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ZASTOSOWANIE ANALIZY FMEA DLA DOSKONALENIA  

PROCESÓW NAPRAW TRAKCYJNYCH MASZYN 
ELEKTRYCZNYCH DC 

 
ANALYSIS APPLICATION FOR IMPROVEMENT PROCESS FMEA TRACTION 

MACHINE REPAIR, ELECTRIC DC 
 

Streszczenie: Maszyny elektryczne prądu stałego są wciąż powszechnie stosowane z pewnych powodów  
w krajowym (ale też zagranicznym) transporcie kolejowym. Ich okresowe naprawy zarówno rewizyjne, jak  
i główne powinny być wykonywane szczególnie starannie, ponieważ od jakości tych napraw niejednokrotnie 
zależy bezpośrednio życie i zdrowie pasażerów oraz załóg prowadzących składy pociągów. Naprawy i diagno-
styka w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw są działaniami złożonymi ze względu na mnogość proce-
sów, czynności i osób zaangażowanych. W artykule opisano cel i metodologię stosowania metodologii FMEA 
w doskonaleniu procesów technologicznych napraw maszyn elektrycznych prądu stałego. Zaprezentowano 
kolejne etapy przeprowadzania analizy: Etap I- diagram procesu, Etap II- określenie ryzyk procesu i wyzna-
czenie wskaźnika ZRW, Etap III- minimalizacja wskaźnika ZRW. Opisaną analizę FMEA pokazano na przy-
kładzie studium  rzeczywistego przypadku procesu naprawy przetwornicy wirowej. Analiza FMEA pozwala 
inaczej popatrzeć na problematykę diagnostyki i napraw maszyn elektrycznych. Skutecznie  scala bowiem 
pojedyncze działania inżynierów i operatorów w jeden ciągły proces, w którym ujawniane są na pozór błahe 
dla inżynierów szczegóły, które jednak mają znaczący wpływ na jakość prowadzonych napraw.   
 
Abstract: DC electric motors are still widely used for certain reasons in the national (but also international) 
rail transport. Their periodic repair both revision and primary should be done with particular care, because the 
quality of these repairs often depends directly on the lives and health of passengers and crews operating trains. 
Repairs and diagnostics businesses operating conditions are complex activities due to a variety of processes, 
activities and people involved . The article describes the purpose and methodology of applying FMEA metho-
dology to improve processes repair of electrical machinery DC. Presented successive stages of analysis: Phase 
I - diagram of the process, Phase II - term risks of the process and the appointment of the indicator ZRW, 
Stage III - minimization ZRW indicator . FMEA analysis described in the example case study of the actual 
repair process of the vortex converter . FMEA allows different look at the problem of diagnosis and repair of 
electrical machines. Effectively integrates single action because engineers and operators in one continuous 
process in which disclosed the seemingly trivial details for engineers, but which have a significant impact on 
the quality of its repairs. 
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1. Wstęp 

Tematyka modelowania, optymalizacji i pro-
jektowania układów napędowych i maszyn 
elektrycznych jest szeroko prezentowana w pu-
blikacjach branżowych w przeciwieństwie do 
zagadnień naprawy, czy też modernizacji już 
istniejących układów. W codziennej przemy-
słowej praktyce inżynierskiej jednak o wiele 
częściej prowadzi się nadzór oraz naprawy  
i modernizacje napędów już istniejących. Do-
skonaleniem i projektowaniem nowatorskich 
rozwiązań zajmuje się stosunkowo mało inży-
nierów (do tego w specjalistycznych jednost-
kach) natomiast większość w przedsiębior- 

 
 

stwach eksploatuje kilkunastoletnie napędy,  
a często także bardzo wiekowe urządzenia i ma-
szyny. Należy tutaj podkreślić, że przydatność 
napędu w przedsiębiorstwie nie powinna być 
oceniana jej wiekiem, stopnie nowości czy za-
awansowania, ale jedynym logicznym kryte-
rium: czy dana maszyna/napęd zwiększa war-
tość dodaną produktu z punktu widzenia klienta 
danego procesu przy minimalizacji MUDA 
(jap. „strat” związanych m.in. z kosztami jej 
obsługi, serwisowania, przezbrajania. itd.). 
Dlatego też wiele wiekowych już maszyn bar-
dzo dobrze wypełnia swoją rolę produkcyjną  



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 96

i nierozsądnie jest je zastępować nowszymi roz-
wiązaniami, które będą posiadały tę zaletę, że 
będą tylko nowe. 
Eksploatowane maszyny i napędy wymagają 
okresowych czynności, które zazwyczaj się out-
sourcinguje. Maszyny elektryczne prądu stałego 
są nadal bardzo powszechne w transporcie ko-
lejowym. Ciężkie warunki eksploatacyjne zmu-
szają zakłady naprawcze do wykonywania na-
praw rewizyjnych i głównych na jak najwyż-
szym poziomie jakościowym, ponieważ jakość 
tych napraw ma decydujący wpływ na życie  
i zdrowie podróżnych oraz obsługujących skła-
dy pociągów. Każda awaria maszyny elektry-
cznej unieruchamiająca lokomotywę jest źró-
dłem dużych kosztów nie tylko naprawy, ale  
i utraconych korzyści podczas jej przestoju. 
Właściwe wykonanie zleconego okresowego 
przeglądu i konserwacji układów napędowych 
lokomotyw w połączeniu z dobrą jakością wy-
korzystanych materiałów pozwala na dalsze 
wieloletnie i ekonomiczne użytkowanie taboru 
kolejowego. Technologia procesów naprawy 
oraz jakość użytych materiałów, narzędzi  
i oprzyrządowania, ma zasadniczy wpływ na 
efekt końcowy przeprowadzanych napraw.  
Niezmiernie ważne jest także uświadomienie 
sobie, że naprawy i przeglądy nie stanowią 
„luźnego” zbioru czynności pomiarowych i na-
prawczych. Te „gniazdowe” czynności są zna-
komicie opisane w literaturze, natomiast bra-
kuje metodycznego powiązania tych operacji  
w jeden ciągły proces, którego jakość należy  
nieustannie śledzić i w razie konieczności kory-
gować już w miejscu powstania nieprawidło-
wości.  Takie wbudowanie jakości w proces 
znakomicie obniża koszty procesu i podwyższa 
jakość produktu. 
Metodyka FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis) umożliwia powiązanie czynności na-
prawczych w ciągły proces i pozwala oszaco-
wać ryzyka pojawienia się wad i błędów w ko-
lejnych czynnościach oraz pokazuje konse-
kwencje wystąpienia tych błędów. FMEA służy 
wykryciu nieprawidłowości zanim jeszcze one 
wystąpią i proponowaniu rozwiązań prewen-
cyjnych lub korygujących, co ważne z uwzględ-
nieniem krytyczności wad i błędów. Nie wszy-
stkie zagrożenia i błędy wpływają w ten sam 
sposób na procesy oraz generowane koszty 
więc należy uważać, aby prewencja nie była 
ostatecznie droższa niż konsekwencje błędu. 
Wyróżnia się dwa typy analizy FMEA:  
• konstrukcji,  

• procesu.  
Pierwszy z nich związany jest z powstawaniem 
gotowym nowego produktu, drugi natomiast  
z procesem wytwarzania lub naprawy.  

2. Etapy przeprowadzania analizy pro-
cesu FMEA 

Rzeczywista poprawa procesów (w przeciwień-
stwie do administracyjnej) ma szansę zaistnieć 
jedynie wtedy, gdy wystąpi świadomość, że po-
pełniane są błędy, a procesy składają się głów-
nie ze strat (jap. MUDA, MURI). Sprzyjają-
cymi takim trudnym ale niezbędnym refleksjom 
są najczęściej zdrowe czynniki takie jak kry-
zysy gospodarcze, utrata części rynku, mocna 
konkurencja. Brak „bodźców” powoduje sta-
gnację z wszystkimi jej konsekwencjami.  

2.1. Etap I - przygotowanie 

Pierwszy krok w analizie FMEA polega na  
zrozumieniu (wtedy często tak naprawdę po-
znaniu) czym jest rzeczywiście dany  proces  
w przedsiębiorstwie (jakie czynności go tworzą 
od chwili przyjęcia zlecenia do chwili wysyłki 
produktu).  Wygodne jest opisanie procesu  
w formie diagramu procesu (np. diagram Ishi-
kawy), który jest wynikiem osobistej obserwa-
cji (jap. Genchi Genbutsu) i rozmów z po-
szczególnymi pracownikami (jap. Gemba 
Walk). To właśnie oni mając bezpośrednią 
styczność z procesem napraw maszyn elek-
trycznych znają najlepiej problemy, braki i nie-
dogodności procesowe. W opisie musi być 
także uwzględniony sposób transportu między-
operacyjnego, magazynowanie oraz metody 
kontroli na poszczególnych etapach. Diagram 
procesu obrazuje procesy i następujące po sobie 
operacje oraz zachodzące relacje między nimi. 
Tworzony diagram procesu powinien przedsta-
wiać naprawę taką jak jest faktycznie, a nie  
w postaci wyidealizowanej jaką chcieliby wi-
dzieć przełożeni. Tylko uczciwe podejście po-
zwala uwidocznić i lepiej zrozumieć problemy 
procesowe co zaowocuje rzetelniejszym wyko-
naniem analizy FMEA. 

2.2. Etap II - właściwa analiza FMEA 

W kolejnym etapie  warto powołać tzw. grupę 
roboczą procesu. Skład osobowy to osoby od-
powiedzialne za proces, jego kontrolę i jakość 
końcowego produktu. Warto jest także do grupy 
powołać laika, który nie będzie bał się zadawać 
prostych pytań mogących w konsekwencji do-
skonalić proces. Grupa robocza na podstawie 
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przygotowanego diagramu procesu dokonuje 
opisu wad/ryzyk, jakie mogą wystąpić w kolej-
nych krokach procesu. Polega to na określeniu 
rodzaju zagrożenia, skutków i przyczyn. Na-
stępnie określa się (np. w oparciu o tablice 1-3) 
w skali punktowej 1-10 znaczenia wady (para-
metr „Z”), ryzyka wystąpienia wady (parametr 
„R”), możliwości wykrycia (parametr „W”).  

Tablica 1. Kryteria doboru wskaźnika „Z” -

znaczenia wady 

Z w
ag

a 

FMEA procesu 

1-
2 

B
ar

dz
o 

m
ał

e Wada nie ma jakiegokolwiek wpływu 
na funkcjonowanie maszyny lub jej 
podzespołów. Możliwy wpływ na es-
tetykę produktu. Użytkownik nie za-
uważy wady. 

3-
4 

M
ał

e 

Małe znaczenie wady i prowadzi do 
niewielkiego ograniczenia funkcji ma-
szyny lub jej podzespołów. Ujawnie-
nie wady nie prowadzi do zatrzymania 
maszyny – wymaga co najwyżej do-
konania regulacji 

5 
-6

 

P
rz

ec
ię

tn
e Ujawnienie się wady może spowodo-

wać konieczność zatrzymania ma-
szyny elektrycznej i dokonania nie-
zbędnej naprawy. Nie stanowi zagro-
żenia dla maszyny i obsługi . 

7 
-8

 

D
uż

e 

Ujawnienie się wady może spowodo-
wać konieczność zatrzymania ma-
szyny i dokonania niezbędnej na-
prawy. Pociąga za sobą znaczne straty 
finansowe. Może stanowić zagrożenie 
dla maszyny. Nie stanowi niebezpie-
czeństwa dla obsługi. 

9-
10

 

B
ar

dz
o 

du
że

 
- 

kr
yt

yc
zn

e Ujawnienie się wady stanowi duże za-
grożenie dla maszyny i obsługi. Praw-
dopodobnie spowoduje trwałe uszko-
dzenie maszyny. Naprawa będzie cza-
sochłonna i kosztowna. 

 

Tablica 2. Kryteria doboru wskaźnika „R” - ry-

zyka wystąpienia wady 

R Wystąpienie 

1 
–2

 

N
ie

pr
aw

do
-

po
do

bn
e 

lu
b 

pr
aw

ie
 n

ie
-

pr
aw

do
po

do
bn

e Wyprodukowanie wyrobu nie-
zgodnego (braku) jest prawie 
wykluczone; we wcześniejszych 
procesach wada nie występo-
wała. Bardzo wysoka zdolność 
jakościowa procesu i maszyny. 

3 
–4

 

R
za

dk
o Zdarzają się rzadkie braki. Wy-

soka zdolność jakościowa pro-
cesu i maszyny. 

5-
6 

P
rz

ec
ię

tn
ie

 Pojawienie się braku jest bardzo 
prawdopodobne. Proces cechuje 
się dobrą zdolnością jakościową, 
ale jest niestabilny. 

7 
–8

 

C
zę

st
o 

Należy spodziewać się, że   czę-
sto pojawiają się braki. Proces 
cechuje się niską  zdolnością ja-
kościową i  jest niestabilny. 

9 
–1

0 

B
ar

dz
o 

cz
ęs

to
 

Wady (braków) nie da się unik-
nąć 

 

Tablica 3. Kryteria doboru wskaźnika „W” -

możliwość wykrycia 

W 

w
ag

a 
 

Opis 

1 
-2

 

B
ar

dz
o 

w
ys

ok
a Stosowana kontrola i nadzór dają 

prawie pewność wykrycia wady wy-
robu lub zakłócenia procesu, które 
taką wadę może wywołać. 

3 
-4

 

W
ys

ok
a Stosowana kontrola i nadzór dają 

dużą szansę wykrycia wady wyrobu 
lub zakłócenia procesu. 

5 
-6

 

P
rz

ec
ię

tn
a Stosowana kontrola i nadzór dają 

dużą szansę wykrycia wady wyrobu 
lub zakłócenia procesu, jednak ze 
względu na ograniczone możliwości 
kontroli są one ograniczone. 

7 
-8

 

N
is

ka
 Jest bardzo prawdopodobne , że sto-

sowane środki kontroli i nadzorowa-
nia nie wykryją wady wyrobu lub 
zakłócenia procesu. 

9 
 

B
ar

dz
o 

ni
sk

a 

Z dużą pewnością można sądzić, że 
stosowane środki kontroli nie wy-
kryją wady wyrobu lub zakłócenia  
procesu 

10
 

N
ie

m
oż

li
w

a 

Stosowane środki kontroli i nadzo-
rowania nie dają możliwości wykry-
cia danej wady wyrobu lub zakłóce-
nia procesu 

 

W ostatnim kroku tego etapu należy wyznaczyć 
wskaźnik „ZRW”, który jest iloczynem po-
szczególnych przyznanych wartości punkto-
wych. Do etapu III kwalifikują się następnie 
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wszystkie wady i ryzyka, dla których wskaźnik 
„ZRW” wynosi ≥100, jeżeli natomiast takie nie 
występują, to należy zakwalifikować dziesięć 
wad i ryzyk z największym wskaźnikiem 
„ZRW”. 
 

2.3. Etap III- Wprowadzenie i nadzór 
działań korygujących 

W ostatnim etapie analizy FMEA sporządza się 
w oparciu o dane z etapu drugiego plan akcji 
działań korygujących, w którym poszczególne 
zadania przydziela się konkretnym osobom  
z wyznaczeniem terminu  zakończenia ich reali-
zacji. Nad całością i terminowością wykonywa-
nych działań pełni nadzór tzw. Właściciel Ana-
lizy FMEA.  
Właściwe i rzetelne przeprowadzenie analizy 
FMEA będzie skutkować zmniejszeniem 
wskaźników o najwyższej wartości „ZRW”. 

3. Studium rzeczywistego przypadku 

3.1. Opis analizowanej maszyny elektrycznej 

Aby pokazać opisane narzędzie analizy procesu 
napraw wykonano analizę FMEA dla procesu 
naprawy przetwornicy wirowej MG-91H, która 
jest źródłem zasilania 110 VDC do obwodów 
pomocniczych popularnych krajowych loko-
motyw EU07, EP07, ET22. Na rysunku 1 
przedstawiono schemat elektryczny, a w tab. 4 
podstawowe dane techniczne analizowanej 
przetwornicy. 

 
Rys. 1. Schemat elektryczny przetwornicy MG-

91H.[1] 

Tablica 4. Podstawowe dane techniczne prze-

twornicy MG-91H.[2] 

Parametr jednostka MG-91H 
Moc silnika kW 30,9 

Napięcie znamio-
nowe silnika 

V 3000 

Prąd znamionowy 
silnika 

A 12,7 

Moc prądnicy kW 17 

Prąd znamionowy 
prądnicy 

A 155 

Znamionowa pręd-
kość  

obr/min 1310 

Maksymalna pręd-
kość 

obr/min 1750 

Sprawność prze-
twornicy wraz z 
wentylatorem 

% 81 

Wydajność wenty-
latora 

m3/min 204 

Masa wentylatora  
i osłony 

kg 1660 

3.2. Diagram procesu naprawy przetwornicy 
MG-91H 

Na podstawie obserwacji i rozmów z pracowni-
kami pewnego przedsiębiorstwa został sporzą-
dzony diagram procesu naprawy przetwornicy. 
Opis ten obejmował główne etapy: 
• Transport-Rozbiórka i mycie maszyny-

Transport- Naprawa stojana- Transport- 
Transport-Naprawa wirnika i wentylatora- 
Transport- Montaż maszyny- Transport- 
Badania końcowe 

Diagram procesu w opisywanym studium przy-
padku miał postać tabeli zawierającej szczegó-
łowy opis kolejnych operacjami wraz z poda-
niem wymogów technicznych oraz sposobu 
kontroli. 
Właściwą analizę FMEA procesu przeprowa-
dzono w gronie osób odpowiedzialnych za pro-
ces naprawy oraz osób, które mają największe  
(kilkunasto, kilkudziesięcioletnie) doświadcze-
nie związane z procesem. W gronie tym znale-
źli się: 
• kierownik działu technologicznego, 
• kierownik wydziału wózków, 
• kierownik sekcji maszyn elektrycznych, 
• kierownik działu zapewnienia jakości, 
• kierownik działu konstrukcyjnego, 
• kierownik serwisu, 
• kierownik montażu,  
• technolog ds. maszyn elektrycznych, 
• inżynier jakości. 
W gronie tym sporządzono w oparciu o dia-
gram procesu listę wszystkich potencjalnych 
wad i ryzyk, jakie mogą wystąpić w procesie. 
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Do każdej pozycji zostały przypisane poszcze-
gólne wskaźniki dotyczące znaczenia, wykry-
walności i występowalności. Wady i ryzyka  
z wskaźnikiem ZRW≥100 zakwalifikowano do 
etapu trzeciego i przygotowano dla nich plan 
akcji. Rozpiska została stworzona także w for-
mie tabeli. Jest w niej wyszczególniony tzw. 
Właściciel akcji FMEA, czyli osoba odpowie-
dzialna za nadzór i kontrolę terminowej realiza-
cji powierzonych zadań pozostałych członków 
zespołu. W kolejnych wierszach tabeli wypisy-
wane są konkretne zadania wraz z przydzielo-
nymi do nich osobami. Stopień postępu w reali-
zacji planu akcji realizowany jest w procesie 
ciągłego doskonalenia procesów W. E. De-
minga w tzw. „Cyklu Deminga”. 
 

 
Rys. 2. Graficzne przedstawienie Cyklu De-

minga.[3] 
 

W wyniku działań korygujących wynikających 
z planu akcji wdrożono szereg zmian w proce-
sie oraz opisujących je instrukcji technologicz-
nych. Podjęte działania przyczyniły się do zna-
czącej poprawy jakości prowadzonych napraw 
przetwornic MG-91H. Sama natomiast analiza 
FMEA Procesu uświadomiła kadrze kierowni-
czej oraz pracownikom firmy niezauważalne na 
co dzień (ale znaczące dla efektu końcowego) 
problemy procesowe związane z naprawą trak-
cyjnych maszyn elektrycznych. Był to pierwszy 
krok na drodze do dalszych analiz na drodze do 
lepszej jakości, które będą opisywane w kolej-
nych publikacjach. 
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