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ANALIZA AWARII TRAKCYJNYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH 

DC NA DRODZE DO POPRAWY JAKOŚCI OKRESOWYCH 
PRZEGLĄDÓW I NAPRAW 

 
FAILURE ANALYSIS OF ELECTRICAL MACHINES DC TRACTION ON THE 

WAY TO IMPROVE THE QUALITY OF PERIODIC MAINTENANCE AND 
REPAIR 

 
Streszczenie: Ciężkie warunki pracy trakcyjnych maszyn elektrycznych prądu stałego wymagają na zakładach 
naprawczych przeprowadzających okresowe przeglądy  rewizyjne oraz naprawy główne szczególnego nacisku 
na jakość prowadzonych napraw. Dobra jakość napraw jest jednoznaczna z niskim wskaźnikiem awaryjności. 
Jednym z istotnych źródeł informacji o problemach procesowych jest analiza reklamacji. Przeprowadzenie 
analizy pozwala wychwycić przyczyny źródłowe usterek i poczynić odpowiednie kroki zapobiegawcze.  
W tym celu w artykule zaprezentowano wdrożoną analizę reklamacji, która przyczyniła się do powstania 
szeregu instrukcji technologicznych oraz działań naprawczych w procesie. 
 
Abstract: Severe operation of electrical machines for traction current need for repair shops performing 
periodic overhauls and major repairs special emphasis on the quality of its repairs. Good quality repairs is clear 
with a low failure rate . One of the important sources of information about the problems of the process is the 
analysis of the complaint. An analysis allows to capture the root causes of defects and take appropriate 
preventive measures . For this purpose, the paper presents an analysis of the complaint implemented which 
contributed to a number of technological instructions and corrective action process. When conducting analyzes 
beyond the problems of process observed problems associated with the operation of machines by the users and 
the provision of defective components by suppliers. The article also brought closer the selected defects and 
their root causes which confirm the fact that failure can occur not only the fault of the repairer, but also the 
user and the manufacturer's components. 
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1. Wstęp 

Komutatorowe silniki prądu stałego są nadal 
powszechnie stosowane w eksploatowanych lo-
komotywach elektrycznych i spalinowych  
w Polsce. Z uwagi na ciężkie warunki pracy sil-
ników trakcyjnych elektrowozów, takie jak wil-
goć, szerokie zmiany temperatur oraz duże wa-
hania napięcia zasilania maszyny te są bardziej 
podatne na uszkodzenia niż np. stacjonarne ma-
szyny elektryczne stosowane w halach produk-
cyjnych. Dlatego podczas okresowych napraw 
rewizyjnych (P4) i głównych (P5) lokomotyw 
wymaga się wysokiej jakości materiałów oraz 
wysokiej staranności przeprowadzanych opera-
cji tak, aby sprostać stawianym wymaganiom 
bezpieczeństwa pracy pojazdów trakcyjnych.  
Pod pojęciem jakości rozumie się tutaj nieza-
wodną pracę maszyn elektrycznych podczas ich 
codziennej eksploatacji w taborze kolejowym. 
Każda awaria maszyny elektrycznej jest przy- 

 
 

czyną strat zarówno dla przewoźnika ze wzglę-
du na przestój taboru, jak i dla zakładu na-
prawczego dającego gwarancję na swoje usługi. 
To nie tylko koszt przeprowadzanej naprawy 
gwarancyjnej, ale również szereg kar umow-
nych i opłat (postój lokomotywy, jej ściągnięcie 
do zakładu taboru przewoźnika, demontaż, 
transport podzespołu, ponowny montaż itd.). 
Właściwe wnioskowanie o przyczynach awarii  
i wdrażanie działań korygujących na podstawie 
pojawiających się uszkodzeń jest podstawowym 
warunkiem na drodze do ciągłego doskonalenia 
procesu technologicznego napraw. 

2. Sposób prowadzenia analizy 

W celu minimalizacji kosztów zarówno dla 
przedsiębiorcy zlecającego, jak i podmiotu re-
alizującego usługę remontu taboru proponuje 



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

się zastosowanie sześcioetapowej Efektywnej 
Analizy Reklamacji EAR: 
• Etap I- zaraz po dostarczeniu reklamowa-

nej maszyny dokładne jej oględziny 
(jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek 
czynności rozbiórkowych). Wprowadze-
nie do bazy danych numeru maszyny  
i sprawdzenie czy dana maszyna była już 
naprawiana w zakładzie. Po dokonaniu 
rozbiórki ponowne dokładne oględziny. 

• Etap II- wykonanie szczegółowej doku-
mentacji fotograficznej maszyny, jak  
i widocznych uszkodzeń. Dokumentacja 
fotograficzna wykonywana jest ponownie 
podczas demontażu kolejnych części  
maszyny. 

• Etap III- analiza widocznych uszkodzeń 
zarówno na maszynie, jak i na fotogra-
ficznej dokumentacji. Nie zawsze bo-
wiem wszystko dostrzegalne jest podczas 
oględzin, niekiedy dopiero oględziny 
zdjęć oraz wykonanie powiększenia po-
zwala zauważyć mało dostrzegalne go-
łym okiem istotne detale i uszkodzenia. 

• Etap IV- opis zaobserwowanych uszko-
dzeń z przypisaniem do każdego kon-
kretnej fotografii. 

• Etap V- ustalenie pierwotnych przyczyn 
źródłowych wystąpienia awarii. Ustale-
nie trafnej diagnozy jest podstawą do 
kolejnego etapu. Niezmiernie ważne jest 
tutaj dotarcie do prawdziwej przyczyny 
nieprawidłowości. Może bowiem okazać 
się, że powodem awarii jest pierwotnie 
przyjęty w firmie system wynagradzania 
pracowników! Dlatego też zaleca się za-
stosowanie do tego etapu wdrożenie na-
rzędzia z obszaru Lean Production w po-
staci 5 WHY. Bliżej ta metodyka jest 
opisana np. w pozycji [3]. 

• Etap VI- propozycja wdrożenia natych-
miastowych działań korygujących w pro-
cesie naprawy maszyn elektrycznych  
w celu uniknięcia kolejnych reklamacji  
o tym samym podłożu. 

Awaria naprawionej maszyny trakcyjnej nigdy 
nie przynosi wartości dodanej produktu, a jedy-
nie nie planowaną stratę (jap. Muda) w postaci 
roboczogodzin i materiałów. Ze względu na 
stopień skomplikowania konstrukcyjnego ma-
szyn DC (uzwojenie wirnika, komutator, szczo-
tkotrzymacze itd.) ich remonty są bardzo ko-
sztownymi działaniami, których wartość nie-

jednokrotnie przewyższa koszt nowej maszyny 
indukcyjnej klatkowej o podobnej mocy. 
Brak odpowiedniego wskaźnika informującego 
o poziomie jakości przeprowadzanych napraw 
maszyn elektrycznych oraz bazy danych syste-
matycznie powtarzających się usterek może  
w niedługim czasie doprowadzić do sytuacji,  
w której przyjmowanie kolejnych zleceń napra-
wy trakcyjnych maszyn elektrycznych będzie 
zwiększało straty finansowe dla przedsiębior-
stwa. Konieczne staje się ciągle monitorowanie 
procesu np. przy zastosowaniu analizy FMEA 
omówionej w  artykule [2].   

3. Wyniki analizy jakości procesu na-
praw  

Wdrożona w pewnym przedsiębiorstwie re-
montów maszyn elektrycznych analiza rekla-
macji przyczyniła się do zidentyfikowania kilku 
głównych problemów nie związanych typowo  
z procesem naprawy: 
• reklamowanie maszyn przez klientów, które 

nie były nigdy naprawiane w zakładzie, 
• ustalenie przyczyn awarii z winy użytkow-

nika, 
• ustalenie przyczyn awarii z winy wadliwe-

go komponentu zastosowanego do napra-
wy. 

Zidentyfikowanie wyżej wymienionych pro-
blemów dało podstawę do prowadzenia roz-
mów z klientami oraz ich uświadomienie i wy-
czulenie na pewne eksploatacyjne nieprawidło-
wości, których skutkiem było unieruchomienie 
taboru. Również informacja zwrotna do do-
stawców komponentów jest bodźcem dla nich 
do wszczęcia działań zapobiegawczych i do-
skonalenia swoich działań i produktów. 
Świadomość istotnych problemów proceso-
wych musi także dotyczyć osób bezpośrednio 
związanych z naprawą trakcyjnych maszyn 
elektrycznych czyli pracowników. Oni stanowią 
o końcowej jakości produktu. Stąd jako dzia-
łania korygujące analizy reklamacji powinny 
pojawiać się kolejne instrukcje technologiczne, 
lekcje tematyczne, szkolenia, rozmowy, które 
mają podnieść świadomość pracowników i wy-
czulić na punkcie ustalanych przyczyn źró-
dłowych awarii.  
Należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że 
głównym celem analizy jest eliminacja źródło-
wych przyczyn powstawania reklamacji (zale-
camy stosowanie 5 WHY). Tylko w taki sposób 
ustalona przyczyna awarii już nigdy nie pojawi 
się  w kolejnych naprawianych maszynach. 
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4. Wybrane przyczyny źródłowe awarii 
maszyn trakcyjnych 

Dla zobrazowania procesu analizy reklamacji 
pokazany zostanie często występujący przypa-
dek awarii maszyn trakcyjnych wynikający  
z ich niewłaściwej obsługi i okresowej konser-
wacji przewidzianej w DSU (Dokumentacji Sy-
stemu Utrzymania). Taka sytuacja miała miej-
sce w pewnym przedsiębiorstwie remonto-
wym, który miał częste zlecenia napraw sil-
ników trakcyjnych EE541. Okazało się, że  
w tych silnikach ich użytkownik podczas wy-
miany szczotek węglowych stosował szczotki 
różnego gatunku materiału (EG8220 oraz 
E28S) w tej samej maszynie, a ponadto nie do-
cierał wstępnie ich powierzchni przed monta-
żem na komutatorze. Zmniejszona powierz-
chnia styku szczotek z komutatorem oraz różny 
rozpływ prądów przez poszczególne szczotki 
powodowało pogorszenie warunków komutacji 
skutkiem czego było wystąpienie dużego is-
krzenia na styku szczotka-komutator. W wy-
niku zaniedbania następowało wypalenie po-
wierzchni komutatorów, uzwojeń kompensa-
cyjnych oraz opalenie bandaży wirników. 

 
Rys. 1. Nowo zamontowane, niedotarte szczotki 

różnego gatunku w silniku EE541 

 

Rys. 2. Wypalenie uzwojenia kompensacyjnego 

 

Rys. 3. Wypalenie powierzchni komutatora 

Zaobserwowane nieprawidłowości zostały 
przekazane do wiadomości klientowi, który zo-
bowiązał się do uświadomienia i monitorowa-
nia działań swoich pracowników podczas prze-
prowadzanych przeglądów lokomotyw. 
Innym przykładem rażącego zaniedbania ze 
strony użytkownika było zastosowanie pod po-
krywą łożyskową silnika ED118 kawałków 
drutu umocowanego silikonem. 

 
Rys. 4. Pokrywa łożyskowa silnika ED118 z 

przyklejonymi na silikonie kawałkami drutów 

Na skutek takiego zabiegu właściwa uszczelka 
pod pokrywą nie dolegała do tarczy łożyskowej 
przez co następował sukcesywny wyciek smaru 
łożyskowego, co w konsekwencji doprowadziło 
do uszkodzenia łożyska i unieruchomienia lo-
komotywy. 
Prowadzenie analiz reklamacji pozwoliło rów-
nież na wykrycie poważnych defektów monto-
wanych komponentów. Przykładem takiej sytu-
acji były klipsy z sprężynami dociskowymi sto-
sowane w obsadach szczotkowych 502000  
w modernizowanych silnikach trakcyjnych 
EE541. Zastosowane klipsy posiadały zaniżony 
promień gięcia (rys.5). 
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Rys. 5. Uszkodzone łożysko silnika ED118 

Skutkiem tego było ich samoistne wypadanie 
podczas pracy silnika, co w konsekwencji po-
wodowało utratę docisku szczotek, wypalenie 
komutatora oraz wytopienie obsad szczotko-
wych (rys.7). 

 
Rys. 6. Obsada szczotkowa 502000.[1] 

 
Rys. 7. Wytopione obsady szczotkowe 502000 

5. Zakończenie 

Bardzo przydatnym źródłem informacji o pro-
blemach procesowych remontów maszyn jest 
analiza reklamacji. Przeprowadzenie rzetelnej 
analizy pozwala wychwycić prawdziwe przy-
czyny źródłowe usterek i w konsekwencji po-
czynić odpowiednie kroki zapobiegawcze, które 

gwarantują całkowite wyeliminowanie podob-
nych przypadków w przyszłości. Dlatego też 
należy likwidować przyczyny źródłowe (meto-
dyka 5 Why), a nie ich późniejsze widoczne 
konsekwencje (tzw. metodyka zamiatania pod 
dywan). 
W artykule zaprezentowano wdrożoną w jed-
nym z przedsiębiorstw zajmujących się remon-
tami taboru kolejowego i maszyn elektrycznych 
analizę reklamacji, która przyczyniła się do 
powstania szeregu instrukcji technologicznych 
oraz działań naprawczych procesów remontów. 
Podczas prowadzenia analiz poza problemami 
procesowymi zaobserwowano problemy zwią-
zane z eksploatacją maszyn przez użytkowni-
ków oraz dostarczanie wadliwych komponen-
tów przez dostawców. Jedni i drudzy otrzymy-
wali informacje zwrotne mające na celu pod-
nieść świadomość i rangę pojawiających się 
problemów w ich obszarach. Ważną rzeczą  
w eliminacji przyczyn źródłowych jest ciągłe 
uświadamianie osób bezpośrednio wpływają-
cych na jakość produktu końcowego, jakimi są 
pracownicy.  
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