli do znalezienia takiego elementu, przy którym spełnia się waru-
nek zatrzymania określony formułą (6.22).

Przykładowo, jeśli w układzie jak na il. 6.10, zawierającym niezdatny element e4, 
jako pierwszą wybierze się do sprawdzenia cechę y5, to obiekt można podzielić na 
dwa podzbiory elementów:

 – prawdopodobnie zdatnych E1 = {e6, e7, e8},
 – zawierających element niezdatny E2 = {e1, e2, e3, e4, e5}.

Wynika to z z( y5) = 0. Poszukiwanie elementu niezdatnego należy kontynuować 
w zbiorze elementów E2, co w rezultacie prowadzi do następujących testów:
 T y y y T y y y y ydl dl1 5 4 3 2 5 1 2 3 4= ={ , , } lub { , , , , }  (6.26)

Test zdatności układu z il. 6.10 zawiera cechy wyjściowe:
 T y y yds ={ , , }6 7 8  (6.27)

co ostatecznie określa sumy sprawdzeń w postaci:
 T y y y y y y T y y y y y y y ydc dc1 6 7 8 5 4 3 2 6 7 8 5 1 2 3 4= ={ , , , , , } lub { , , , , , , , }  (6.28)

Metoda nadaje się do badania układów złożonych. Przy typowaniu kolejnych 
cech diagnostycznych do sprawdzenia można kierować się zasadą, że w pierwszej 

Il. 6.10. Model funkcjonalny przykładowego obiektu o złożonej strukturze z niezdatnym 
elementem e4 (szare tło). Opracowanie własne
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kolejności należy wybierać cechy na końcu gałęzi o największej liczbie elementów, 
co w tym przypadku daje test Tdl1.

Testy lokalizujące uzyskane metodą kontroli grupowej są testami warunkowy-
mi o zmiennej długości. Postać testu lokalizującego zależy od usytuowania niezdat-
ności w obiekcie.

6.3.1.4. Metoda podziału połówkowego

W metodzie podziału połówkowego poszukiwanie niezdatnego elementu pole-
ga na systematycznym dzieleniu zbioru elementów na dwa (w przybliżeniu) rów-
ne liczebnie podzbiory i przeprowadzeniu badania cechy diagnostycznej w miejscu 
dokonania podziału. W zależności od wyniku oceny każdej cechy podział (poszu-
kiwanie elementu niezdatnego) należy kontynuować w podzbiorze elementów po-
przedzających, gdy z( yi) = 0, a w podzbiorze elementów następujących po miejscu 
podziału przy z( yi) = 1. Procedurę wyboru sprawdzeń prowadzi się aż do zloka-
lizowania elementu niezdatnego, czyli znalezienia takiego elementu, przy którym 
spełnia się warunek zatrzymania określony przez formułę (6.22).

Stosując opisywaną metodę do obiektu z il. 6.11, w którym z( y6) = 0, zbiory 
sprawdzeń testu lokalizującego mogą przyjmować następującą postać:
 T y y y y T y y y y ydl dl1 4 7 5 6 2 5 1 2 3 4= ={ , , , } lub { , , , , }  (6.29)

Testem zdatności układu z il. 6.11 jest:
 T yds ={ }9  (6.30)
Uwzględniając to, otrzymuje się następujące sumy testów diagnostycznych:

 T y y y y T y y y y y y y ydc dc1 4 7 5 6 2 6 7 8 5 1 2 3 4= ={ , , , } lub { , , , , , , , }  (6.31)

Testy lokalizujące uzyskane metodą podziału połówkowego są testami warunko-
wymi o zmiennej długości i również zależą od usytuowania niezdatności w obiek-
cie. Metodę można wykorzystać do badania zarówno układów szeregowych, jak 
i złożonych.

Il. 6.11. Przykład obiektu o strukturze szeregowej i niezdatnym elemencie e6 (szare tło). 
Opracowanie własne
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6.3.1.5. Metoda równych prawdopodobieństw

Metodę równych prawdopodobieństw można stosować wtedy, gdy znane są war-
tości prawdopodobieństw niezdatności poszczególnych elementów obiektu. Za każ-
dym razem zbiór elementów niezdatnych dzieli się na dwa podzbiory o równym 
(w przybliżeniu) sumarycznym prawdopodobieństwie niezdatności. Po sprawdze-
niu wartości cechy diagnostycznej w miejscu podziału, w zależności od wyniku oce-
ny tej cechy, należy kontynuować poszukiwanie w podzbiorze elementów poprze-
dzających, gdy z( yi) = 0, a przy z( yi) = 1 w podzbiorze elementów następujących 
po miejscu podziału. Sprawdzanie kontynuuje się aż do zlokalizowania elementu 
niezdatnego, czyli znalezienia takiego elementu, przy którym spełnia się warunek 
zatrzymania (6.22). Przykładowy schemat wykorzystania tej metody, zastosowanej 
do obiektu analizowanego w [36], prezentuje il. 6.12.

Z uwagi na największe prawdopodobieństwo niezdatności elementu e1 pierwszą 
sprawdzaną cechą musi być y1. Należy kontynuować badania w zbiorze elemen-
tów pozostałych, w gałęzi o największej liczbie elementów. W przypadku dotyczą-
cym niezdatności elementu e7, czyli kiedy z( y7) = 0, kolejną wybraną cechą jest y10 
(il. 6.12). Możliwe jest wtedy wyodrębnienie dwóch podzbiorów elementów obiektu:

Il. 6.12. Kolejności wyboru miejsc badania cech diagnostycznych przy użyciu metody 
równych prawdopodobieństw i niezdatnym elemencie e7 (szare tło). Opracowanie 

własne na podstawie [36]
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 – prawdopodobnie zdatnych E21 ={e8, e9, e11, e12} o sumarycznym prawdopo-
dobieństwie niezdatności P21 = 0,107.

 – zawierających element niezdatny E22 ={e2, e3, e7, e10} o sumarycznym praw-
dopodobieństwie niezdatności P22 = 0,098.

Kontynuując wybór sprawdzeń w podzbiorze E22, można uzyskać w rezultacie 
zbiór sprawdzeń testu lokalizującego o następującej postaci:
 T y y y ydl ={ , , , }1 10 3 7  (6.32)

Test zdatności układu z il. 6.12 i sumy sprawdzeń to odpowiednio:
 T yds ={ }12  (6.33)
 T y y y y ydc ={ , , , , }12 1 10 3 7  (6.34)

Testy lokalizujące uzyskane metodą równych prawdopodobieństw są również 
testami warunkowymi o zmiennej długości. Ich konkretna postać zależy od usytu-
owania niezdatności w obiekcie. Metoda może być użyta do badania układów sze-
regowych i złożonych.

6.3.1.6. Metoda najmniejszych kosztów kontroli

Metodę najmniejszych kosztów kontroli można stosować jeśli znane są dane 
o kosztach kontroli poszczególnych cech diagnostycznych. Za każdym razem 
w zbiorze elementów niezdatnych wybiera się do sprawdzenia cechę, której koszt 
kontroli jest minimalny. Po wykonaniu sprawdzenia wartości cech diagnostycznych 
w miejscu podziału, w zależności od wyniku oceny tej cechy, poszukiwanie nale-
ży kontynuować w podzbiorze elementów poprzedzających, jeśli z( yi) = 0, a przy 
z( yi) = 1 w podzbiorze elementów następujących po miejscu podziału. Podobnie 
jak we wcześniej opisywanych metodach, sprawdzanie kontynuuje się aż do zloka-
lizowania elementu niezdatnego, czyli znalezienia takiego elementu, przy którym 
spełnia się warunek zatrzymania określony formułą (6.22).

Przebieg użycia metody najmniejszych kosztów kontroli przedstawiono na 
il. 6.13. W przykładowym układzie oszacowane koszty sprawdzenia poszczegól-
nych cech diagnostycznych zapisano bezpośrednio obok tych cech.

Przy z(y4) = 0 zbiór sprawdzeń testu lokalizującego jest następujący:
 T y y y ydl ={ , , , }6 3 5 4  (6.35)

Ponieważ test zdatności to badanie cechy wyjściowej:
 T yds ={ }8  (6.36)
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to suma sprawdzeń jest zbiorem:
 T y y y y ydc ={ , , , , }8 6 3 5 4  (6.37)

W konsekwencji można podać sumaryczny koszt jednostkowy zlokalizowania tej 
niezdatności, wynoszący:

 K j � � � � � �0 14 0 07 0 08 0 12 0 19 0 60, , , , , ,  (6.38)

Testy lokalizujące uzyskane metodą najmniejszych kosztów kontroli są również 
testami warunkowymi o zmiennej długości, a ich postać zależy od usytuowania nie-
zdatności w obiekcie. Metoda może być użyta do badania obiektów o szeregowej 
i złożonej strukturze.

6.3.1.7. Metoda drzewa defektów

Metoda drzewa defektów wykorzystuje model topologiczny układu przedstawio-
ny w przestrzeni cech, uzupełniony zbiorem niezdatności. Jeśli znany jest wpływ 

Il. 6.13. Miejsca podziału przykładowego obiektu na podzbiory elementów zdatnych 
i niezdatnych metodą najmniejszych kosztów kontroli (niezdatny element 

e4 – szare tło). Opracowanie własne
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zmian cech diagnostycznych na powstawanie niezdatności elementów układu, to 
wówczas można dokonać podziału zbioru ogółu cech na podzbiory o różnej ważno-
ści. W procesie diagnozowania należy w pierwszej kolejności dokonać sprawdzenia 
cech należących do podzbioru najważniejszego [34].

Metoda drzewa defektów wymaga istnienia bogatej bazy wiedzy o danym obiek-
cie diagnostyki zgromadzonej w wyniku długotrwałej eksploatacji obiektów tego 
samego rodzaju. Dlatego wykorzystanie metody drzewa defektów podczas projek-
towania systemu diagnostyki nowych układów jest trudne do wykonania.

6.4. METODA MACIERZOWA

Podstawą zastosowania metody macierzowej do tworzenia testów diagnostycz-
nych jest utworzenie macierzy diagnostycznej M obiektu, którą można formalnie 
ująć w sposób ogólny jako:

 M � �[ ],zl c
p
l gm

 (6.39)

gdzie:
l, c – indeksy wiersza i kolumny macierzy: l ∈ {0, 1, … lm ‒ 1} oraz  

c ∈ {1, … g},
zl c
p
,  – p-wartościowa ocena cechy yc układu w stanie technicznym sl, gdzie 

z pl c
p
, { , },� �0 1

przy czym:
z zl c
p

l c
p

, ,= =1 0i  – wartości oceny cechy yc mieszczącej się w zakresie nor-
matywnym i będącej poza nim.

W praktyce najczęściej rozważane są sytuacje, w których nie występują niezdat-
ności wielu elementów układu jednocześnie i liczba cech diagnostycznych g jest 
równa liczbie elementów k. Wtedy macierz M1 ma postać:

 M1 1� � �[ ], ( )zl c
p

k k  (6.40)
gdzie:

l – indeks wiersza macierzy: l ∈ {0, 1, … k}.
Metodę macierzową zalicza się do metod, których użycie może być wspoma-

gane komputerowo w trakcie budowy testów diagnostycznych. Jest tak w przypad-
ku binarnej oceny stanu technicznego elementów i cech diagnostycznych w danym 
układzie (podrozdział 6.4.1). Ocena wielowartościowa stanowi realną przeszkodę 
w takim jej wykorzystaniu, co zostanie przedstawione w podrozdziale 6.4.2.
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6.4.1. BUDOWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH PRZY UŻYCIU 
BINARNEGO MODELU OCENY

Procedura budowy testów diagnostycznych przy użyciu binarnej oceny odnosi 
się do przypadku, gdy możliwe jest wystąpienie tylko jednego niezdatnego elementu 
układu jednocześnie [33, 34]. Jej formalne ujęcie zawarto w [93]. Binarnej oce-
nie należy poddać stan techniczny elementów tworzących strukturę układu badane-
go oraz wartości poszczególnych cech diagnostycznych tego układu. Jej podstawą 
jest utworzenie binarnej macierzy diagnostycznej – tabeli prawdy [33] – o rozmia-
rze (k + 1) × k, przy k jako liczbie elementów obiektu równej liczbie cech diagno-
stycznych n.

Metoda polega na dwukrotnym przekształceniu tabeli prawdy w odpowiednie 
macierze służące do rozróżnienia:

 – stanu zdatności s0 od dowolnego stanu niezdatności si,
 – dowolnej kombinacji dwu stanów niezdatności si i sn,

Daje to możliwość określenia testów diagnostycznych:
 – zdatności Tds, umożliwiającego stwierdzenie czy w obiekcie występuje nie-

zdatny element,
 – lokalizującego Tdl, który służy do wskazania elementu niezdatnego.

Aby przekształcić tabelę prawdy trzeba użyć odpowiednich, dwuwartościowych 
funkcji oceny rozróżnialności stanów technicznych. Ich argumentami są wartości 
ocen umieszczonych w rubrykach na przecięciu określonej kolumny cechy diagno-
stycznej i wierszy macierzy odnoszących się do stanów technicznych ocenianych 
pod względem rozróżnialności.

6.4.1.1. Test zdatności

W ocenie rozróżnialności stanu technicznego zdatności s0 od dowolnego sta-
nu niezdatności si należy użyć następującej dwuwartościowej funkcji charaktery-
stycznej:
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 (6.41)

gdzie:
zr c

i20,  – binarna zmienna logiczna oceny rozróżnialności stanu zdatności s0 
od stanu niezdatności si w kolumnie cechy yc,

z sc0
2

0, ( )  ‒ binarna zmienna logiczna oceny cechy yc w stanie zdatności s0,
z si c i, ( )
2  – binarna zmienna logiczna oceny cechy yc w stanie niezdatności si.
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Wartości uzyskane dzięki funkcji (6.41) odpowiadają wynikowi operacji doda-
wania modulo 2 odpowiednich wartości logicznych z tabeli prawdy, czyli:

 zr z s z sc
i

c i c i20 0
2

0
2,

, ,( ) ( )� �  (6.42)

przy czym:
⊕ – operator sumy modulo 2.
Stosując funkcje (6.41) lub (6.42), można przekształcić binarną macierz dia-

gnostyczną M1b w macierz testu zdatności M1ds, która ma tę samą liczbę kolumn 
co macierz diagnostyczna i tyle wierszy ile jest par stanów technicznych 〈s0, si〉,  
czyli k × k:

 M M1
2

1
02b l c l k ds c
i
k kz zr�� �� �� �� �[ ] [ ],

,  (6.43)

Macierz M1ds służy do wytypowania cech diagnostycznych wchodzących w skład 
testu zdatności Tds. Proces wybierania sprawdzeń do tego testu polega na znalezieniu 
cech zawierających unikalne, pozytywne oceny rozróżnialności zr l c

i2 10
,
, =  w jakimś 

wierszu macierzy testu zdatności. Taka sytuacja wskazuje, że tylko tego rodzaju ce-
cha umożliwia rozróżnienie pary stanu zdatności i stanu niezdatności wyszczegól-
nionej w takim wierszu. W rezultacie prowadzi to do wyboru cech diagnostycznych 
reprezentujących wyjścia zewnętrzne z obiektu.

Aby domknąć zbiór sprawdzeń testu zdatności niezbędne jest skontrolowanie, 
czy wybrane cechy umożliwiają rozróżnienie wszystkich wierszy macierzy M1ds. 
Dokonuje się tego poprzez wykreślanie z tej macierzy kolumn wybranych cech oraz 
wszystkich rozróżnialnych wierszy. Jeśli spowoduje to usunięcie wszystkich ko-
lumn i wierszy, to możliwe jest domknięcie zbioru sprawdzeń testu zdatności Tds. 
Graficzną ilustrację procedury wybierania cech diagnostycznych w skład tego testu 
oraz jej kodu napisanego przy użyciu pakietu Mathematica przedstawiono szczegó-
łowo w pracy [93]. Algorytm tej procedury przedstawia il. 6.14.

Posługując się modelem funkcjonalnym z il. 6.10, można podać praktycz-
ny przykład przekształcenia tabeli prawdy (tab. 6.4) w macierz testu zdatności  
(tab. 6.5), w której cechy wchodzące w skład testu zdatności zaznaczono szarym 
tłem.

Z tabeli 6.5 wynika następujący zbiór sprawdzeń testu zdatności:

 T y y yds ={ , , }6 7 8  (6.44)

Cechy diagnostyczne wchodzące w skład testu (6.44) są cechami wyjściowymi 
obiektu z il. 6.10.
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Tabela 6.4
Tabela prawdy obiektu z il. 6.10. Opracowanie własne

SUp

zl c,
2

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

s0 1 1 1 1 1 1 1 1
s1 0 1 1 1 0 0 0 0
s2 1 0 1 1 0 0 0 0
s3 1 1 0 0 0 0 0 0
s4 1 1 1 0 0 0 0 0
s5 1 1 1 1 0 0 0 0
s6 1 1 1 1 1 0 1 1
s7 1 1 1 1 1 1 0 1
s8 1 1 1 1 1 1 1 0

Il. 6.14. Algorytm wyboru cech diagnostycznych zbioru sprawdzeń testu zdatności. 
Opracowanie własne na podstawie [93]
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Tabela 6.5
Macierz testu zdatności obiektu z il. 6.10. Opracowanie własne

SUp

zr c
i20,

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

〈s0, s1〉 1 0 0 0 1 1 1 1
〈s0, s2〉 0 1 0 0 1 1 1 1
〈s0, s3〉 0 0 1 1 1 1 1 1
〈s0, s4〉 0 0 0 1 1 1 1 1
〈s0, s5〉 0 0 0 0 1 1 1 1
〈s0, s6〉 0 0 0 0 0 1 0 0
〈s0, s7〉 0 0 0 0 0 0 1 0
〈s0, s8〉 0 0 0 0 0 0 0 1

6.4.1.2. Test lokalizujący

W przypadku negatywnego wyniku testu zdatności sprawdza się cechy diagno-
styczne umożliwiające zlokalizowanie niezdatności w badanym układzie. Budowa 
testu wymaga ponownego przekształcenia tabeli prawdy (macierzy diagnostycz-
nej M1b) w macierz testu lokalizującego M1dl. W tym celu należy użyć następującej 
dwuwartościowej funkcji charakterystycznej do oceny rozróżnialności stanów nie-
zdatności:

 zr s s
z s z

c
i n

i n i n c k i n
i c i n c

2
1

2 1

2 2

,
, , [ , ] ( )

, ,
( , )

, ( ) (
� � �

�
� � ��
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��
 (6.45)

gdzie:
zr c

i n2 ,  – binarna zmienna logiczna oceny rozróżnialności stanów niezdat-
ności si i sn w kolumnie cechy yc,

z si c i, ( )
2  – binarna zmienna logiczna oceny cechy yc w stanie niezdatności si,
z sn c n, ( )2  – binarna zmienna logiczna oceny cechy yc w stanie niezdatności sn.
Funkcja (6.45) przypisuje zmiennej zr c

i n2 ,  wartość logiczną 1 w sytuacji, gdy na 
podstawie cechy yc można rozróżnić daną parę stanów technicznych 〈si, sn〉, a w prze-
ciwnym przypadku zr c

i n2 0, .=  Podobnie jak przy macierzy testu zdatności wartości 
te można uzyskać stosując operację dodawania modulo 2:

 zr z s z sc
i

i c i n c n20 2 2,
, ,( ) ( )� �  (6.46)

Przekształcenie binarnej macierzy diagnostycznej M1b w macierz testu lokalizu-
jącego M1dl, za pomocą funkcji (6.45) lub (6.46), wyraża zapis:
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 M M1
2

1 2b l c l k dl c
i n

lw kz zr�� �� �� �� �[ ] [ ],
,  (6.47)

przy czym:
lw – liczba wierszy macierzy testu lokalizującego [93]:

 lw
k k

k
�
�

�
�
�

�
� � �2 2 2

!

!( )!
 (6.48)

Tego rodzaju macierz testu lokalizującego M1dl , sporządzoną dla obiektu 
z il. 6.10, przedstawia tab. 6.6.

Proces wybierania cech diagnostycznych wchodzących w skład testu lokali-
zującego Tdl polega na znalezieniu cech, które jako jedyne zapewnią rozróżnienie 
pewnych par stanów niezdatności 〈si, sn〉. Jest to wtedy, gdy w określonym wierszu 
macierzy M1dl, odpowiadającemu takiej parze stanów technicznych, tylko w jednej 
kolumnie cechy yc występuje wartość oceny zr c

i n2 1, ,=  a w pozostałych kolumnach 
tego wiersza jest 0. Cechy spełniające to kryterium wyboru muszą być wpisane do 
testu lokalizującego. W tabeli 6.6 są to:

 T y y y ydl ={ , , , ,1 2 3 4   (6.49)

Kolejnym krokiem tworzenia testu lokalizującego jest sprawdzenie możliwości 
rozróżnienia wszystkich par stanów niezdatności na podstawie oceny tych wybra-
nych cech. Zachodzi to wtedy, gdy w kolumnach cech już wybranych każdego wier-
sza macierzy testu lokalizującego znajduje się przynajmniej jedna wartość oceny 
równa 1, co zaznaczono w tab. 6.6 szarym tłem. W tym konkretnym przypadku 
nierozpoznane pozostają pary stanów niezdatności zaznaczone linią przerywaną. 
Zbioru cech testu lokalizującego Tdl (6.49) nie można wtedy domknąć.

Po usunięciu z macierzy M1dl kolumny cech wykorzystanych (wpisanych 
do Tdl) i wierszy rozróżnionych powstaje zminimalizowana postać macierzy, 
w której należy kontynuować wybieranie cech diagnostycznych do testu lokalizu-
jącego. W macierzy M1dl jest to fragment przypisany wierszom nierozróżnionym 
oznaczony w tab. 6.6 grubą linią ciągłą. Tę zminimalizowaną macierz przedsta-
wia tab. 6.7.

Dalsze działania polegają na wybieraniu do zbioru sprawdzeń tego testu innych 
cech diagnostycznych niż wpisane już do zbioru określonego przez wzór (6.49) 
po uprzednim usunięciu z macierzy zminimalizowanej (tab. 6.7) kolumn wybra-
nych cech i wierszy rozpoznanych na podstawie tych cech. W pierwszej kolejności 
kryterium wyboru cech podczas uzupełniania testu lokalizującego może być przy-
należność danej cechy do określonego wcześniej testu zdatności. Proces wyboru 
kończy się z chwilą stwierdzenia możliwości rozróżnienia wszystkich par stanów 
niezdatności.
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Tabela 6.6
Macierz testu lokalizującego obiektu z il. 6.10. Opracowanie własne

〈si, sn〉
zr c

i n2 ,

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

〈s1, s2〉 1 1 0 0 0 0 0 0
〈s1, s3〉 1 0 1 1 0 0 0 0
〈s1, s4〉 1 0 0 1 0 0 0 0
〈s1, s5〉 1 0 0 0 0 0 0 0
〈s1, s6〉 1 0 0 0 1 0 1 1
〈s1, s7〉 1 0 0 0 1 1 0 1
〈s1, s8〉 1 0 0 0 1 1 1 0
〈s2, s3〉 0 1 1 1 0 0 0 0
〈s2, s4〉 0 1 0 1 0 0 0 0
〈s2, s5〉 0 1 0 0 0 0 0 0
〈s2, s6〉 0 1 0 0 1 0 1 1
〈s2, s7〉 0 1 0 0 1 1 0 1
〈s2, s8〉 0 1 0 0 1 1 1 0
〈s3, s4〉 0 0 1 0 0 0 0 0
〈s3, s5〉 0 0 1 1 0 0 0 0
〈s3, s6〉 0 0 1 1 1 0 1 1
〈s3, s7〉 0 0 1 1 1 1 0 1
〈s3, s8〉 0 0 1 1 1 1 1 0
〈s4, s5〉 0 0 0 1 0 0 0 0
〈s4, s6〉 0 0 0 1 1 0 1 1
〈s4, s7〉 0 0 0 1 1 1 0 1
〈s4, s8〉 0 0 0 1 1 1 1 0
〈s5, s6〉 0 0 0 0 1 0 1 1
〈s5, s7〉 0 0 0 0 1 1 0 1
〈s5, s8〉 0 0 0 0 1 1 1 0
〈s6, s7〉 0 0 0 0 0 1 1 0
〈s6, s8〉 0 0 0 0 0 1 0 1
〈s7, s8〉 0 0 0 0 0 0 1 1
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Z tabeli 6.7 wynika, że w wierszach nierozróżnionych nie ma jednej wartości 
oceny zr c

i n2 1, .=  Rozróżnienie tych wierszy zapewniają dwie z trzech cech testu 
zdatności. Mogą to być pary:

 y y y y y y6 7 6 8 7 8, , ,∨ ∨  (6.50)

Tabela 6.7
Zminimalizowana macierz testu lokalizującego obiektu z il. 6.10.  

Opracowanie własne

〈si, sn〉
zr c

i n2 ,

y5 y6 y7 y8

〈s5, s6〉 1 0 1 1
〈s5, s7〉 1 1 0 1
〈s5, s8〉 1 1 1 0
〈s6, s7〉 0 1 1 0
〈s6, s8〉 0 1 0 1
〈s7, s8〉 0 0 1 1

Wybierając ostatnią parę cech diagnostycznych, test lokalizujący zapisany wzo-
rem (6.49) ma ostatecznie postać:

 T y y y y y ydl ={ , , , , , }1 2 3 4 7 8  (6.51)

a suma sprawdzeń przedstawia się następująco:

 T y y y y y y ydc ={ , , , , , , }1 2 3 4 6 7 8  (6.52)

Jeśli pomimo zastosowania opisanej tu procedury w dalszym ciągu pozostają 
nierozróżnialne pary stanów niezdatności, to wówczas niezbędne jest sprawdzenie, 
czy nie popełniono błędu podczas budowy modelu macierzowego obiektu.

Tworzenie i analizowanie macierzy testu lokalizującego obiektów o większej 
liczbie elementów (np. takiej jak w tab. 6.2) stanowi istotną trudność. Można do 
tego użyć programu komputerowego, którego działanie przedstawia algorytm za-
mieszczony na il. 6.15. Algorytm i kod napisany przy użyciu pakietu Mathematica  
zawarto w pracy [93].

Macierzową metodę określania zbiorów sprawdzeń testów diagnostycznych 
można również zastosować w przypadku trójwartościowej oceny cech diagnostycz-
nych. Wymaga to jednak modyfikacji modelu ocen rozróżnialności stanów technicz-
nych obiektu.
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6.4.2. BUDOWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH ZA POMOCĄ 
TRÓJWARTOŚCIOWEGO MODELU OCENY

Macierzowa metoda tworzenia zbiorów sprawdzeń testów zdatności i lokalizu-
jącego realizowana przy użyciu trójwartościowej oceny cech diagnostycznych, po-
woduje konieczność przyjęcia odpowiednich definicji funkcji oceny rozróżnialno-
ści par stanu zdatności i stanów niezdatności oraz par stanów niezdatności. Było to 
przedmiotem prac [89, 93].

Il. 6.15. Algorytm wyboru cech diagnostycznych dla zbioru sprawdzeń testu lokalizującego. 
Opracowanie własne na podstawie [93]
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6.4.2.1. Test zdatności

Przekształcenie trójwartościowej macierzy diagnostycznej w macierz testu zdat-
ności wymaga użycia innej postaci funkcji oceny rozróżnialności par stanu zdatności 
od stanów niezdatności. Z uwagi na to, że w takim przekształceniu chodzi o rozróż-
nienie pomiędzy stanem zdatności i dowolną formą niezdatności wystarczy zdefinio-
wanie dwuwartościowej funkcji charakterystycznej, której argumentami mogą być 
wartości ze zbioru trzech elementów {0, 1, 2}. Może to być zmodyfikowana postać 
funkcji (6.41):

 zr s s
z s z s

c
i

i i c k
c i c i

3
1 1 1

0

0
2 0 1

0
3

0
3
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gdzie:
zr c

i30,  – trójwartościowa zmienna logiczna oceny rozróżnialności stanu 
zdatności s0 od stanu niezdatności si w kolumnie cechy yc,

z sc0
3

0, ( )  – trójwartościowa zmienna logiczna oceny cechy yc w stanie zdat-
ności s0,

z si c i, ( )
3  – trójwartościowa zmienna logiczna oceny cechy yc w stanie niezdat-

ności si.
Jeśli nie można rozróżnić stanu zdatności od stanu niezdatności na podstawie 

wartości oceny cechy yc, to funkcja ta przyjmuje wartość logiczną 0, a w przeciw-
nym przypadku 1. W konsekwencji, przy trójwartościowym modelu oceny cech dia-
gnostycznych, prowadzi to do zdefiniowania negacji wartości zmiennych zr c

i30,  jako 

jednoargumentowej operacji zr c
i30,  w postaci:

 zr
zr

zr
c
i c

i

c
i

3
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gdy
 (6.54)

W tego rodzaju modelach ocen nie można wykorzystać znanych z literatury jed-
no- i dwuargumentowych operacji, których argumentami mogą być więcej niż dwie 
wartości logiczne [93]. Funkcji (6.53) nie można również zastąpić operacją suma 
modulo 2, co przedstawia tab. 6.8.

Tabela 6.8
Wartości jednoargumentowej operacji jak w (4.134) przy argumentach ze zbioru {0, 1, 2} [93]

zr c
i30, zr c

i30,

0 1
1 0 ∨ 2
2 1
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Zdefiniowano odpowiednią dwuargumentową funkcję, oznaczoną jako Ω (a, b), 
przy użyciu której można uzyskiwać wartości takich samych ocen jak za pomo-
cą funkcji (6.53) [93]. W celu uproszczenia zapisu argumenty funkcji Ω, będące 
trójwar tościową oceną danej cechy diagnostycznej, można oznaczyć jako:

 
z s a

z s b
c

i c i

0
3

0

3

,

,

( )

( )

=

=
 (6.55)

Uwzględniając to, postać funkcji Ω(a, b) jest następująca:

 zr a b a b a bc
i3 30, ( , ) [min ( , ) ] mod� � � ��  (6.56)

Wynik uzyskiwany za pomocą tej funkcji to suma minimum argumentów (a, b) 
i obu wartości dzielona modulo 3 (tab. 6.9).

Tabela 6.9
Wartości logiczne dwuargumentowej funkcji Ω (a,b) [93]

a 0 0 0 1 1 1 2 2 2
b 0 1 2 0 1 2 0 1 2

Ω(a, b) 0 1 2 1 0 1 2 1 0

W tabeli 6.9 zawarto takie zestawienia par argumentów 〈a, b〉, które w funk-
cji (6.53) nie występują, ale są niezbędne do przekształcenia trójwartościowej ma-
cierzy diagnostycznej w macierz testu lokalizującego.

Przykład przekształcenia trójwartościowej macierzy diagnostycznej sporządzo-
nej dla części układu pneumatycznego hamulca wagonu w macierz testu zdatności 
zamieszczono w [93].

W przypadku modelu układu pneumatycznego, przedstawionego na il. 6.16, 
należy wziąć pod uwagę również cechy wejściowe, ponieważ powstające niezdat-
ności mogą wpływać na wartość tych cech. Występuje tu zjawisko propagacji błę-
du. Uwzględniając to, że każdy element może mieć dwie formy niezdatności – nie-

Il. 6.16. Model funkcjonalny części układu pneumatycznego hamulca wagonu w fazie 
napełniania: e1 – część przewodu głównego przed zaworem rozrządczym, e2 – część 
przewodu głównego za zaworem rozrządczym, e3 – zawór rozrządczy, e4 – zbiornik 
sterujący, e5 – zbiornik pomocniczy, y0-y5 – ciśnienie w danych miejscach układu, 

′ ′y y0 5-  – masowe natężenie przepływu powietrza w tych miejscach [93]
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szczelność i dławienie przepływu – macierz diagnostyczną przykładowego obiektu 
z il. 6.16 przedstawia tab. 6.10.

Tabela 6.10
Macierz diagnostyczna obiektu z il. 6.16 [93]

Lp. Stan 
techniczny

Oceny cech diagnostycznych zl c,
3

y0 ′y0  y1 ′y1 y2 ′y2 y3 ′y3 y4 ′y4 y5 ′y5

 1 s0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 2 sn1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 3 sd1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

 4 sn2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

 5 sd2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

 6 sn3 1 0 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0

 7 sd3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

 8 sn4 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1

 9 sd4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1

10 sn5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0

11 sd5 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2

Na podstawie macierzy diagnostycznej można utworzyć macierz testu zdatności 
posługując się funkcją (6.53) lub wzorem (6.56). Dla przykładowego układu przed-
stawia ją tab. 6.11.

Trójwartościowa macierz testu zdatności uniemożliwia użycie takiej samej me-
todyki tworzenia testu zdatności jak w przypadku macierzy dwuwartościowej. Nie 
ma w niej wiersza zawierającego tylko jedną jedynkę zr c

i3 10, ,=  dlatego należy wy-
brać inną metodę.

Trzeba poszukać kolumn, które zawierają najwięcej wartości ocen pozytyw-
nych. Jeśli jedna kolumna nie wystarczy do rozróżnienia wszystkich wierszy, to 
wówczas po wybraniu pierwszej należy znaleźć takie, które zapewnią rozróżnienie 
pozostałych wierszy nierozróżnialnych. Warunkiem zatrzymania jest rozróżnienie 
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wszystkich wierszy macierzy testu zdatności. Określony w ten sposób test nie za-
wsze jest rozwiązaniem o minimalnej liczności sprawdzeń.

Tabela 6.11
Macierz testu zdatności obiektu z il. 6.16 [93]

Lp. Pary stanów 
technicznych

Oceny rozróżnialności stanu zdatności i niezdatności zr c
i30,

y0 ′y0 y1 ′y1 y2 ′y2 y3 ′y3 y4 ′y4 y5 ′y5

 1 s sn0 1, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 2 s sd0 1, 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 3 s sn0 2, 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

 4 s sd0 2, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

 5 s sn0 3, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

 6 s sd0 3, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

 7 s sn0 4, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

 8 s sd0 4, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

 9 s sn0 5, 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1

10 s sd0 5, 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1

W przypadku układu z il. 6.16 w kolumnie cechy ′y0  (zaznaczonej szarym ko-
lorem) występuje maksymalna liczba wartości zr c

i3 10, .=  Cecha ta jest więc jedno-
cześnie wystarczająca do rozróżnienia wszystkich par stanu zdatności i niezdatności 
s si0, .  Wobec tego zbiór sprawdzeń testu zdatności tego przykładowego obiektu 

będzie miał postać:
 T yds � �{ }0  (6.57)
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6.4.2.2. Test lokalizujący

Przekształcenie trójwartościowej macierzy diagnostycznej w macierz testu loka-
lizującego wymaga zdefiniowania funkcji oceny rozróżnialności par stanów niezdat-
ności 〈si, sn〉 w sytuacji gdy oceny cech diagnostycznych mogą przyjmować wartości 
ze zbioru {0, 1, 2}. Funkcja musi umożliwić wobec tego rozróżnienie trzech sytu-
acji odnoszących się do ocen cechy yc , gdy:

 – oceny cechy w obu stanach niezdatności są identyczne,
 – ocena w jednym ze stanów niezdatności ma wartość 1, a w drugim jest od niej 

różna,
 – obie oceny są różne od 1 i różne od siebie.

Ostatni przypadek dotyczy sytuacji, w których wartość cechy yc w pierwszym 
ze stanów niezdatności si przekracza np. jej górną, a w drugim sn dolną wartość gra-
niczną lub na odwrót.

Aby uprościć zapis tej funkcji, oprócz tego co zapisano we wzorach (6.55), moż-
na założyć, że:

 z s dn c n, ( )3 =  (6.58)

gdzie:
z sn c n, ( )3  – trójwartościowa zmienna logiczna oceny cechy yc w stanie niezdat-

ności sn.
Biorąc to pod uwagę, postać trójwartościowej funkcji charakterystycznej bę-

dzie następująca:
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 (6.59)

gdzie:
zr c

i n3 ,  – zmienna logiczna oceny rozróżnialności pary stanów niezdatności  
〈si, sn〉.

Wartości tej funkcji rozróżnialności stanów niezdatności można uzyskać posłu-
gując się zdefiniowaną wcześniej funkcją Ω, przy czym jej argumentami będą w tym 
przypadku b i d, czyli:

 zr b d b d b dc
i n3 3, ( , ) [min ( , ) ] mod� � � ��  (6.60)

Obie funkcje, (6.59) i (6.60), umożliwiają przekształcenie trójwartościowej ma-
cierzy diagnostycznej w macierz testu lokalizującego. Jednak wtedy również nie ma 
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możliwości zastosowania tej samej metody typowania cech diagnostycznych do te-
stu lokalizującego jak w przypadku binarnego modelu ocen. Można jednak zasto-
sować metodę prób. Została ona użyta w przypadku obiektu jak z il. 6.16. Macierz 
testu lokalizującego tego obiektu przedstawia tab. 6.12, gdzie szarym tłem zazna-
czono cechy wybrane do zbioru sprawdzeń testu lokalizującego.

Analizując tabelę 6.12, można zauważyć, że nie ma w niej wierszy, w których 
występuje tylko jedna wartość oceny równa 1, a pozostałe są jednakowe. Wybierając 
określone cechy tak, aby warunek rozróżnialności wszystkich wierszy był spełnio-
ny, można wyznaczyć metodą prób test lokalizujący Tdl:

 T y y y ydl � � � �{ , , , }2 2 4 5  (6.61)

Wtedy suma sprawdzeń obu testów wynosi:
 T y y y y ydc � � � � �{ , , , , }0 2 2 4 5  (6.62)

Tabela 6.12
Macierz testu lokalizującego obiektu z il. 6.16 [93]

Lp. Pary stanów 
technicznych

Oceny rozróżnialności stanów niezdatności zr c
i n3 ,

y0 ′y0  y1 ′y1 y2 ′y2 y3 ′y3 y4 ′y4 y5 ′y5

a b c d e f g h i j k l m n

 1 s sn d
1 1, 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 2 s sn n
1 2, 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

 3 s sn d
1 2, 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

 4 s sn n
1 3, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

 5 s sn d
1 3, 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

 6 s sn n
1 4, 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

 7 s sn d
1 4, 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

 8 s sn n
1 5, 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1

 9 s sn d
1 5, 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1

10 s sd n
1 2, 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1
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a b c d e f g h i j k l m n

11 s sd d
1 2, 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

12 s sd n
1 3, 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

13 s sd d
1 3, 0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0

14 s sd n
1 4, 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1

15 s sd d
1 4, 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1

16 s sd n
1 5, 0 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2

17 s sd d
1 5, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0

18 s sn d
2 2, 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

19 s sn n
2 3, 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

20 s sn d
2 3, 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

21 s sn n
2 4, 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0

22 s sn d
2 4, 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0

23 s sn n
2 5, 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1

24 s sn d
2 5, 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1

25 s sd n
2 3, 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

26 s sd d
2 3, 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

27 s sd n
2 4, 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

28 s sd d
2 4, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

29 s sd n
2 5, 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

30 s sd d
2 5, 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

31 s sn d
3 3, 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2

cd. tab. 6.12
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cd. tab. 6.12

a b c d e f g h i j k l m n

32 s sn n
3 4, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

33 s sn d
3 4, 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1

34 s sn n
3 5, 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

35 s sn d
3 5, 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 0 2

36 s sd n
3 4, 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1

37 s sd d
3 4, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

38 s sd n
3 5, 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 0 2

39 s sd d
3 5, 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

40 s sn d
4 4, 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0

41 s sn n
4 5, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

42 s sn d
4 5, 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1

43 s sd n
4 5, 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1

44 s sd d
4 5, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

45 s sn d
5 5, 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2

Przedstawiony przykład świadczy jednak o tym, że nie ma jednoznacznego spo-
sobu tworzenia metodą macierzową testu lokalizującego w przypadku trójwarto-
ściowej oceny stanu technicznego elementów układu i jego cech diagnostycznych. 
Wyjściem z tej sytuacji jest oparcie procedury wyboru cech diagnostycznych na po-
równywaniu wierszy macierzy diagnostycznej zawierających kombinacje wartości 
ocen cech w poszczególnych stanach technicznych.
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6.5. METODA SKREŚLEŃ

Niedogodności związane z praktycznym wykorzystaniem metody macierzowej 
przy wielowartościowym modelu oceny cech diagnostycznych i stanu technicz-
nego elementów obiektu były impulsem do poszukiwania innej metody tworzenia 
zbioru sprawdzeń testu lokalizującego. Istotą tej autorskiej metody było spostrze-
żenie, że wartości ocen cech diagnostycznych zawarte w każdym wierszu macierzy 
diagnostycznej (tabeli prawdy przy binarnej ocenie) tworzą określoną sygnaturę. 
Tę sygnaturę można zamienić na dziesiętną liczbę charakterystyczną lub użyć jej 
wprost w postaci ciągu znakowego w celu porównania unikalności wierszy macie-
rzy diagnostycznej. Biorąc pod uwagę wszystkie sygnatury, poprzez kolejne wy-
kreślanie kolumn poszczególnych cech tej macierzy można zmierzać do wyznacze-
nia sygnatury minimalnej. Jest ona minimalnym ciągiem wartości ocen z macierzy 
diagnostycznej, zapewniającym rozróżnienie wszystkich par stanów technicznych 
występujących w tej macierzy. Nazwano ją metodą skreśleń [97]. Jej opis formalny 
i zastosowanie przedstawiono w kolejnych podrozdziałach.

6.5.1. OPIS FORMALNY

Sygnatury wierszy macierzy diagnostycznej mogą być wykorzystane podczas 
oceny rozróżnialności wierszy na dwa sposoby:

 – poprzez zamianę sygnatury na liczbę charakterystyczną,
 – w postaci ciągu znakowego.

W pierwszym przypadku każdy wiersz macierzy diagnostycznej można uważać 
za określoną liczbę zapisaną w kodzie dwójkowym, trójkowym, czy czwórkowym, 
która może być zamieniona na dziesiętną liczbę charakterystyczną. Poprzez skró-
cenie zapisu wiersza łatwiej taką liczbę wykorzystać do oceny niepowtarzal ności 
poszczególnych wierszy macierzy diagnostycznej. Tego rodzaju dziesiętną liczbę 
charakterystyczną, przy jednolitym sposobie oceny wszystkich cech diagnostycz-
nych, można określić ze wzoru:

 d z pr r c
p

c

c c� �
�

�� ,

max

1

1  (6.63)

w którym:
dr – dziesiętna liczba charakterystyczna,
zr c
p
,  – p-wartościowa ocena cechy yc w wierszu r macierzy diagnostycznej,  

r = k + 1 przy pojedynczych niezdatnościach występujących jedno-
cześnie,

c – numer kolumny cechy diagnostycznej licząc od prawej strony tej ma-
cierzy, a przy liczbie cech równej liczbie elementów obiektu cmax = k.
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Liczby charakterystyczne przypisane poszczególnym wierszom macierzy dia-
gnostycznej umożliwiają określenie prostego warunku rozróżnialności tych wierszy. 
Warunkiem rozróżnialności każdej pary stanów technicznych 〈sr, ss〉 na podstawie 
oceny wszystkich cech diagnostycznych (lub tylko ich pewnego podzbioru) jest to, 
aby odpowiadające im liczby charakterystyczne w poszczególnych wierszach ma-
cierzy diagnostycznej były różne, czyli:

 � � � ��r s r s r ss s d d  (6.64)

przy czym s to indeks wiersza macierzy diagnostycznej różny od r.
Przy dużej liczbie elementów obiektu i cech ocenianych konwersja wiersza 

macierzy diagnostycznej jest kłopotliwa bez użycia komputerowego wspomaga-
nia obliczeń. Ponadto liczby uzyskane ze wzoru (6.63) są na tyle duże, że tylko 
w niewielkim stopniu ułatwiają ocenę unikalności wierszy macierzy diagnostycz-
nej, a w konsekwencji ocenę rozróżnialności poszczególnych stanów technicznych 
obiektu diagnozowanego.

W takiej sytuacji, decydując się na wykorzystanie specjalistycznego programu 
komputerowego, wygodnie jest potraktować każdy wiersz macierzy diagnostycznej 
jako umowną liczbę charakterystyczną reprezentowaną przez ciąg znakowy cr, uzy-
skany następująco:

 c zr r c
p

c

c
�

�� Str ( ),
max

1
 (6.65)

gdzie:
Σ – operator łączenia znaków,
Str () – funkcja przekształcająca wartość numeryczną oceny cechy diagno-

stycznej na znak.
Posługując się takimi ciągami, warunek rozróżnialności wierszy macierzy dia-

gnostycznej można sformułować analogicznie do wzoru (6.64), tzn.:

 � � � ��r s r s r ss s c c  (6.66)

Istotną korzyścią posługiwania się ciągami znakowymi jest możliwość wyko-
rzystania dużej liczby cech diagnostycznych, co wynika z długości zmiennych tego 
typu dopuszczalnych we współczesnych językach programowania.

Proces generowania testów diagnostycznych Tds i Tdl opisany został szczegó-
łowo w [93], a w [97] podano opis formalny tego procesu. Polega on na analizie 
tylko macierzy diagnostycznej M1 zdefiniowanej wcześniej w sposób ogólny wzo-
rem (6.40). Jeśli zbiory tworzące wymienione testy oznaczone zostaną odpowiednio:

 T y y
T y y
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dl
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�
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 (6.67)
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a zbiory wartości ocen cech diagnostycznych wchodzących w skład tych testów  
jako:

 ZMds z s z s ZMds z s z sp p
i i

p
i i

p
i0 0 0 0 0�� � �� �, , , ,( ), ( ) ( ), ( )� � � � i  (6.68)

 ZMdl z s z s ZMdl z s z sr r
p

r r
p

r s s
p

s s
p

s�� � �� �, , , ,( ), ( ) ( ), ( )� � � � i  (6.69)

to warunkiem domknięcia zbiorów Tds i Tdl jest pozytywny wynik sprawdzenia, 
że odpowiednie liczby lub ciągi charakterystyczne spełniają warunki:

 � � � �i i i i i id ZMds d ZMds c ZMds c ZMds0 0 0 0( ) ( ) lub ( ) ( )  (6.70)

oraz:

 � � � �� �r s r r s s r s r r s sd ZMdl d ZMdl c ZMdl c ZMdl( ) ( ) lub ( ) ( )  (6.71)

przy czym:
i, r, s – identyfikatory, które w przypadku ogólnym, kiedy możliwe jest wystą-

pienie dowolnej kombinacji form niezdatności wielu elementów obiek-
tu jednocześnie, są odpowiednio: i ∈ {1, … lm ‒ 1}, r, s ∈ {1, … lm}.

Sprawdzanie warunku (6.70) należy prowadzić w pętli, której liczbę cykli okre-
śla wartość lm ‒ 1, a warunku (6.71) w pętli o liczbie cykli lm.

Zaletą metody skreśleń jest możliwość wykorzystania części procedury tworze-
nia testów diagnostycznych do rozpoznawania stanu technicznego obiektu podczas 
badania diagnostycznego. Jest to możliwe po pewnej modyfikacji wzorów (6.70) 
i (6.71) zmierzającej do ustanowienia warunków sprawdzenia:

 – przy teście zdatności:
 � � � �r ds d r ds dd ZMds d ZMds c ZMds c ZMds( ) ( ) lub ( ) ( )0 0 0 0

 (6.72)

 – przy teście lokalizującym
 � � � �r dl d r r r dl d r rd ZMdl d ZMdl c ZMdl c ZMdl( ) ( ) lub ( ) ( )  (6.73)

w których:
ZMdsd – uzyskany podczas badań diagnostycznych zbiór ocen cech z testu 

zdatności,
ZMdld – uzyskany podczas badań diagnostycznych zbiór ocen cech z testu lo-

kalizującego,
dds, ddl – liczby charakterystyczne utworzone na podstawie ocen cech ze zbio-

rów odpowiednio Tds i Tdl,
cds, cdl – ciągi charakterystyczne utworzone na podstawie ocen cech ze zbio-

rów odpowiednio Tds i Tdl.
Pozytywny wynik sprawdzenia warunku (6.72) oznacza, że w układzie nie wy-

stępują niezdatności. W przeciwnym razie należy rozpocząć lokalizację niezdat-
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ności, czyli przejść do sprawdzenia warunku (6.73) w pętli, której liczbę cykli 
określa w przypadku ogólnym wartość lm ‒ 1. Pozytywny wynik sprawdzenia wa-
runku (6.73) wskazuje na stan techniczny sr.

Ujęte formalnie procesy generowania zbiorów sprawdzeń testów diagnostycz-
nych Tds i Tdl, a także identyfikacji stanu technicznego obiektu na podstawie wyni-
ków badań cech należących do tych zbiorów można wykorzystywać w odpowied-
nio zaprojektowanej aplikacji, której sposób działania opisuje podrozdział 6.5.2.

6.5.2. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE UŻYCIA  
METODY SKREŚLEŃ

Procesy generowania metodą skreśleń zbiorów sprawdzeń przeznaczonych do 
oceny stanu technicznego układu można zilustrować ogólnymi algorytmami zawar-
tymi na il. 6.17, 6.18.

Ilustracja 6.17 prezentuje algorytm tworzenia zbioru sprawdzeń testu zdatno-
ści, czyli zbioru sprawdzeń przeznaczonego do wykorzystania na etapie detekcji 
niezdatności obiektu. Pierwszym zadaniem do realizacji w ramach tego algorytmu 
jest wczytanie wartości tworzących macierz M1 oraz otwarcie zbioru sprawdzeń 
testu zdatności Tds. Kolejne czynności wykonywane są w pętli. Najpierw trzeba 
sprawdzić, czy w macierzy istnieje jakiś wiersz zawierający tylko jedną wartość 
z sr
p

r, ( ) .� �1  Negatywny wynik takiego sprawdzenia oznacza błąd w macierzy i za-
kończenie procedury poszukiwania. Przy wyniku pozytywnym trzeba wstawić do 
zbioru sprawdzeń testu zdatności Tds cechę z kolumny, w której znajduje się ta je-
dyna wartość oceny cechy z sr

p
r, ( )� �1  w znalezionym wierszu macierzy. Następnie 

należy zweryfikować, czy cechy ze zbioru sprawdzeń testu zdatności rozróżniają 
wszystkie stany niezdatności si od stanu zdatności s0 tego układu, czyli rozróżnienie 
stanów technicznych w każdej z par 〈s0, si〉. Pozytywny wynik weryfikacji kończy 
proces wyboru cech do zbioru sprawdzeń testu zdatności Tds, a negatywny oznacza 
powrót do poszukiwania kolejnego wiersza zawierającego tylko jedną wartość oce-
ny cechy z sr

p
r, ( ) .� �1  Poszukiwanie to prowadzi się po uprzednim usunięciu z ma-

cierzy M1 kolumny cechy wybranej i wszystkich wierszy rozróżnialnych na jej pod-
stawie. Działania wykonywane w pętli są kontynuowane aż do otrzymania wyniku, 
czyli zbioru sprawdzeń umożliwiających rozróżnienie wszystkich par stanów tech-
nicznych 〈s0, si〉. W rezultacie uzyskuje się zbiór sprawdzeń Tds zawierający cechy, 
które powinny zostać zbadane podczas detekcji niezdatności obiektu.

Ilustracja 6.18 przedstawia algorytm tworzenia zbioru sprawdzeń przeznaczone-
go do lokalizacji niezdatności w badanym obiekcie. W ramach tego algorytmu po 
wczytaniu macierzy M1 należy określić liczbę jej kolumn, czyli wartość stałej cmax, 
a następnie otworzyć zbiór sprawdzeń testu lokalizującego. Po podstawieniu war-
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tości początkowej zmiennej iteracyjnej c = 1 kolejne działania przebiegają w pętli, 
aż do osiągnięcia przez zmienną wartości maksymalnej, czyli do chwili spełnienia 
warunku końca pętli: c ≤ cmax.

Po usunięciu z macierzy kolumny cechy yc wewnątrz pętli następuje sprawdze-
nie, czy wiersze złożone z ocen zawartych w pozostałych kolumnach są rozróżnial-
ne. Przy pozytywnym wyniku tego sprawdzenia następuje powiększenie wartości 
zmiennej c do c := c + 1 i powrót na początek pętli. Wynik negatywny oznacza 
konieczność wpisania cechy yc do zbioru sprawdzeń testu lokalizującego, przywró-
cenia kolumny tej cechy w macierzy M1 oraz powrót na początek pętli po uprzed-
nim powiększeniu wartości zmiennej c, podobnie jak w przypadku pozytywnego 
wyniku sprawdzenia.

Il. 6.17. Algorytm tworzenia testu zdatności metodą skreśleń. Opracowanie własne  
na podstawie [93, 97]
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Jeśli warunek końca pętli jest spełniony, wówczas następuje sprawdzenie, czy 
wszystkie stany techniczne sr są rozróżnialne. Przy pozytywnym wyniku tego 
sprawdzenia następuje domknięcie zbioru sprawdzeń przeznaczonego do lokaliza-
cji niezdatności w danym układzie, czyli zbioru sprawdzeń Tdl. Negatywny wynik 
sprawdzenia rozróżnialności stanów technicznych oznacza, że wystąpił błąd macie-
rzy. Wynikowy zbiór sprawdzeń Tdl zawiera cechy, które powinny zostać zbadane 
podczas lokalizacji niezdatności elementów obiektu. Jeśli zbiór Tdl nie zostanie wy-
odrębniony, to wtedy odszukane zostają wiersze nierozróżnialne macierzy M1.

Na ilustracji 6.19 przedstawiono ogólny algorytm identyfikacji stanu technicz-
nego za pomocą wygenerowanych zbiorów sprawdzeń do detekcji i lokalizacji nie-
zdatności w obiekcie badanym.

W procesie rozpoznawania bieżącego stanu technicznego obiektu badane-
go pierwszym krokiem jest wczytanie wartości ocen cech należących do zbioru 
sprawdzeń testu zdatności Tds. Wartości te są przekształcane w sygnaturę dziesięt-
ną dds(ZMdsd) przy użyciu wzoru (6.63). Sygnatura porównywana jest z sygnaturą 
wzorcową d0(ZMds0), określoną na podstawie wartości ocen zawartych w pierw-

Il. 6.18. Algorytm tworzenia zbioru sprawdzeń testu lokalizującego metodą skreśleń. 
Opracowanie własne na podstawie [93, 97]
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szym wierszu macierzy M1 i należących do cech ze zbioru Tds. Pozytywny wynik 
tego sprawdzenia oznacza poprawne funkcjonowanie układu, a negatywny koniecz-
ność przejścia od detekcji do lokalizacji niezdatności jego elementów.

Lokalizacja rozpoczyna się od wczytania wartości ocen cech należących do 
zbioru sprawdzeń Tdl. Wartości te aplikacja przekształca w sygnaturę dziesiętną  
ddl(ZMdld). Jest ona następnie porównywana według wzoru (6.73) z sygnaturami 
sporządzonymi z wartości ocen cech należących do zbioru testu lokalizującego  
dr(ZMdlr), czyli podzbioru ocen zawartych w poszczególnych wierszach macie-
rzy M1.

Il. 6.19. Algorytm identyfikacji stanu technicznego obiektu. Opracowanie własne  
na podstawie [93, 97]
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Porównywanie to odbywa się w pętli, której licznik r zmienia się od wartości 
oznaczającej drugi wiersz macierzy M1 do wartości maksymalnej, którą jest liczba 
wierszy tej macierzy. Pozytywny wynik tego porównania, wykonanego w trakcie da-
nego cyklu pętli, oznacza że zidentyfikowanym stanem technicznym jest ten, który 
jest przypisany do wiersza macierzy M1 wskazanego przez bieżącą wartość zmien-
nej r, a więc stan techniczny sr.

Gdy w każdej z wykonywanych pętli wynik tego porównania jest negatywny 
to znaczy, że stan techniczny obiektu pozostaje niezidentyfikowany. Może to być 
wynikiem błędów pomiaru i oceny cech należących do zbioru sprawdzeń testu loka-
lizującego Tdl albo błędów macierzowego modelu obiektu (macierzy M1).

Ilustracje 6.17-6.19 przedstawiają tylko ogólne algorytmy działania aplika-
cji generującej zbiory sprawdzeń metodą skreśleń i rozpoznającej stan techniczny 
na podstawie wyników badania cech należących do zbiorów Tds i Tdl. W rzeczywi-
stości do sprawnego funkcjonowania aplikacji niezbędne jest umożliwienie dekla-
rowania istotnych wartości wejściowych i wyposażenie jej w pewne zabezpieczenia 
przed ewentualnymi błędami popełnianymi przez operatora, a także funkcje generu-
jące raporty i archiwizujące je.

6.5.2.1. Działanie aplikacji

Działanie aplikacji wspomagającej użycie metody skreśleń do budowy testów 
diagnostycznych, a także umożliwiającej rozpoznanie stanu technicznego obiektu 
badanego można przedstawić posługując się przykładami układów z il. 6.10 i 6.16. 
Macierze diagnostyczne tych obiektów przedstawiają odpowiednio tab. 6.4 i 6.10. 
W tabeli 6.10, z uwagi na przyjęty w aplikacji sposób oznaczania cech diagnostycz-
nych i stanów technicznych, należy dokonać ich zmiany zgodnie z tab. 6.13.

Tabela 6.13
Nowe oznaczenia cech i stanów technicznych w macierzy diagnostycznej przedstawionej  

w tab. 6.10. Opracowanie własne

 Oznaczenia Symbole cech diagnostycznych i stanów technicznych

Kolumna
il. 6.16 y0 ′y0 y1 ′y1 y2 ′y2 y3 ′y3 y4 ′y4  y5 ′y5

aplikacja y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12

Wiersz
il. 6.16 s0 sn1 sd1 sn2 sd2 sn3 sd3 sn4 sd4 sn5  sd5 ---

aplikacja s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 ---

Aplikacja generująca zbiory sprawdzeń wykorzystywane do detekcji i lokalizacji 
niezdatności elementów składowych obiektu wymaga na początku wprowadzenia 
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rozmiarów macierzy M1, czyli liczby wierszy i kolumn w odpowiednich oknach 
edycyjnych. Ilustracja 6.20 przedstawia to dla przypadku binarnej macierzy diagno-
stycznej jak w tab. 6.4.

Domyślnie aplikacja przyjmuje binarną ocenę cech układu badanego. Jeśli wy-
maga to zmiany, wtedy w oknie „wartości logicznych” należy wstawić odpowiednią 
cyfrę p > 2. Kolejnym krokiem jest wypełnienie tej macierzy wartościami począt-
kowymi zl c

p
, ,=1  co następuje po naciśnięciu przycisku „Ustaw macierz”. Następnie 

w macierzy M1 należy skorygować wartości ocen niezgodne z zainicjowanymi, gdy 
zl c
p
, .≠1  Uzupełnioną macierz binarną z tab. 6.4 przedstawia il. 6.21 w oknie po le-

wej stronie.
Aplikacja sprawdza przy tym, czy każda z wprowadzanych ocen należy do zbio-

ru wartości {0, … p ‒ 1}, odpowiednio do ustanowionej zmiennej p. Postać macie-
rzy może być zapamiętana tymczasowo i pobierana z pamięci, ale można ją zapisać 
również w formie tekstowej na dysku komputera. Umożliwia to późniejsze, powtór-
ne wykorzystanie jej. Służą do tego przyciski:

 – „Zapamiętaj macierz”,
 – „Przywróć macierz”,
 – „Zapisz macierz”,
 – „Otwórz macierz”.

Il. 6.20. Formularz aplikacji po zainicjowaniu macierzy M1. Opracowanie własne
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Il. 6.21. Formularz aplikacji po utworzeniu testów diagnostycznych do obiektu z il. 6.10. 
Opracowanie własne

Dwa pierwsze przyciski korzystają z systemowej pamięci podręcznej do tym-
czasowego zapisu macierzy i jej pobrania, a pozostałe dwa uruchamiają standardo-
we procedury zapisu bądź odczytu pliku zawierającego tę macierz na dysku kom-
putera.

Proces obliczenia sygnatury dziesiętnej każdego z wypełnionych ostatecz-
nie wierszy macierzy M1 rozpoczyna się po naciśnięcia przycisku „Oblicz licz-
by charakterystyczne i wskaźniki”. Po sprawdzeniu czy została wypełniona ma-
cierz M1 następuje zamiana każdego jej wiersza na sygnaturę dziesiętną według 
zależności (6.63). Wartość ta jest wyświetlana w kolumnie „Wartości” siatki „Licz-
by charakterystyczne”. Obliczanie sygnatur odbywa się w podwójnej pętli, pobie-
rającej kolejno wartości ocen zawartych w poszczególnych kolumnach danego 
wiersza macierzy i jednocześnie sprawdzającej, czy wartości te są zl c

p
, .≠1  Liczba 

takich ocen  w danym wierszu jest zapamiętana i wstawiana do okna liczb w kolum-
nie „Ocen<>1”.

Po obliczeniu sygnatur przypisanych do każdego wiersza macierzy M1 spraw-
dzana jest ich unikalność. Dzieje się to wskutek działania pętli programu, która za-
pewnia porównanie danej sygnatury ze wszystkimi pozostałymi. Każdy przypadek 
znalezienia tej samej sygnatury jest dodawany do liczby powtórzeń i wyświetlany 
w kolumnie „Powtórzenia” okna liczb. Jest to podstawą do umieszczenia w kolum-
nie „Rozróżnialność” słownej oceny ze zbioru „{Tak, Nie}” odnośnie rozróżnial-
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ności poszczególnych wierszy macierzy M1. Jeśli w trakcie obliczeń okaże się, że 
dowolny wiersz zawiera tylko jedną ocenę zl c

p
, ,≠1  to kolumna tej oceny jest wsta-

wiana do zbioru sprawdzeń testu zdatności obiektu Tds.
Wyodrębnienie zbioru sprawdzeń niezbędnych do lokalizacji niezdatności roz-

poczyna się po naciśnięciu przycisku „Buduj test lokalizujący”. Aplikacja wybiera 
metodą skreśleń cechy należące do zbioru Tdl zapewniające rozróżnialność sygnatur 
przypisanych do wierszy macierzy M1. Wynik tych działań może być bezpośrednio 
wydrukowany za pomocą przycisku „Drukuj wynik” lub przeglądany w osobnym 
oknie wywołanym przyciskiem „Podgląd raportu” (il. 6.22), a następnie zapisany 
w formacie *.RTF na dysku komputera. Menu tego okna umożliwia również zmianę 
ustawień czcionki użytej w tekście raportu i jego wydrukowanie.

W efekcie aplikacja tworzy zbiory sprawdzeń testu zdatności Tds, lokalizujące-
go Tdl i ich sumy Tdc o takiej samej postaci, jak odpowiednio w formułach (6.44), 
(6.51) i (6.52), które uzyskano metodą macierzową.

Zbiory sprawdzeń Tds i Tdl otrzymane metodą skreśleń w wyniku działania przed-
stawionej aplikacji warunkują uruchomienie procedury oceny stanu technicznego 
obiektu badanego. Następuje to po naciśnięciu przycisku „Diagnostyka”. Otwiera 
on okno, w którym należy wstawić bieżące wartości ocen cech należących do obu 
zbiorów sprawdzeń w sposób przedstawiony na il. 6.23.

Il. 6.22. Formularz aplikacji po zbudowaniu zbioru sprawdzeń testu lokalizującego Tdl i wywołaniu 
okna podglądu raportu w przypadku obiektu z il. 6.10. Opracowanie własne
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Po wprowadzeniu ocen należących do zbioru sprawdzeń Tds i naciśnięciu przy-
cisku „Detekcja” aplikacja porównuje te oceny z ocenami odniesienia zawartymi 
w pierwszym wierszu macierzy M1 i formułuje w tym przypadku decyzję: „obiekt 
niezdatny”. W każdej takiej sytuacji należy przystąpić do lokalizacji niezdatności 
i wstawienia bieżących wartości ocen należących do zbioru sprawdzeń Tdl. Następ-
nie trzeba nacisnąć przycisk „Lokalizacja”, co powoduje porównanie wprowadzo-
nych wartości ocen z odpowiednimi wartościami należącymi do poszczególnych 
wierszy macierzy M1. W oknie cech wykorzystywanych w lokalizacji przepisywane 
są automatycznie  wartości ocen cech testu zdatności. Przy wartościach ocen jak na 
il. 6.23 aplikacja generuje decyzję o zidentyfikowaniu stanu technicznego s4.

W przypadku obiektu z il. 6.16, którego trójwartościową macierz diagnostyczną 
zawarto w tab. 6.10, aplikacja tworzy zbiory sprawdzeń przeznaczonych do detekcji 
i lokalizacji niezdatności w poprzednio przedstawiony sposób. Uwzględniając zmia-
nę nazw cech diagnostycznych tego obiektu, zawartą w tab. 6.13, formularz aplikacji 
z wygenerowanymi zbiorami Tds i Tdl przedstawia il. 6.24, a podgląd raportu il. 6.25.

W efekcie aplikacja tworzy zbiory sprawdzeń testu zdatności Tds, lokalizujące-
go Tdl i ich sumy Tdc o takiej samej postaci jak odpowiednio w formułach (6.57), 
(6.61) i (6.62), które uzyskano metodą prób przy użyciu metody macierzowej. 
Wynik ten otrzymano jednak wskutek samodzielnego działania generatora testów, 

Il. 6.23. Formularz aplikacji po detekcji i lokalizacji niezdatności w przypadku obiektu z il. 6.10. 
Opracowanie własne
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Il. 6.24. Formularz aplikacji po utworzeniu testów diagnostycznych obiektu z il. 6.16.  
Opracowanie własne

Il. 6.25. Formularz aplikacji po wywołaniu okna podglądu raportu dotyczącego obiektu z il. 6.16. 
Opracowanie własne
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bez konieczności udziału człowieka w procesie wybierania cech diagnostycznych. 
Taki udział był poprzednio niezbędny podczas stosowania macierzowej metody two-
rzenia zbiorów sprawdzeń testów diagnostycznych przy wielowartościowej ocenie 
cech diagnostycznych i stanu technicznego elementów obiektu.

Zbiory jak na il. 6.25 są w tym przypadku zbiorami rozłącznymi. Z tego powodu 
po uruchomieniu przyciskiem „Diagnostyka” procesu rozpoznania stanu techniczne-
go tego obiektu (il. 6.26), oraz wstawieniu bieżącej wartości oceny cechy należącej 
do zbioru Tds i naciśnięciu przycisku „Detekcja”, wartość tej oceny jest dodawana 
do okna zbioru ocen cech należących do testu Tdl.

Po uruchomieniu przycisku „Lokalizacja” aplikacja porównuje wprowadzone 
wartości ocen z wartościami należącymi do poszczególnych wierszy macierzy M1. 
Przy kombinacji ocen jak na il. 6.26 aplikacja generuje decyzję o zidentyfikowaniu 
stanu technicznego s5.

W procesie lokalizowania niezdatności elementów tego obiektu aplikacja spraw-
dza więc łącznie cechy należące do zbioru Tdc:

 T T Tdc ds dl� �  (6.74)

Przedstawione przykłady generowania testów diagnostycznych, zarówno w  przy-
padku gdy cechy diagnostyczne są poddawane dwu-, jak i trójwartościowej ocenie, 
są potwierdzeniem skuteczności metody skreśleń. Uzyskane wyniki upoważniają 

Il. 6.26. Formularz aplikacji po detekcji i lokalizacji niezdatności obiektu z il. 6.16. 
Opracowanie własne
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również do stwierdzenia, że tę metodę można z powodzeniem zaimplementować 
w automatycznych systemach diagnostyki technicznej.

6.5.3. WPŁYW STRUKTURY FUNKCJONALNEJ 
NA ROZRÓŻNIALNOŚĆ STANÓW TECHNICZNYCH OBIEKTU

Spostrzeżenie będące podstawą do sformułowania pojęcia liczby charaktery-
stycznej jest także bazą do zdefiniowania wskaźnika rozróżnialności poszczególnych 
stanów technicznych obiektu badanego. Wskaźnikiem tym może być zaproponowa-
na w [93] liczba wystąpień tych samych sygnatur (liczb albo ciągów znakowych) 
przypisanych poszczególnym wierszom macierzy diagnostycznej M wzorem (6.63) 
lub (6.65):

 � � � �s r w r s r w rr r
w i d w i c( ) lub ( )  (6.75)

gdzie:
wr – wskaźnik rozróżnialności stanu technicznego sr,
iw – liczba wystąpień liczby charakterystycznej dr bądź ciągu cr w wierszach 

macierzy diagnostycznej.
Tak zdefiniowany wskaźnik można wykorzystać do oceny rozróżnialności stnów 

technicznych układów, których modele funkcjonalne przedstawiono na il. 6.7 i 6.8.
Przy założeniu binarnej oceny stanów technicznych i uwzględniając możliwość 

wystąpienia wielu niezdatności elementów jednocześnie, w przykładowych obiek-
tach przedstawionych na ilustracjach, oraz wykorzystując ogólne postaci równań 
logicznych, zawartych we wzorach (6.11)-(6.13), można utworzyć dla wszystkich 
tych struktur odpowiadające im macierze diagnostyczne (tabele prawdy) z dodany-
mi kolumnami liczby charakterystycznej dr i wskaźnika rozróżnialności wr. Macie-
rze te przedstawiono w tabelach 6.14-6.16, w każdej po dwie, w celu uwydatnienia 
różnic pomiędzy strukturami bez i z propagacją błędu [93].

Analizując wartości wskaźnika rozróżnialności we wszystkich tabelach, moż-
na stwierdzić, że przyjmuje on wartość wr = 1 tylko w przypadku stanu zdatności 
obiektu. W pozostałych stanach technicznych, czyli stanach niezdatności, z wyjąt-
kiem struktury równoległej jak na il. 6.7b, jest wr > 1, co świadczy o niemożliwo-
ści ich rozróżnienia na podstawie cech diagnostycznych uwzględnionych w tych 
tabelach. Odstępstwo od tej reguły w przypadku struktury równoległej nie ma jed-
nak praktycznego znaczenia, ponieważ zwykle tego rodzaju struktura w złożonych 
obiektach technicznych nie występuje samodzielnie.

Wartości wskaźnika wr > 1 świadczą o tym, że rozróżnienie stanów technicz-
nych wymaga wybrania innych, dodatkowych cech diagnostycznych, przy których 
nie zachodzi zjawisko propagacji błędu, jak i przyjęcie wielowartościowej oceny 
wszystkich cech.
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Tabela 6.14
Tabele prawdy dla obiektów o strukturze szeregowej, bez i z propagacją wsteczną błędu  

(według il. 6.7a i 6.8a) [93]

sl
Elementy
niezdatne

Obiekt z il. 6.7a Obiekt z il. 6.8a

zl c,
2

dr wr

zl c,
2

dr wr
y4 y3 y2 y1 y4 y3 y2 y1

s0 {} 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 15 1
s1 {e1} 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15
s2 {e2} 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 15
s3 {e3} 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 15
s4 {e4} 0 1 1 1 7 1 0 0 0 0 0 15
s5 {e1, e2} 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15
s6 {e1, e3} 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15
s7 {e1, e4} 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15
s8 {e2, e3} 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 15
s9 {e2, e4} 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 15
s10 {e3, e4} 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 15
s11 {e1, e2, e3} 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15
s12 {e1, e2, e4} 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15
s13 {e1, e3, e4} 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15
s14 {e2, e3, e4} 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 15
s15 {e1, e2, e3, e4} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Tabela 6.15
Tabele prawdy dla obiektów o strukturze równoległej, bez i z propagacją wsteczną błędu  

(według il. 6.7b i 6.8b) [93]

sl
Elementy
niezdatne

Obiekt z il. 6.7a Obiekt z il. 6.8a

zl c,
2

dr wr

zl c,
2

dr wr
y4 y3 y2 y1 y4 y3 y2 y1

s0 {} 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 15 1
s1 {e1} 1 1 1 0 14 1 0 0 0 0 0 15
s2 {e2} 1 1 0 1 13 1 0 0 0 0 0 15
s3 {e3} 1 0 1 1 11 1 0 0 0 0 0 15
s4 {e4} 0 1 1 1 7 1 0 0 0 0 0 15
s5 {e1, e2} 1 1 0 0 12 1 0 0 0 0 0 15
s6 {e1, e3} 1 0 1 0 10 1 0 0 0 0 0 15
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s7 {e1, e4} 0 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 15
s8 {e2, e3} 1 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 15
s9 {e2, e4} 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 15
s10 {e3, e4} 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 15
s11 {e1, e2, e3} 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 15
s12 {e1, e2, e4} 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 15
s13 e1, e3, e4} 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 15
s14 {e2, e3, e4} 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 15
s15 {e1, e2, e3, e4} 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15

Tabela 6.16 
Tabele prawdy dla obiektów o strukturze złożonej, bez i z propagacją wsteczną błędu  

(według il. 6.7c i 6.8c) [93]

sl
Elementy
niezdatne

Obiekt z il. 6.7c Obiekt z il. 6.8c

zl c,
2

dr wr

zl c,
2

dr wr
y4 y3 y2 y1 y4 y3 y2 y1

s0 {} 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 15 1
s1 {e1} 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 15
s2 {e2} 0 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 15
s4 {e3} 1 0 1 1 11 1 0 0 0 0 0 15
s4 {e4} 0 1 1 1 7 1 0 0 0 0 0 15
s5 {e1, e2} 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15
s6 {e1, e3} 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 15
s7 {e1, e4} 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 15
s8 {e2, e3} 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15
s9 {e2, e4} 0 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 15
s10 {e3, e4} 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 15
s11 {e1, e2, e3} 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15
s12 {e1, e2, e4} 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15
s13 {e1, e3, e4} 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 15
s14 {e2, e3, e4} 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15
s15 {e1, e2, e3, e4} 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15

Macierze przedstawione w tab. 6.14-6.16 umożliwiają uszeregowanie istotności 
czynników wpływających na nierozróżnialność stanu technicznego układu diagno-
zowanego. W kolejności narastającej uszeregowanie jest następujące:

cd. tab. 6.15
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 – struktura szeregowa bądź złożona,
 – możliwość wystąpienia wielu niezdatności elementów obiektu jednocześnie,
 – propagacja błędu.

Przedstawiona klasyfikacja wpływu wymienionych czynników na rozróżnial-
ność stanów technicznych złożonych układów pojazdów szynowych powinna być 
brana pod uwagę nie tylko podczas projektowania systemu diagnostyki, ale także 
podczas konstruowania struktury układów.

6.5.4. EFEKTYWNOŚĆ METODY SKREŚLEŃ  

Przedstawiona w podrozdziale 6.5 metoda skreśleń, przeznaczona do budowy 
testów diagnostycznych, charakteryzuje się większą efektywnością w porównaniu 
z metodami informacyjną i macierzową (tab. 6.17).

Tabela 6.17
Porównanie efektywności budowy testów diagnostycznych metodami: informacyjną, macierzową i 

skreśleń. Opracowanie własne na podstawie [88]

Rodzaj modelu 
macierzowego Kryterium

Metoda
informacyjna macierzowa skreśleń

Binarny
tworzenie macierzy testów 
diagnostycznych nie dotyczy tak nie dotyczy

wyodrębnienie testów Tds i Tdl tak tak tak

Trójwartościowy
tworzenie macierzy testów 
diagnostycznych nie dotyczy tak nie dotyczy

wyodrębnienie testów Tds i Tdl nie nie tak

Wielowartościowy
tworzenie macierzy testów 
diagnostycznych nie dotyczy nie nie dotyczy

wyodrębnienie testów Tds i Tdl nie nie tak

Różnowartościowy
tworzenie macierzy testów 
diagnostycznych nie dotyczy nie nie dotyczy

wyodrębnienie testów Tds i Tdl nie nie tak

Znakowy
tworzenie macierzy testów 
diagnostycznych nie dotyczy nie nie dotyczy

wyodrębnienie testów Tds i Tdl nie nie tak

Dowolny wykorzystanie procedury w 
procesie formułowania diagnozy nie nie tak

Jak już podkreślono wcześniej, te trzy wymienione metody wykorzystują model 
macierzowy danego złożonego układu. Pod pojęciem efektywności metody należy 
rozumieć możliwość znalezienia rozwiązania w przypadku różnych rodzajów mo-
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deli macierzowych obiektów. Chodzi tu o takie modele, w których możliwa jest nie 
tylko binarna ocena stanu technicznego elementów układu i wartości cech zmie-
rzonych w trakcie badań diagnostycznych, co analizowano w [88]. Zestawienie 
opisowej oceny tak rozumianej efektywności zawiera tab. 6.17. Wynika z niej, że 
tylko metoda skreśleń jest metodą uniwersalną, skuteczną przy wielowartościowej 
i różnowartościowej ocenie cech diagnostycznych. Wersja metody skreśleń wyko-
rzystująca ciągi znakowe umożliwia jej zastosowanie w przypadku macierzy dia-
gnostycznej zawierającej nienumeryczne wartości ocen (znakowe i dowolne). Jej 
kolejną zaletą jest możliwość użycia procedury rozróżniania stanów technicznych 
(wykorzystanej w tej metodzie) do ich identyfikacji podczas badań diagnostycznych 
układów rzeczywistych.



7. ZAKOŃCZENIE

Celem nadrzędnym opracowania niniejszej monografii była próba uporządko-
wania terminologii stosowanej w pracach naukowych i w praktyce inżynierskiej, 
dotyczącej fazy eksploatacji obiektów technicznych, przede wszystkim pojazdów 
szynowych. Zawarte treści obejmują zagadnienia związane z teorią eksploatacji 
i diagnostyki, przedmiot wieloletnich prac naukowych autora.

Po wstępie (rozdział pierwszy), w którym podkreślono dobre perspektywy roz-
woju systemu transportu szynowego w Polsce, skupiono się na analizie takich pojęć, 
jak obiekt techniczny, jego cechy i struktury. Zdefiniowano formalnie obiekt tech-
niczny, przedstawiono podział obiektów na materialne i niematerialne, a także rela-
cje pomiędzy cechą, własnością, właściwością i parametrem. Podano także przykład 
obiektu technicznego o zmiennej strukturze elementów współpracujących w róż-
nych fazach jego pracy. Ważną częścią tego rozdziału jest przedstawienie argumen-
tów za stosowaniem w pracach naukowych i praktyce inżynierskiej sformułowania 
istnienie zamiast życie obiektu technicznego. Zaprezentowano także formalne ujęcie 
systemu eksploatacji i jego podsystemów: użytku i obsługi. Istotnym elementem tej 
części monografii jest także przypomnienie, że prawidłowym pojęciem w odnie-
sieniu do obiektów technicznych jest trwałość, a nie żywotność ‒ odnosząca się do 
organizmów żywych. W końcowej części tego rozdziału przedstawiono argumenty 
przemawiające za zróżnicowaniem merytorycznego znaczenia pojęcia obsługa, któ-
re odnosi się bezpośrednio do obiektu technicznego, i pojęcia utrzymanie, obejmują-
cego procesy przebiegające w jednostce gospodarczej będącej operatorem obiektów 
technicznych i koszty ponoszone przez operatora w celu umożliwienia użytkowania 
każdego obiektu. Wiąże się to też z niewłaściwym używaniem pojęcia podatność 
utrzymaniowa zamiast prawidłowego podatność obsługowa, która jest przedmiotem 
analiz RAMS (ang. Reliability, Availability, Maintainability and Safety). Drugim 
nieprawidłowym pojęciem odnoszącym się do tego rodzaju analiz jest dostępność 
zamiast gotowość.

Trzeci rozdział monografii zawiera systemowe ujęcie eksploatacji pojazdów szy-
nowych. Na wstępie przedstawiono podział pojazdów szynowych na rodzaje, ponie-
waż eksploatacja każdego z nich zawiera pewne cechy charakterystyczne. Dalsze 
rozważania dotyczą kolejowych pojazdów szynowych i tramwajów wykorzystywa-
nych w komunikacji miejskiej. Zwrócono uwagę na to, że w wielu dokumentach 
i pracach naukowych zamiast prawidłowych nazw procesów eksploatacji pojazdów 
szynowych, tzn. użytkowania i obsługiwania, stosuje się błędnie określenia eksplo-
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atacja i utrzymanie. Odnośnie pojęcia utrzymanie, posługując się przykładem kole-
jowych pojazdów szynowych, omówiono szczegółowo jego znaczenie na tle znacze-
nia terminu obsługa. Przedstawiono również stany użytkowe kolejowych pojazdów 
szynowych i tramwajów, łańcuchy użytkowania, grafy i harmonogramy użytkowe, 
a także stany obsługowe, łańcuchy, grafy oraz harmonogramy obsługi tych wymie-
nionych rodzajów pojazdów. Oprócz tego zaprezentowano podstawowe problemy 
związane z planowaniem użytku i obsługi pojazdów szynowych, które pojawiają się 
w procesie budowy informatycznych systemów wspomagających. W końcowej czę-
ści trzeciego rozdziału omówiono zagadnienia związane z zagrożeniami i ryzykiem 
w systemie transportu szynowego i zaproponowano pewne zmiany w terminologii 
działań wchodzących w skład oceny ryzyka zagrożeń wymienianych w rozporzą-
dzeniach UE dotyczących tego zagadnienia.

Rozdział czwarty zawiera omówienie wybranych pojęć dotyczących diagnosty-
ki technicznej, jej definicji i działań, które ona obejmuje, a także klasyfikację cech 
diagnostycznych charakteryzujących stan techniczny obiektu badanego. Zdefinio-
wano cechy struktury wewnętrznej i diagnostyczne oraz podzielono je na rodzaje. 
Wśród cech diagnostycznych, oprócz cechy zasadniczych i pomocniczych, wyróż-
niono też cechy bezpieczeństwa, co jest indywidualną propozycją autora niniejszej 
monografii. Określono także zakresy wartości granicznych, które mogą przyjmować 
w trakcie eksploatacji cechy należące do wyróżnionych kategorii. Zakresy te sta-
nowią kryteria odniesienia przy ocenie stanu technicznego danego pojazdu szyno-
wego. W przypadku cech pomocniczych określono jeden zakres takich wartości, 
dwa dla cech zasadniczych i więcej niż dwa w przypadku cech bezpieczeństwa. 
Cechy diagnostyczne zostały także sklasyfikowane pod względem matematycznym 
i fizykalnym. Podział cech diagnostycznych pod względem fizykalnym zilustrowa-
no przykładami cech wykorzystywanych w diagnostyce pojazdów szynowych. Roz-
dział czwarty kończy przedstawienie zasad oceny złożonych cech diagnostycznych 
w postaci charakterystyk zmian tych cech. Posłużono się przy tym przykładem pętli 
histerez, jakie uzyskuje się podczas badania nacisku kół pojazdów na szyny. Wska-
zano, że w przypadku tego rodzaju cech przedmiotem oceny może być nie tylko to 
jak kształtują się ich wartości zmierzone w stosunku do wartości granicznych, ale 
i kształt poszczególnych krzywych zmian tych cech.

W rozdziale piątym zaprezentowano formalną definicję stanu technicznego po-
jazdu szynowego, a następnie dwie autorskie klasyfikacje stanów technicznych 
pojazdów szynowych. Pierwsza z nich, sporządzona w aspekcie użytkowym, jest 
przeznaczona do podejmowania decyzji użytkowych dotyczących danego diagno-
zowanego pojazdu, a druga odnosi się do aspektu obsługowego eksploatowanego 
pojazdu i klasyfikuje stany techniczne z uwagi na możliwość pojawiania się róż-
nego rodzaju niezdatności elementów złożonych układów pojazdów szynowych. 
Tego rodzaju klasyfikacje są podstawą do identyfikacji bieżącego stanu techniczne-



224

go diagnozowanego pojazdu. W tym celu omówiono ogólne przesłanki do budowy 
odpowiedniej bazy danych i reguł decyzyjnych, co stanowi podstawę działania sys-
temu wspomagania w zakresie identyfikacji stanu technicznego pojazdu szynowego. 
Na zakończenie piątego rozdziału przedstawiono autorską aplikację takiego systemu 
przeznaczonego do wspomagania decyzji na podstawie badania cech opisujących 
zużycie kół lokomotywy.

Rozdział szósty dotyczy metod detekcji i lokalizacji niezdatności. W tym celu 
omówiono postaci matematyczne binarnych, trójwartościowych i czterowartościo-
wych funkcji oceniających oraz podano liczbowe różnice liczności wariacji z po-
wtórzeniami, jakie można utworzyć przy ocenie cech diagnostycznych za pomocą 
tych funkcji. Następnie przedstawiono klasyfikację modeli obiektów diagnostyki, 
po czym zaprezentowano przykłady prostego i złożonego modelu topologicznego 
oraz szeroko omówiono grupę modeli logicznych: modelu funkcjonalnego, modelu 
w postaci układu równań logicznych i modelu macierzowego. Zasady ich tworze-
nia przedstawiono na przykładzie przekładni mechanicznej hamulca dwuosiowego 
wózka wagonu. Sklasyfikowano również typy struktur funkcjonalnych układów 
stanowiących obiekty diagnostyki na szeregowe, równoległe i złożone, wszystkie 
bez propagacji błędu oraz wymienione typy struktur z propagacją błędu, objaśniając 
przy tym zjawisko takiej propagacji. Modele logiczne układów umożliwiają budo-
wę testów diagnostycznych, czyli zbiorów sprawdzeń przeznaczonych do detekcji 
i lokalizacji niezdatności. Przedstawiono znane z literatury metody budowy testów 
diagnostycznych stosowane w sposób tradycyjny (bez komputerowego wspoma-
gania tego procesu), czyli: informacyjną, kolejnych sprawdzeń, kontroli grupowej, 
podziału połówkowego, równych prawdopodobieństw, najmniejszych kosztów 
kontroli, drzewa defektów. Z wyjątkiem ostatniej metody w każdym z pozostałych 
przypadków podano przykład tworzenia zbiorów sprawdzeń do detekcji i lokalizacji 
niezdatności dla modeli funkcjonalnych przykładowych układów.

W kolejnych dwu podrozdziałach rozdziału szóstego omówiono metody budowy 
testów diagnostycznych umożliwiające użycie systemów komputerowego wspoma-
gania tego procesu, czyli metody macierzowej i metody skreśleń. Podstawą ich uży-
cia jest model macierzowy układu analizowanego. Metoda macierzowa jest znana 
z literatury, ale prace autora tej monografii wykazały, że możliwa jest budowa kom-
puterowego systemu określania obu rodzajów wymienionych testów w przypadku 
binarnej oceny stanu technicznego i cech diagnostycznych układów diagnozowa-
nych. W tym celu podano niezbędne postaci funkcji oceniającej rozróżnialność stanu 
zdatności całego układu od stanów jego niezdatności, wynikających z możliwości 
występowania niezdatności elementów tego układu, a także drugiej funkcji ocenia-
jącej rozróżnialność poszczególnych stanów niezdatności pomiędzy sobą. Przedsta-
wiono także zasady przekształcenia modelu macierzowego układu w macierze testu 
zdatności i testu lokalizującego, jak również procedurę typowania cech do zbiorów 
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sprawdzeń obu testów. Odpowiednie funkcje oceny rozróżnialności, zasady prze-
kształcenia modelu macierzowego w macierze obu wymienionych testów zapropo-
nowano także w odniesieniu do przypadku trójwartościowej oceny stanu techniczne-
go i cech diagnostycznych analizowanych układów. Nie ma jednak jednoznacznego 
sposobu wytypowania cech diagnostycznych do zbioru testu lokalizującego na pod-
stawie macierzy tego testu. Taki test może być określony na podstawie metody prób.

Autorska metoda skreśleń nie ma ograniczeń związanych z wielowartościowym 
modelem oceny stanu technicznego obiektu i jego cech diagnostycznych. W mono-
grafii przedstawiono jej opis formalny oraz algorytmy komputerowego wspomagania 
procesu budowy testu zdatności i lokalizującego. Podano także przykłady działania 
opracowanej aplikacji w przypadku binarnej i trójwartościowej oceny stanu tech-
nicznego i cech diagnostycznych analizowanego układu. Dodatkową zaletą metody 
skreśleń jest użycie wprost procedur oceny rozróżnialności stanów technicznych do 
identyfikacji stanu technicznego układu diagnozowanego, co zilustrowano na przy-
kładzie działania opracowanej aplikacji. Podstawa budowy metody skreśleń, jaką 
jest zróżnicowanie wierszy macierzy diagnostycznej danego układu daje również 
możliwość analizy wpływu rodzaju struktury układu na rozróżnialność jego stanów 
technicznych zarówno w przypadku, gdy w danym układzie może wystąpić tylko je-
den niezdatny element, jak i wtedy, gdy możliwa jest każda kombinacja niezdatności 
jego elementów.

Dodatek do niniejszej monografii zawiera komentarze odnoszące się do sfor-
mułowań używanych w dokumentach dotyczących budowy i eksploatacji poszcze-
gólnych serii kolejowych pojazdów szynowych, które określane są przesadnie jako 
dokumentacja systemu utrzymania, oraz zbiór pojęć z zakresu eksploatacji obiek-
tów technicznych, w tym pojazdów szynowych. W bazie tej zawarto najważniejsze 
terminy i definicje rozważane w niniejszej monografii.

Jeśli chodzi o celowość napisania niniejszej monografii, to można wyrazić prze-
konanie, że przyjęcie propozycji uporządkowania terminologii zgodnie z przedsta-
wionymi sugestiami może przynieść lepszą zrozumiałość dokumentów normatyw-
nych, prac naukowych i dyskusji w środowiskach technicznych. Efekty ekonomiczne 
może dać stosowanie metody skreśleń w diagnostyce złożonych układów pojaz-
dów szynowych poprzez skrócenie czasu lokalizacji niezdatności oraz umożliwienie 
znalezienia rozwiązań dotyczących wielowartościowej oceny stanu technicznego 
elementów takich układów, co jest niemożliwe z zastosowaniem innych metod.

Publikacja jest przyczynkiem do stanu wiedzy ogólnej z zakresu eksploatacji 
technicznej, ale przedstawione zagadnienia nie obejmują całego szeregu istotnych 
obszarów wiedzy dotyczącej eksploatacji pojazdów szynowych. Należy wspomnieć 
przede wszystkim o dogłębnych analizach problemu zużycia i uszkodzeń elemen-
tów i zespołów pojazdów szynowych, np. kół, elementów zawieszenia, ram wózków, 
odbieraków prądu, silników i innych maszyn elektrycznych, silników spalinowych, 
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układów przeniesienia napędu czy układów hamulcowych. Innym ważnym obsza-
rem wiedzy jest obecnie niezawodność stanowiąca jedną z najważniejszych cech 
współczesnych środków transportu szynowego. Równie ważnym zagadnieniem 
jest bezpieczeństwo eksploatacji, w tym metody oceny i redukcji ryzyka zagrożeń. 
Istotną rolę w eksploatacji pełnią również wszystkie nowoczesne rozwiązania sys-
temów diagnostyki technicznej pojazdów szynowych, w tym urządzenia pokładowe 
i przytorowe, których zadaniem jest wykrycie możliwie jak najszybciej wszelkiego 
rodzaju niezdatności mogących spowodować znaczne szkody materialne i osobowe. 
Współcześnie bardzo ważne zadania spełniają także wszelkiego rodzaju kompute-
rowe systemy wspomagania, których zastosowanie obejmuje sterowanie pojazdami 
i ich ważnymi układami, wspomaganie użytkowania i obsługiwania, a na końcu sys-
temy analityczne i wspomagania decyzji w procesie eksploatacji. Zarówno wymie-
nione zagadnienia, jak i omawiane w monografii będą w dalszym ciągu przedmio-
tem intensywnych prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych przynoszących 
najnowsze osiągnięcia w zakresie eksploatacji nowoczesnych pojazdów szynowych. 
Tego rodzaju prace będą stanowić podstawę dalszego rozwoju efektywności pojaz-
dów szynowych, istotnych środków transportu w przyszłości.
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ZAŁĄCZNIKI

ZAŁ. 1. KOMENTARZE DO WYBRANYCH TERMINÓW 
UŻYWANYCH W DOKUMENTACH DOTYCZĄCYCH 

BUDOWY I EKSPLOATACJI POJAZDÓW SZYNOWYCH

W dokumentach dotyczących budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, skró-
towo nazywanych „DSU”, znajdują się sformułowania budzące wątpliwości odno-
śnie ich poprawności. Najważniejsze z nich omówiono poniżej w kolejności alfa-
betycznej:

1. „Awaria ‒ uszkodzenie pojazdu kolejowego lub jego zespołów, będące wyni-
kiem: działania siły wyższej, zdarzeń losowych, wykolejeń, pożarów, spaleń, 
zamrożenia układów wodnych oraz zatarć części ruchomych wymagających 
ciągłego smarowania w trakcie eksploatacji, a spowodowanych brakiem czyn-
ników smarnych, a także zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez użyt-
kownika bez dokumentacji zatwierdzonej zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Jako okoliczność siły wyższej rozumie się nadzwyczajne, niemożliwe 
do przewidzenia okoliczności i zdarzenia, w szczególności: wojna, niepokoje 
i rewolucje, spory pracownicze; strajki, zamknięcia zakładów itp., katastrofy 
i wypadki komunikacyjne, działania sił przyrody; pożar, powódź, trzęsienie zie-
mi, epidemia oraz inne kataklizmy i ograniczenia nałożone na mocy czynności 
prawnych rządu lub innych władz. Mianem uszkodzeń awaryjnych nie można 
określać nadmiernych zużyć eksploatacyjnych ani uszkodzeń powstałych z in-
nych przyczyn niż wyżej wymienione”.
Definicja jest nadmiernie rozbudowana w porównaniu z zawartą w [134] „awa-
ria ‒ uszkodzenie maszyny lub innego urządzenia technicznego”. Wątpliwości 
budzi także fraza „zatarć części ruchomych”. Zatarcie to złożony efekt proce-
su zużycia, co jest to sprzeczne z ostatnim zdaniem definicji, które wyklucza 
nadmierne zużycie jako przyczyny awarii. Rozważając to pojęcie na gruncie 
nauki o eksploatacji, trzeba stwierdzić, że awaria to określenie dotyczące spo-
sobu funkcjonowania danego obiektu, a nie jego bieżącego stanu technicznego 
będącego skutkiem tego funkcjonowania w zwykłych lub w nadzwyczajnych 
warunkach eksploatacji. Niezrozumiałe jest więc wyłączenie „uszkodzeń po-
wstałych z innych przyczyn niż wyżej wymienione”, ponieważ awaria może 
być też wynikiem zużycia elementów pojazdu szynowego. Ponadto przytoczo-
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ne w definicji: „wojna, (…) rewolucje, (…) katastrofy i wypadki komunika-
cyjne, działania sił przyrody; pożar, powódź, trzęsienie ziemi, (…) oraz inne 
kataklizmy” prowadzą raczej do zniszczenia pojazdu niż do jego awarii. Nie ma 
również racjonalnego wytłumaczenia w jaki sposób „epidemie (…) i ogranicze-
nia nałożone na mocy czynności prawnych rządu lub innych władz” mogą być 
przyczyną awarii. Próba bardzo szczegółowego określenia terminu awaria po-
woduje, że definicja ma wybiórczy, nieprecyzyjny i po części błędny charakter.

2. „Cykl naprawczy ‒ szereg następujących po sobie, w ustalonej kolejności (po 
określonych przebiegach wyrażonych w kilometrach lub po określonym czasie) 
napraw okresowych”.
Skoro definiuje się pojęcia cyklów naprawczego i przeglądowego, to jest to 
dodatkowy argument przeciwko stosowaniu w oficjalnych dokumentach tzw. 
poziomów utrzymania.

3. „Cykl przeglądowy ‒ szereg następujących po sobie, w ustalonej kolejności 
(po określonych przebiegach wyrażonych w kilometrach lub po określonym 
czasie) czynności ujętych w zakres przeglądu okresowego, wykonywanych 
między dwiema kolejnymi naprawami”.
Chodzi tu o występujące w ustalonej kolejności rodzaje obsługi (o charakterze 
przeglądów), z których każdy obejmuje pewien określony zbiór czynności, a nie 
o czynności związane z jednym przeglądem okresowym.

4. „Dokumentacja czynności związanych z utrzymaniem pojazdu kolejowego ‒
zbiór informacji związanych z procesem utrzymania pojazdu kolejowego, przy-
gotowywanych i przechowywanych w wersji papierowej lub elektronicznej, 
obejmujący: rejestr czynności wykonanych przy utrzymaniu pojazdu kolejowe-
go; ewidencję usterek; dane o przebiegu, okresie eksploatacji pojazdu kolejo-
wego i jego podzespołów”.
Powyższe objaśnienie dotyczy dokumentacji każdego pojazdu. Z uwagi na to 
słowo „utrzymanie” w odniesieniu do czynności należy zastąpić „obsługą” 
jeśli dokumentacja nie obejmuje procesu użytkowania. Trzeba mieć jednak 
świadomość, że „dane o przebiegu” dotyczą tego właśnie procesu lub przyjąć, 
że dokumentacja zawiera wszystko co dotyczy eksploatacji, czyli użytkowania 
i obsługi pojazdu. W definicji użyto także słowa „usterka”, które jest niezdefi-
niowanym, warsztatowym określeniem. Zamiast niego powinno być zastosowa-
ne określenie niezdatność.

5. „Dokumentacja procesu utrzymania pojazdów kolejowych ‒ zespół przepisów 
wewnętrznych i zasad obowiązujących w podmiocie gospodarczym oraz zbiór 
dokumentacji związanej z konstrukcją, badaniami, eksploatacją i utrzyma-
niem pojazdów kolejowych”.
Wymieniona dokumentacja procesu utrzymania dotyczy wyraźnie procesów 
przebiegających w podmiocie gospodarczym operatora pojazdów kolejowych. 
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Błędem jest fraza „eksploatacja i utrzymanie”, bo w tym przypadku chodzi 
o użytkowanie i obsługę wymienionych pojazdów.

6. „Dokumentacja techniczna pojazdu kolejowego ‒ ogół dokumentów zawie-
rających: dane techniczno-ruchowe, warunki techniczne wykonania, odbioru 
i utrzymania, warunki użytkowania i wyniki badań oraz dane konstrukcyjne 
pojazdu kolejowego, jego zasadniczych zespołów i podzespołów”.
Ponieważ dokumentacja dotyczy pojazdu kolejowego, nie można użyć w tym 
objaśnieniu słowa „utrzymania”, ale obsługa. Niejasne jest również dlaczego 
„wyniki badań” zaliczono do dokumentacji technicznej pojazdu. Tego rodzaju 
wyniki należą do dokumentacji obsługi pojazdu i podobnie jak dane o jego użyt-
kowaniu stanowią dokumentację procesu eksploatacji. Być może chodzi tutaj 
o wartości normatywne, graniczne badanych cech pojazdu, ale wówczas należy 
użyć innego określenia.

7. „Dokumentacja systemu utrzymania ‒ zbiór informacji i danych niezbędnych 
w procesie utrzymania określonego typu pojazdu kolejowego zestawionych 
w jednym opracowaniu obejmującym:
 – opis funkcjonalny pojazdu kolejowego z podziałem na jego elementy skła-

dowe,
 – opis czynności przeglądowych i naprawczych,
 – instrukcje demontażu i montażu,
 – zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu i naprawy, oraz 

opis metod pomiaru,
 – wzory kart pomiarowych z wykazem wartości konstrukcyjnych, ponapraw-

czych i kresowych parametrów dla zespołów, podzespołów i części pojazdu 
kolejowego,

 – wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych,
 – wykaz testów wykonywanych w trakcie utrzymania,
 – wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników oraz wymagania szczegól-

ne w zakresie czynności spawania i badań nieniszczących,
 – ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla zespo-

łów, podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa, określające limi-
ty, których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksplo-
atacją w trybie awaryjnym”.

Pojęcie jest nieprecyzyjne pod względem merytorycznym, a przytoczona lista 
danych i informacji nie określa wystarczająco systemu utrzymania, lecz budo-
wę i obsługę pojazdów. Dokumentacja dotyczy bezpośrednio pojazdów, a nie 
jednostki gospodarczej je posiadającej (operatora), a więc słowo „utrzymanie” 
powinno być zamienione na obsługę. Ponadto w tej definicji określenie „war-
tości (…) parametrów” jest błędne, ponieważ parametr to wartość określonej 
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cechy. Należy użyć sformułowań: wartości cech lub parametry. Podobnie za-
miast „zestawienie parametrów mierzonych” powinno być: zestawienie cech 
mierzonych.

8. „Konserwacja ‒ zespół zabiegów i czynności, takich jak czyszczenie, malowa-
nie, smarowanie itp. w celu zabezpieczenia pojazdu kolejowego i jego zespo-
łów, podzespołów oraz części przed szybkim zużyciem się, zniszczeniem lub 
zepsuciem”.
Niekonsekwentne jest określenie „zniszczenie”. Może ono nastąpić zarówno 
wskutek zużycia, jak i uszkodzenia. Ponadto w objaśnieniu użyto potocznego 
określenia „zepsucie”, które powinno być zastąpione określeniem „lub inną nie-
zdatnością”.

9. „Naprawa ‒ doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu 
kolejowego, zespołu, podzespołu, części, obwodu lub układu do stanu wymaga-
nego przepisami technicznymi”.
Słowo „wyeksploatowany” to potoczne określenie, które powinno być zastą-
pione przez określenie zużyty. Natomiast do wieloznacznego pojęcia „stan”, 
należy dodać słowo techniczny.

10. „Naprawiający ‒ podmiot gospodarczy posiadający wykwalifikowanych pra-
cowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne, gwarantujące 
prawidłowe wykonanie prac związanych z naprawą pojazdów kolejowych, ich 
zespołów, podzespołów i części, określonych w dokumentacji systemu utrzy-
mania, adekwatnych dla danego poziomu utrzymania”.
Niewłaściwe jest zarówno określenie „dokumentacja systemu utrzymania”, jak 
i „poziom utrzymania”. Zamiast tych pojęć powinny być odpowiednio: doku-
mentacja budowy i obsługi oraz zakres obsługi.

11. „Odbiór techniczny ‒ zespół czynności kontrolnych (oględziny, pomiary, próby 
działania, sprawdzenia), których wykonanie pozwala stwierdzić czy spełnione 
są wymagania techniczne decydujące o pełnej sprawności technicznej i przydat-
ności użytkowej pojazdu kolejowego”.
Użycie określenia „sprawności technicznej (…) pojazdu” jest wprawdzie zgod-
ne z przepisami prawa, ale w nauce o eksploatacji używa się precyzyjnego ter-
minu ‒ zdatność pojazdu.

12. „Parametr ‒ wielkość charakterystyczna dla danego materiału, procesu, części, 
podzespołu lub zespołu (wymiary, masa, wiek itp.) charakteryzująca go z punk-
tu widzenia jego przydatności”.
Parametr to wartość pewnej cechy, wielkości, a nie sama cecha bez przypisanej 
wartości. W tym przypadku objaśnienie dotyczy cechy.

13. „Plan utrzymania ‒ plan przedsięwzięć i zamierzeń definiujących:
 – poziomy utrzymania pojazdu kolejowego,
 – rodzaje i zakres poziomów utrzymania pojazdu kolejowego,
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 – zakres oraz częstotliwość prac i czynności związanych z utrzymaniem zapo-
biegawczym w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia uszko-
dzenia lub pogorszenia funkcjonowania pojazdu kolejowego,

 – zakres prac i czynności związanych z naprawą po stwierdzeniu niezdolno-
ści pojazdu kolejowego lub jego części składowych do korzystania zgodnie 
z przeznaczeniem,

 – wykaz i sposób wykonywania warunkowych czynności utrzymania zapo-
biegawczego i naprawczego pojazdu kolejowego,

 – czynności wynikające ze szczególnych warunków utrzymania”.
Merytoryczna treść tej definicji dotyczy w sposób bezpośredni kolejowego po-
jazdu szynowego. W każdym miejscu słowo „utrzymanie” powinno być zamie-
nione na obsługa. Należy wskazać również na nielogiczność określenia „zakres 
poziomów utrzymania”, jeśli „zakres” to nie „poziom”, abstrahując przy tym 
od samej niestosowności użycia tego ostatniego. Także słowo „częstotliwość”, 
oznaczające proces okresowy, powinno być zmienione na częstość.

14. „Pomiar ‒ czynności kontrolne mające na celu określenie, za pomocą przyrzą-
dów pomiarowych, rzeczywistych wartości mierzonych parametrów”.
Również w tym przypadku słowo „parametry” powinno być zamienione na: 
cechy lub wielkości.

15. „Poziomy utrzymania ‒ zestawienie czynności utrzymaniowych danego pojaz-
du kolejowego, określające zakres tych czynności, dla realizacji których wyma-
gany jest określony zakres certyfikacji, kompetencji, uprawnień i wyposażenia 
technicznego warsztatów”.
W tym przypadku termin odnosi się bezpośrednio do pojazdu kolejowego, 
a więc nie mogą to być „poziomy utrzymania”, lecz zakresy obsługi zawiera-
jące szczegółową specyfikację czynności obsługowych wraz z wymienionymi 
wymaganiami dotyczącymi certyfikacji, kompetencji, uprawnień i wyposaże-
nia technicznego warsztatów.

16. Przebieg ‒ ilość kilometrów przejechanych przez pojazd kolejowy.
Przebieg międzyprzeglądowy ‒ ilość kilometrów przejechanych przez pojazd 
kolejowy w okresie między dwoma kolejno po sobie następującymi planowymi 
przeglądami.
Przebieg międzynaprawczy ‒ ilość kilometrów przejechanych przez pojazd ko-
lejowy w okresie między dwiema kolejno po sobie następującymi planowymi 
naprawami”.
W definicjach zamiast „ilość” powinno być: liczba.

17. „Przegląd sezonowy – przegląd rozszerzony o czynności określone dokumenta-
cją systemu utrzymania mające na celu przygotowanie pojazdu kolejowego do 
pracy w okresie jesienno-zimowym lub wiosenno-letnim”.
Nieodpowiednie użycie słowa „utrzymanie”. Powinno być: obsługa.
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18. „Regeneracja ‒ doprowadzenie zużytego lub uszkodzonego zespołu, podzespo-
łu, części do parametrów o wartościach konstrukcyjnych lub naprawczych”.
W definicji użyto nieprawidłowego określenia „parametr o wartościach”. Para-
metr to wartość pewnej cechy. Powinno być: do wartości konstrukcyjnych lub 
naprawczych jego cech.

19. „Regulacja ‒ doprowadzenie pojazdu kolejowego, zespołu lub podzespołu 
do stanu zgodnego z wartościami parametrów podanymi w wymaganiach tech-
nicznych”.
Zastrzeżenia budzą określenia „stan” i „wartościami parametrów”. Należy użyć 
sformułowań: stan techniczny i wartości cech.

20. „Sprawdzenie kontrolne ‒ porównanie stanu technicznego sprawdzanego po-
jazdu kolejowego, zespołu, podzespołu, części z odpowiednikiem wzorco-
wym. Sprawdzeniu kontrolnemu na stanowisku kontrolnym z egzemplarzem 
wzorcowym podlegają między innymi: prędkościomierze, manometry, wolto-
mierze, amperomierze itp.”
Według słownika [134] sprawdzić – sprawdzać to „skontrolować, zbadać czy 
coś jest zgodne z prawdą czy coś zostało zrobione prawidłowo”, a kontrolować: 
1. „sprawdzać, badać coś”, 2. „sprawować nad kimś lub nad czymś nadzór”. 
Są to więc pewnego rodzaju synonimy. W zależności od kontekstu może tu 
chodzić zarówno o wzorcowanie, jak i legalizację podzespołów kontrolno-po-
miarowych. Przywoływane w definicji porównanie stanu technicznego całych 
pojazdów kolejowych to domena wnioskowania i podejmowania decyzji w pro-
cesie ich diagnozowania.

21. „Struktura cyklu przeglądowo-naprawczego ‒ kolejność występowania po so-
bie poszczególnych rodzajów przeglądów i napraw wykonywanych w ramach 
procesu utrzymania pojazdu kolejowego”.
Odpowiednim słowem zamiast „utrzymanie” jest: obsługa.

22. „Świadectwo pojazdu kolejowego ‒ dokument wystawiony przez upoważnio-
nego przedstawiciela przewoźnika kolejowego potwierdzający, że pojazd kole-
jowy jest sprawny technicznie”.
Pojęcie „sprawności technicznej” stosuje się w mowie potocznej, ale i w aktach 
prawnych. Biorąc pod uwagę konieczność posługiwania się jej zaprzeczeniem, 
czyli niesprawnością techniczną, lepiej zastosować określenie: zdatny do użyt-
ku. Z fizycznego punktu widzenia nie istnieje pojęcie niesprawności i tego ro-
dzaju określenia unika się w nauce o eksploatacji.

23. „Utrzymanie ‒ ogół czynności i zabiegów mających na celu zachowanie spraw-
ności technicznej pojazdu gwarantującej bezpieczne prowadzenie ruchu kolejo-
wego, bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych, ochronę przeciwpożaro-
wą i ochronę środowiska”.
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W tej definicji niewłaściwe jest słowo „utrzymanie”, ponieważ dotyczy ono 
pojazdu, a nie jednostki gospodarczej je posiadającej. Wątpliwości budzi tak-
że rozróżnianie „bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego” i „bezpiecznej 
eksploatacji pojazdów kolejowych”. Pierwsza czynność stanowi przecież skła-
dową części drugiej. Ruch kolejowy to użytkowanie, a eksploatacja to użytko-
wanie i obsługiwanie. Również określenie „sprawności technicznej pojazdu” 
powinno być zmienione na: zdatność pojazdu.

24. „Utrzymanie eksploatacyjne pojazdów kolejowych ‒ całokształt działań eksplo-
atacyjnych i przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, których celem jest za-
pewnienie bezpiecznego i ekonomicznego użytkowania pojazdów kolejowych 
w ramach obowiązującej organizacji obsługi oraz przyjętego planu utrzymania 
i poziomów utrzymania pojazdów kolejowych”.
Występujące w tym terminie słowo „eksploatacyjne” jest niepotrzebne ponie-
waż sugeruje, że istnieje również „utrzymanie nieeksploatacyjne”. Wątpliwości 
budzi fraza „całokształt działań eksploatacyjnych i przedsięwzięć organiza-
cyjno-technicznych”. Czy wymienione działania nie są realizowane w ramach 
przedsięwzięć? W dalszej części definicji „organizacja obsługi” zawiera w sobie 
zarówno plan realizacji poszczególnych rodzajów obsługi (nie „utrzymania”), 
jak również zakresy czynności obsługowych (nie „poziomów utrzymania”). 
Ponadto obowiązująca organizacja obsługi obejmuje zwykle zarówno jej plan, 
jak i zakres, co wyklucza dalsza część zdania: „oraz przyjętego planu utrzyma-
nia i poziomów utrzymania”.

25. „Usterka ‒ niewielki defekt, brak, stwierdzone w pojeździe kolejowym, które 
nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie ogranicza walorów użytko-
wych pojazdu kolejowego i nie wymaga natychmiastowego wyłączenia pojaz-
du kolejowego z ruchu”.
Według słownika [134] usterka to „niewielka wada”, wada – „2. brak, uszko-
dzenie obniżające wartość jakiegoś przedmiotu, systemu”, a defekt – „uszko-
dzenie lub wada”. Są to więc określenia, które wzajemnie się przenikają. Lep-
szym określeniem byłoby: niezdatność nieistotna – niezdatność stwierdzona itd.

26. „Zużycie ‒ utrata własności fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, 
elektrycznych, dielektrycznych itp.) przez zespół, podzespół lub część, w wyni-
ku normalnej eksploatacji lub oddziaływania środowiska naturalnego”.
Słowo „utrata” to „fakt, że ktoś został pozbawiony kogoś lub czegoś”, czyli 
pewna sytuacja wykluczająca zużycie częściowe jako wynik przebiegu okre-
ślonego procesu. Nie można utracić własności (powinno być ‒ właściwości) 
fizycznych. Mogą się tylko zmienić ich wartości. Wątpliwość budzi także okre-
ślenie „normalna eksploatacja”, co sugeruje, że jest również niezdefiniowa-
na eksploatacja nienormalna.
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ZAŁ. 2. BAZA TERMINÓW I DEFINICJI Z ZAKRESU 
EKSPLOATACJI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

Terminy oraz definicje zamieszczone w tym zestawieniu występują w wielu do-
kumentach dotyczących generalnie obiektów technicznych, a w szczególności po-
jazdów szynowych, i należą do czterech kategorii:

 – są poprawne i ważne z eksploatacyjnego punktu widzenia,
 – są poprawne, ale często zastępuje się je nieodpowiednimi,
 – są niepoprawne,
 – używa się ich w złym kontekście.

Część terminów zamieszczonych w bazie przytoczono dosłownie na podstawie 
określonych pozycji literatury (w nawiasie kwadratowym), a pozostałe są w cało-
ści propozycjami autora lub modyfikacjami treści innych propozycji, co do których 
w odpowiednich podrozdziałach zawarto analizę powodów ich zmiany.

Analiza LCC obiektu – analiza kosztów cyklu istnienia obiektu. Często tłuma-
czona błędnie jako analiza kosztów cyklu życia obiektu.

Analiza ryzyka zagrożeń (1) – we wskazanym obszarze analiz jest to systema-
tyczne używanie wszystkich dostępnych informacji w celu rozpoznania zagrożeń, 
oszacowanie ich ryzyka i jego hierarchizacji [109].

Analiza ryzyka zagrożeń (2) – identyfikacja zagrożeń i wartościowanie (wycena) 
ryzyka zagrożeń obejmująca alternatywnie: stosowanie kodeksów postępowania lub 
porównanie z podobnymi systemami odniesienia albo szacowanie jawnego ryzy-
ka zagrożeń.

Awaria – ogólne określenie oznaczające niemożność działania danego obiektu 
lub jego nieprawidłowe działanie, niezgodne z przeznaczeniem. Awaria jest zdarze-
niem i  może być wynikiem zaistnienia określonych przyczyn wewnętrznych zwią-
zanych z obiektem lub wystąpienia przyczyn zewnętrznych.

Bezpieczeństwo – stan braku zagrożeń [109].
Cecha – wielkość fizyczna, która z uwagi na jej rodzaj może być własnością 

określonej grupy obiektów lub właściwością te obiekty odróżniającą.
Cecha bezpieczeństwa – cecha, której wartość jest istotna z punktu widzenia bez-

pieczeństwa eksploatacji danego obiektu.
Cecha diagnostyczna – cecha należąca do zbioru cech struktury wewnętrznej, 

roboczych lub towarzyszących, która została wybrana w celu identyfikacji stanu 
technicznego danego obiektu.

Cecha pomocnicza – cecha, której wartość nie jest istotna z punktu widzenia 
bezpieczeństwa eksploatacji danego obiektu lub realizacji przewidzianych funkcji 
użytkowych.
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Cecha procesów roboczych – cecha określająca sposób wypełniania funkcji ro-
boczych przez dany obiekt.

Cecha procesów towarzyszących – cecha charakteryzująca procesy towarzyszą-
ce funkcjonowaniu danego użytkowanego obiektu.

Cecha struktury wewnętrznej – cecha determinująca stan techniczny danego ele-
mentu obiektu technicznego.

Cecha zasadnicza – cecha, której wartość jest istotna z punktu widzenia realiza-
cji przewidzianych funkcji użytkowych przez dany obiekt.

Cykl istnienia – określenie właściwe w stosunku do planowania procesu wymia-
ny obiektów technicznych w przedsiębiorstwie.

Cykl życia – określenie właściwe w teorii marketingu, w naukach eksploatacyj-
nych nie może być używane w stosunku do obiektów technicznych, ponieważ nie 
zachodzą w nich procesy metabolizmu.

Diagnostyka techniczna – dział nauki o eksploatacji zajmujący się zagadnienia-
mi związanymi z rozpoznawaniem stanu technicznego obiektów bez ich demontażu 
lub po częściowym demontażu do podzespołów, które jako całość podlegają bada-
niu w celu oceny możliwości spełniania przez nie określonych funkcji użytkowych.

Dostępność – możliwość wykorzystania danego obiektu technicznego do realiza-
cji funkcji użytkowych przypisanych do danego obiektu nieoznaczająca jednak go-
towości do jego bezzwłocznego użycia. W normie [125] pojęcie dostępność zostało 
użyte zamiast prawidłowego terminu gotowość.

Eksploatacja – ogół wszystkich zdarzeń, zjawisk i procesów zachodzących 
w danym obiekcie od chwili zakończenia procesu jego wytwarzania do chwili li-
kwidacji. Pojazd szynowy jest eksploatowany, jeśli się go użytkuje lub obsługuje. 
Słowa eksploatacja w dokumentach dotyczących transportu kolejowego używa się 
zamiast poprawnego ‒ użytkowanie.

Eksploatacja ogólna – termin nieprawidłowy użyty w [130] zamiast użytkowa-
nie ogólne (pojazdy szynowe do użytku ogólnego).

Eksploatacja wielokrotna – termin nieprawidłowy użyty w [130] zamiast użyt-
kowanie ukrotnione (pojazdy szynowe do użytku ukrotnionego).

Flota – zbiór pływających lub latających środków transportu. Użycie tego poję-
cia w stosunku do pojazdów lądowych (szynowych i drogowych) jest niepoprawne.

Gotowość – ogólnie to cecha określająca możliwość bezzwłocznego rozpoczęcia 
wykonywania funkcji użytkowych przewidzianych dla danego obiektu techniczne-
go. Jako wskaźnik określa stosunek okresu użytkowania danego obiektu do okresu 
eksploatacji wyrażonych w odpowiedniej jednostce miary. W normie [125] zamiast 
pojęcia gotowość użyto słowa dostępność.

Kwalifikacja ryzyka zagrożeń – oznacza procedurę opierającą się na analizie ry-
zyka zagrożeń, która ma na celu ustalenie, czy osiągnięto akceptowalną wartość ry-
zyka zagrożeń. Zamiast tego terminu w rozporządzeniu [129] użyto: wycena ryzyka.



246

Maźnica – nazwa warsztatowa obudowy łożyska ślizgowego osi zestawu kołowe-
go, niewłaściwa przy łożyskach tocznych. Inny poprawny termin to korpus łożyska.

Monitorowanie ryzyka – element składowy zintegrowanej metody zarządzania 
ryzykiem, w ramach którego prowadzi się działania służące bieżącej kontroli wska-
zanego obszaru w systemie transportu objętego zarządzaniem ryzykiem [107].

Monitorowanie ryzyka zagrożeń – element składowy zintegrowanej metody za-
rządzania zagrożeniami, w ramach którego prowadzi się działania służące bieżącej 
kontroli wskazanego obszaru w systemie transportu objętego zarządzaniem zagro-
żeniami.

Naprawa – zbiór czynności obsługowych mających przede wszystkim na celu 
odtworzenie potencjału użytkowego danego obiektu. 

Niebezpieczeństwo – stan występowania zagrożeń [109].
Niezdatność – cecha ogólna stanu technicznego oznaczająca brak możliwości 

technicznych do wykonania funkcji roboczych przypisanych danemu obiektowi. 
Przyczyną niezdatności może być nadmierne zużycie albo uszkodzenie pojedyn-
czego elementu obiektu, ewentualnie niedopuszczalna zmiana ustawień regulacyj-
nych określonego zbioru elementów obiektu.

Obsługa – całokształt działań technicznych i organizacyjnych realizowanych 
przez służby operatora i innych podmiotów gospodarczych w odniesieniu do obiek-
tu technicznego w celu zachowania możliwości jego użytkowania zgodnie z prze-
znaczeniem. W wielu dokumentach dotyczących kolejowych pojazdów szynowych 
termin obsługa nagminnie zastępuje się słowem utrzymanie, co nie jest właściwe 
w tym kontekście.

Ocena ryzyka zagrożeń – całościowy proces obejmujący analizę i kwalifikację 
ryzyka zagrożeń.

Pantograf – warsztatowe określenie odbieraka prądu.
Parametr – wartość liczbowa lub opisowa (leksykalna) cechy badanej. 
Platforma (wagon) – typowy wagon towarowy do przewozu długich ładunków, 

maszyn, materiałów na paletach, lub wagon typu specjalnego do przewozu kontene-
rów, samochodów, szyn.

Platforma pojazdów (np. lokomotyw) – określenie niepoprawne użyte zamiast: 
rodzina pojazdów.

Podatność obsługowa – miara gotowości urządzenia do obsługiwania [44]. 
W znaczeniu ogólnym określa łatwość prowadzenia obsługi obiektów. Cecha po-
zytywna, której wskaźnikiem może być czas trwania obsługi lub jej kosztowność.

Podatność utrzymaniowa – w ogólnym znaczeniu określa łatwość absorbowania 
działań służb operatora i kosztów z tym związanych w celu umożliwienia użytko-
wania tego obiektu. Należy ją więc uznać za cechę negatywną. Określenie używane 
często zamiast poprawnego – podatność obsługowa.
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Pojazdy szynowe do użytku ogólnego – pojazd kolejowy zaprojektowany z prze-
znaczeniem do sprzęgania z innymi pojazdami kolejowymi w skład pociągu, któ-
ry nie jest określony na etapie projektowania. Nieprawidłowo określone w [130] 
jako pojazdy do eksploatacji ogólnej.

Pojazdy szynowe do użytku ukrotnionego – pojazdy kolejowe zaprojektowane 
jako:

 – pociągi zespołowe, które można sprzęgać w kilka funkcjonujących jako jeden 
pociąg sterowany z jednej kabiny maszynisty,

 – lokomotywy zaprojektowane tak, aby możliwe było włączenie kilku takich 
lokomotyw do jednego pociągu sterowanego z jednej kabiny maszynisty.

Błędnie określa się je jako pojazdy do eksploatacji wielokrotnej [130].
Poziom utrzymania – pojęcie stosowane w dokumentach dotyczących transpor-

tu kolejowego zamiast poprawnego: rodzaj obsługi.
Przegląd – zbiór czynności obsługowych mających na celu przede wszystkim 

rozpoznanie stanu technicznego obiektu oraz zmniejszenie szybkości spadku jego 
potencjału użytkowego.

Przerwa między kolejną planowaną eksploatacją – nieprawidłowe określenie za-
warte w [128]. W procesie eksploatacji nie ma przerw. Powinno być: przerwa mię-
dzy kolejnymi okresami obsługi.

Ryzyko – możliwość aktywizacji zagrożenia w postaci zdarzenia niepożądane-
go, w następstwie działań będących rezultatem podejmowanych decyzji.

Ryzyko zagrożenia (1) – kombinacja poziomu możliwości (prawdopodobieństwa) 
aktywizacji (materializacji) zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i/lub poziomu 
jego skutków (strat/szkód) [26, 109].

Ryzyko zagrożenia (2) – iloczyn poziomu możliwości (prawdopodobieństwa) 
aktywizacji (materializacji) zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i poziomu jego 
skutków (strat/szkód) [26, 109].

Ryzyko zagrożenia (3) – iloczyn wartości oceny możliwości (prawdopodobień-
stwa) aktywizacji (materializacji) zagrożenia w zdarzeniu niepożądanym i wartości 
oceny jego skutków (strat/szkód).

Rodzina pojazdów (np. lokomotyw) – zbiór typów konstrukcyjnych lub odmian 
typów o pewnych wspólnych układach, zespołach.

Stan eksploatacyjny – opisowy atrybut określający fazę procesu eksploatacji, 
czyli fazę użytkowania lub obsługiwania pojazdu.

Stan obiektu – wieloznaczne pojęcie, które może oznaczać stan strukturalny, stan 
techniczny lub stan eksploatacyjny danego obiektu.

Stan obsługowy – stan eksploatacyjny określający rodzaj wykonywanej obsłu-
gi danego obiektu technicznego bądź oczekiwanie na rozpoczęcie jego obsługi lub 
na przekazanie go do podsystemu użytku.
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Stan niecałkowitej zdatności – stan techniczny obiektu, w którym ze względu 
na wartości cech pomocniczych pogorszeniu uległ komfort użytkowania i estetyka 
tego obiektu.

Stan niepełnej zdatności – stan techniczny obiektu, w którym z uwagi na wartości 
cech związanych z realizacją podstawowych funkcji użytkowych dokonano zmia-
ny obciążenia wynikającego z przydziału zadań użytkowych.

Stan niezdatności – stan techniczny obiektu, w którym wartości cech bezpieczeń-
stwa lub zasadnicze obligują do podjęcia obsługi tego obiektu.

Stan strukturalny – określenie odnoszące się do kompletności i sposobu współ-
pracy elementów danego obiektu technicznego (powiązań pomiędzy elementami).

Stan techniczny – właściwość obiektu determinowana przez wektor jego cech 
struktury wewnętrznej.

Stan użytkowy – stan eksploatacyjny określający rodzaj pracy wykonywanej 
przez obiekt techniczny albo oczekiwanie na jej rozpoczęcie lub przekazanie tego 
pojazdu do podsystemu obsługi.

Stan zdatności – stan techniczny obiektu umożliwiający jego użytkowanie bez 
żadnych ograniczeń.

Stan zdatności warunkowej – stan techniczny obiektu, w którym z uwagi na war-
tości cech związanych z bezpieczeństwem ograniczono możliwość uzyskiwania 
maksymalnych osiągów obiektu. W przypadku pojazdów szynowych jest to pręd-
kość maksymalna.

Sterowanie ryzykiem zagrożeń – celowe oddziaływanie na obszar analiz – sys-
tem, obiekt, proces – aby dla zagrożeń w nim rozpoznanych zapewnić przynajmniej 
tolerowaną wartość ryzyka zagrożeń.

Sygnał diagnostyczny ‒ dowolny materialny nośnik, najczęściej przebieg wiel-
kości fizycznej, umożliwiający przenoszenie (w przestrzeni i czasie) wiadomości 
o stanie technicznym obserwowanego obiektu.

Symptom ‒ cecha sygnału diagnostycznego związana z określonym stanem tech-
nicznym obiektu.

Szacowanie ryzyka (1) –  czynność, na podstawie której nadaje się przyjętym 
miarom ryzyka odpowiednie wartości [107].

Szacowanie ryzyka (2) – proces prowadzący do uzyskania pomiaru poziomu ana-
lizowanego ryzyka, na który składają się następujące etapy: analiza częstotliwości, 
analiza skutków i połączenie tych dwóch typów analiz [129]. Definicja zawierająca 
błędne określenia: częstotliwość zamiast częstość i poziom zamiast wartość.

Szacowanie ryzyka zagrożeń – proces prowadzący do uzyskania wartości analizo-
wanego ryzyka zagrożeń, który obejmuje analizę częstości i skutków tych zagrożeń. 

Szkoda (strata) – utrata życia, uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu, utra-
ta mienia lub zniszczenie obiektu, degradacja środowiska, straty ekonomiczne 
itp. [109].
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Tabor – zbiór lądowych środków transportu, w tym poruszających się na podusz-
ce magnetycznej.

Test diagnostyczny – zbiór sprawdzeń cech diagnostycznych służących do detek-
cji lub lokalizacji niezdatności.

Test lokalizujący – zbiór cech diagnostycznych służących do lokalizacji nie-
zdatności.

Test zdatności – zbiór cech diagnostycznych służących do detekcji niezdatności.
Trwałość – ilościowy wyraz odporności na oddziaływanie czynników wymusza-

jących zmianę stanu technicznego obiektu  podczas eksploatacji. Postać miary trwa-
łości obiektu zależy od funkcji tego obiektu przewidzianych przez konstruktora, a jej 
wartość od warunków użytkowania i obsługi.

Utrzymanie – ogół procesów związanych z realizacją zbioru zadań formalnych, 
technicznych i organizacyjnych przez odpowiednie służby operatora obiektu tech-
nicznego oraz kosztów z tym związanych, umożliwiających użytkowanie tego 
obiektu.

Usterka – warsztatowe określenie raczej mało istotnego, ale niezdefiniowanego 
obrazu niekorzystnych zmian stanu technicznego obiektu.

Uszkodzenie – nagła zmiana stanu technicznego, która powoduje utratę moż-
liwości wypełniania przez obiekt funkcji przewidzianych przez projektanta.

Użytkowanie – część procesu eksploatacji, podczas którego dany obiekt tech-
niczny jest pośrednikiem realizującym cel działania wynikający z przesłanek powo-
dujących powstanie tego obiektu. Pojazdy szynowe użytkuje się przede wszystkim 
w celu przemieszczania towarów i osób. W wielu dokumentach dotyczących kole-
jowych pojazdów szynowych (np. w [128]) termin użytkowanie zastąpiono słowem 
eksploatacja, co jest niewłaściwe.

Wycena ryzyka – oznacza procedurę opierającą się na analizie ryzyka, która 
ma na celu ustalenie, czy osiągnięto poziom dopuszczalnego ryzyka [129]. Jest to 
merytorycznie niepoprawne określenie, ponieważ z definicji wynika, że chodzi tu 
o porównanie dwu wartości, a nie określenie jednej zgodnie ze znaczeniem słowa 
wycena.

Wartościowanie (wycena) ryzyka zagrożeń – działania wynikające z każdej moż-
liwej zasady akceptacji ryzyka, czyli według: kodeksów postępowania, poprzez 
porównanie z podobnymi systemami odniesienia lub szacowanie jawnego ryzy-
ka umożliwiające uzyskanie wartości przyjętym miarom ryzyka zagrożeń.

Zakres obsługi – wykaz czynności, które należy wykonać podczas planowej 
i nieplanowej obsługi obiektów technicznych.

Zagrożenie (1) – stan, który może prowadzić do wypadku [129]. Definicja nie-
precyzyjna.

Zagrożenie (2) – hipotetyczny stan obszaru analiz prowadzący do zdarzeń niepo-
żądanych [26].



250

Zagrożenie (3) – warunkowa możliwość ujawnienia się strat/szkód [26].
Zarządzenie ryzykiem (1) – termin wątpliwy z logicznego punktu widzenia. Właś-

ciwsze sformułowanie: zarządzanie zagrożeniami.
Zarządzenie ryzykiem (2) – systematyczna realizacja polityki zarządzania z wdra-

żaniem procedur i praktycznym działaniem, mająca na celu sprowadzenie szkody 
do racjonalnego poziomu, obejmująca analizowanie, wartościowanie i redukowa-
nie nadmiernego ryzyka lub sterowanie ryzykiem pozostałym [109]. Uwaga co do 
poprawności jak wyżej.

Zarządzanie ryzykiem (3) – planowe stosowanie polityki, procedur i praktyk za-
rządczych w ramach zadań dotyczących analizy, wyceny i nadzoru ryzyka [129]. 
Z powodu wspomnianego powyżej i ze względu na użycie nieprawidłowego me-
rytorycznie terminu wycena ryzyka w tym źródle definicję należy uznać za niepre-
cyzyjną.

Zarządzenie zagrożeniami – systematyczna realizacja polityki zarządzania 
z wdrażaniem procedur i praktycznym działaniem, mająca na celu sprowadzenie 
szkody do racjonalnej wartości, a obejmująca analizowanie i kwalifikację ryzyka 
zagrożeń oraz redukowanie nadmiernego ryzyka zagrożeń lub nim sterowanie.

Zdarzenie niepożądane – zdarzenie, które może spowodować szkodę [109].
Zdarzenie niebezpieczne – takie zdarzenie niepożądane, które powoduje szko-

dę [109].
Zdatność – cecha ogólna opisująca możliwość techniczną wykonania funkcji ro-

boczych przypisanych danemu obiektowi zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zużycie – trwałe niepożądane zmiany stanu technicznego obiektu, zachodzące 

w czasie eksploatacji w sposób ciągły lub skokowy, kumulujący się, w wyniku cze-
go wyczerpuje się okres spełniania przez ten obiekt określonej funkcji użytkowej.

Źródła zagrożenia – twory (takie jak np. czynniki fizyczne, chemiczne, biologicz-
ne, psychologiczne, organizacyjne, osobowe), których obecność, stan, włas ności itp. 
są powodem (źródłem) sformułowania zagrożenia [109].

Żywotność – zdolność przetrwania egzemplarzy flory lub fauny w określonych 
warunkach wyrażona przez czas. Słowo to w wielu dokumentach i części prac na-
ukowych jest niepoprawnie stosowane w odniesieniu do obiektów technicznych za-
miast prawidłowego terminu ‒ trwałość.



S t r e s z c z e n i e

Niniejsza monografia prezentuje pewien wycinek zagadnień dotyczących eksplo-
atacji pojazdów szynowych. Obejmuje systemowe ujęcie podstawowych procesów 
eksploatacji i diagnostyki technicznej tego rodzaju pojazdów.

Kwestie podjęte we wstępie stanowią uzasadnienie celowości podejmowania 
działań zmierzających do racjonalizacji procesów eksploatacji. W kolejnym roz-
dziale w przeprowadzono dyskusję odnoszącą się do poprawności terminów z tej 
dziedziny, terminów stosowanych w dokumentach branżowych i normach zapisa-
nych w języku polskim. Przedstawiono definicję obiektu technicznego i cechy go 
charakteryzujące oraz fazy istnienia takiego obiektu. Podano sposób ujęcia systemu 
eksploatacji za pomocą odpowiednich formuł matematycznych. Określono także 
czynniki wyczerpywania się potencjału eksploatacyjnego obiektu, a także różnicę 
pomiędzy procesami obsługi i utrzymania obiektu.

 W rozdziale trzecim przedstawiono systemowe ujęcie procesów eksploatacji 
pojazdów szynowych. Dokonano podziału ogółu pojazdów szynowych, po czym 
omówiono podsystemy ich użytku i obsługi. Zaprezentowano elementy podsyste-
mów użytkowania kolejowych pojazdów szynowych i tramwajów oraz zasygnali-
zowano podstawowe problemy związane z planowaniem użytkowania pojazdów 
szynowych. W dalszej kolejności omówiono także podsystemy obsługi kolejowych 
pojazdów szynowych i tramwajów oraz zagadnienia związane z planowaniem ob-
sługi tego rodzaju pojazdów. Omówiono także terminologię związaną z ryzykiem 
i zagrożeniami występującymi w transporcie szynowym.

Rozdział czwarty prezentuje uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw diagno-
styki technicznej pojazdów szynowych. Zdefiniowano działania podejmowane w ra-
mach diagnostyki technicznej i zaprezentowano podziały cech diagnostycznych pod 
względem matematycznym i fizykalnym. Było to podstawą formalnego zdefiniowa-
nia pojęcia stan techniczny, a następnie klasyfikacji stanów technicznych pojazdów 
szynowych dokonanej z użytkowego i obsługowego punktu widzenia. Przedstawio-
no wytyczne do budowy bazy danych i tworzenia reguł wspomagających decyzje 
odnoszące się do użytkowania i obsługi pojazdów szynowych.

Rozdział szósty dotyczy zagadnień detekcji i lokalizacji niezdatności. Omówio-
no w nim binarne i wielowartościowe funkcje oceniające w zastosowaniu do oceny 
stanu technicznego elementów złożonych obiektów technicznych, a także do oce-
ny cech diagnostycznych tych obiektów. Sklasyfikowano typy modeli obiektów 
diagnostyki i zasady tworzenia modeli funkcjonalnych, macierzowych i modeli 
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w postaci układów równań logicznych. Następnie przedstawiono metody tworzenia 
testów diagnostycznych, czyli zbiorów sprawdzeń służących do detekcji i lokalizacji 
niezdatności w obiektach złożonych. Metody podzielono na stosowane tradycyjnie 
z udziałem człowieka i takie, których wykorzystanie może być wspomagane przez 
odpowiednie komputerowe aplikacje. W drugiej grupie metod przedstawiono me-
todę macierzową i metodę skreśleń. Ostatnia autorska metoda skreśleń jest metodą 
uniwersalną, mogącą znaleźć zastosowanie w binarnym, wielowartościowym i róż-
nowartościowym systemie oceny cech diagnostycznych.

W załączniku dodano komentarze odnośnie terminów stosowanych w dokumen-
tach dotyczących budowy i obsługi kolejowych pojazdów szynowych, a także zbiór 
terminów i definicji z zakresu eksploatacji pojazdów szynowych.

OPERATION AND MAINTENANCE THEORY 
AND DIAGNOSTICS OF RAIL VEHICLES. 

SELECTED ISSUES

S u m m a r y

Some selected issues of the operation and maintenance of rail vehicles, including 
the basic processes of their operation and technical diagnostics are presented in 
a systemic approach.

While the questions discussed in the Introduction justify the advisability of 
undertaking actions aimed at the rationalization of the operation processes, Chapter 
Two is devoted to a discussion of the correctness of the terminology used in this area, 
the terms used in the professional documentation and standards written in the Polish 
language. The definitions of a technical object and the features characterizing it are 
given together with the stages of the existence of such an object. A way of covering 
the format of operation and maintenance by means of relevant mathematical formulas 
is proposed. Moreover, the factors of the exhaustion of an object’s operational 
potential as well as object’s maintenance vs. upkeep differentiation are determined.

In Chapter Three a systemic approach to the processes of rail vehicles’ operation 
and maintenance is presented. The overall population of rail vehicles was divided 
into categories, which was followed by the presentation of the subsystems of their 
operation and maintenance. The elements of the operation subsystems of vehicles 
and trams operation are described and the fundamental aspects of rail vehicles 
operation planning indicated. Next, the subsystems of the railway vehicles and trams 
maintenance together with its planning are discussed. Moreover, the terminology 
associated with hazards and risk in rail transport is examined.
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In Chapter Four an orderly knowledge of the fundamentals of rail vehicles 
technical diagnostics is proposed. The actions undertaken in the framework of 
technical diagnostics are defined and the tested features divided on a mathematical 
and physical ground. This gave a formal basis for the definition of the concept 
of technical state, which was followed by the classification of technical states of 
rail vehicles regarding their operation and their maintenance. The guidelines for 
the development of a data basis and rules assisting the decisions taking as to rail 
vehicles operation and maintenance were proposed.

Chapter Six deals with the issues of the detection and localization of faults. 
The binary and multi-valued evaluation functions applied for the assessment of 
the technical state of elements of complex technical objects and the assessment 
of their tested features were discussed. Types of models of diagnostics objects 
were classified and the principles of the development of functional models, matrix 
models and models in the form of sets of logic equations presented. Methods of the 
designing of diagnostic tests, that is sets of tests for the detection and localization 
of faults of complex objects are proposed. The methods were generally divided into 
traditional, human supervised ones and those computer aided ones. The latter group 
includes the matrix method and the cross-out method. The last one, developed by 
the author, is universal, as it is applicable for the binary, multi-valued and various- 
-valued evaluation system of the assessment of the tested features.

In the Appendix additional commentary on the terminology used in documentation 
of the construction and maintenance of railway vehicles as well as a set of terms 
and definitions in the field of rail vehicles operation and maintenance.

BETRIEBS- UND INSTANDHALTUNGSTHEORIE 
SOWIE DIAGNOSE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 

AUSGEWÄHLTE FRAGEN

Z u s a m m e n f a s u n g

Die vorliegende Arbeit stellt einen Ausschnitt von Fragestellungen dar, die 
den Betrieb und die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen betreffen. Es enthält 
systemhafte Auffassung von Hauptprozessen des Betriebs und der technischen 
Überprüfung von derartigen Fahrzeugen.

Die in der Einleitung aufgegriffenen Fragen begründen die Zweckmäßigkeit, 
Maßnahmen zur Rationalisierung von Betriebsprozessen vorzunehmen. Im nächsten 
Kapitel wurde sodann eine Analyse durchgeführt, die sich auf die Richtigkeit von 
Fachbegriffen in diesem Bereich, von den in den Branchendokumenten verwendeten 
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Fachbegriffen sowie von den in der polnischen Sprache geltenden Normen bezog. 
Es wurde auch die Definition des technischen Objektes, seine kennzeichnenden 
Eigenschaften sowie einzelne Phasen des Bestehens von einem solchen Objekt 
geschildert. Man hat auch die Art und Weise angeführt, das Betriebssystem mit 
Hilfe von entsprechenden mathematischen Formeln aufzufassen. Darüber hinaus 
hat man Faktoren beschrieben, die zum Aufbrauchen des Betriebspotentials des 
Objektes führen sowie den Unterschied zwischen den Prozessen der Bedienung und 
Instandhaltung des Objektes.

Im dritten Kapitel wurde die systemhafte Auffassung der Betriebsprozesse 
von Schienenfahrzeugen dargestellt. Man hat eine Gliederung der gesamten 
Schienenfahrzeuge vorgenommen und dann die Untersysteme ihres Betriebs 
und ihrer Bedienung besprochen. Es wurden Elemente von Untersystemen des 
Betriebes von Eisenbahnfahrzeugen und Straßenbahnen geschildert. Es wurden 
auch Hauptprobleme angedeutet, die mit der Planung des Betriebes von Fahrzeugen 
dieser Art zusammenhängen. Anschließend wurden Untersysteme der Bedienung 
von Eisenbahnfahrzeugen und Straßenbahnen analysiert sowie Fragen, die mit der 
Planung der Bedienung von derartigen Fahrzeugen verbunden sind. Man hat auch 
die Terminologie besprochen, die mit dem im Schienentransport auftretenden Risiko 
und Gefährdungen in Zusammenhang steht.

Das vierte Kapitel präsentiert geordnetes Wissen bezüglich der Grundlagen der 
technischen Überprüfung von Schienenfahrzeugen. Man hat Maßnahmen definiert, 
die im Rahmen der technischen Überprüfung vorgenommen werden. Darüber 
hinaus wurde eine Gliederung von getesteten Eigenschaften in mathematischer 
und physikalischer Hinsicht gezeigt. Das bildete eine Grundlage für die formale 
Definierung des Begriffs des technischen Zustands und danach die Grundlage für 
die Klassifizierung der technischen Zustände von Schienenfahrzeugen unter dem 
Gesichtspunkt des Betriebs und der Bedienung. Man hat Voraussetzungen für 
den Aufbau der Datenbasis und für die Bildung von Regeln dargestellt, die den 
Betrieb und die Bedienung von Schienenfahrzeugen betreffende Entscheidungen 
unterstützen.

Das sechste Kapitel betrifft Fragen der Erkennung und Lokalisierung des 
Fehlers. Es wurden hier binäre und mehrwertige Bewertungsfunktionen besprochen 
‒ in Bezug auf die Bewertung des technischen Zustands von Elementen von 
komplexen technischen Objekten sowie in Bezug auf die Bewertung von getesteten 
Eigenschaften von diesen Objekten. Man hat Modelltypen von Diagnostikobjekten 
sowie Grundsätze für die Bildung von Funktionsmodellen, Matrix-Modellen und 
von Modellen in Form von Sätzen logischer Gleichungen klassifiziert. Daraufhin 
wurden Methoden der Bildung von diagnostischen Tests, das heisst von einer 
Menge von Überprüfungen gezeigt, die der Erkennung und Lokalisierung des 
Fehlers in komplexen technischen Objekten dienen. Die Methoden wurden in 
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zwei Gruppen aufgeteilt: in solche, die man auf traditionelle Art und Weise 
mit Beteiligung des Menschen anwendet und in solche, deren Anwendung von 
entsprechenden Computer-Applikationen unterstützt werden kőnnen. In dieser 
zweiten Gruppe von Methoden wurden die Matrix-Methode und Cross-Out- 
-Methode geschildert. Die letzte von dem Autor geschaffene Cross-Out-Methode 
ist eine Universalmethode, die beim binären und mehrwertigen Bewertungssystem 
von diagnostischen Eigenschaften sowie beim Bewertungssystem mit verschiedenen 
Werten verwendet werden kann.

In der Anlage wurden Kommentare zu den Terminen hinzugefügt, die in den 
Dokumenten zum Aufbau und zur Bedienung von Eisenbahnfahrzeugen verwendet 
werden sowie eine Sammlung von Terminen und Definitionen aus dem Bereich des 
Betriebs und der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen.


