2,1
- pierwszy
poziom
obejmuje
calypociqg
i jestwykonywany
w lokomotywowni
lubpunkcie
kontrolnym
nalinii;
- drugipoziom
podzespoly,
wagonyi niekt6re
obejmuje
jestw zakladach
(przewa2nie
naprawczych
wykonywany
jedenzaklad
jedentyptaboru);
naprawia
- trzecipoziom
je6lijesttakapotrzeba,
obejmuje,
rozmonprzezdorainie
podzespol6w
powowykonywany
towanie
lywane
w zakladach
naprawczych.
brygady
poziomie
Na ka2dym
bylywykonywane
osobno
czynnoSci
i naprawcze.
zapobiegawcze
generacji
taborunakre6lono
Dlaprzyszlych
czterygl6wnezasady
organizacji
utrzymania.
zgodniez normENF60010.
1.Podzial
na poziomy
utrzymania
pracy,
2.0dpowiednia
korelacja
migdzy
organizacjq
systemempodlegajqcym
utrzymaniu
i otoczeniem.
j ai a
koSci,
3 .W y k o n y w a npirea c yw s y s t e m izea p e w n i e n
gwarantujqcym
nadz6r
naddokonywanymi
Sci6lejszy
czynnoSciami.
4.Bie2qce
koszt6w
bezpoSrednich
dq2enie
do optymalizacji
i poSrednich.
W trakcie omawianejna naszychlamachKonferencji
Naukowo-Technicznej
TRAM'96w Gdartsku(rc 6/96)
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na poziomy
w nowymsystemie
utnymania
w Paryiu (BATP)om6wili strategigswojegoprzedsiq- Podzial
biorstwadotyczEcqzmiany systemuutrzymaniatahoru ; .
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iastosowani?^ :,
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wiele lat, ale jego przygotowanieurymagawczeflniej(<3
godz.)
x
Dyspozycyjno66
Kr6tkie
zabiegi
szegoopracowanialogistycznego.

Ewolucja
w utrzymaniu
taboru
komunikacii
miejskiej

x

podczas
orazjako56co- wykonywane
pracy postojupociqgu,
dziennej
wymagajqcepodstawowych
narzgdzi

niezaRosnqce
wymagania
sprawnoSci,
co do technicznej
skomplikowodnoSci
i komfortu
do znacznego
doprowadzily
pojazd6w
Koszty
tegotaboru
waniakonstrukcji
szynowych.
pozostajq
x
z pojazx
sigw por6wnaniu
Dyspozycyjno66,
Zloionei bardziejpracodu2g,
cho6zmniejszajq
jako56pracy
generacji
w techz uwagina postgp
zabi egwi pociqdamiwcze6niejszych
chl onne
gachlubwagonach,
Procesy
utrzymania
nologii
wprowadzajqcy
i zywotno66
wynowewlasnoSci.
taboru
taborumuszE
ciqglydostosowywane
magajqce
zastosowania
byi zatemw spos6b
technicznych,
Srodk6w
d o t y c hn o w y c ht e c h n i kp, r o w a d z qj ecd n o c z e Sdnoi e
i czgSci
liczbypociqg6w
i specjakoszt6w
rezerwowej
organizacyjnych
obni2enia
listycznych
brygad
zapasowych.
taboru:
utrzymania
W RATP
stosuje
sigdwasystemy
x
x Zywotno66
Naprawagl6wna
4
o Konwencjonalne
zapobiegawcze
utrzymanie
podzespol6w
taboru
liniimetra.
Jego
nawiqkszoSci
Jestonociqgle
stosowane
x Renowacja
x
Modernizacja
lubtechno5
utrzymaniowych
naczynnoSciach
opiera
siggl6wnie
struktura
taboru
logiczna
renowacja
przypisanych
niekt6re
Jedynie
lubnaprawczych
do pojazdu.
jaknp.zbiorniki
powietrza
podzespoly,
lubbaterie
sq obiekprostepraceprzeglqdowe,
obejmuje
Poziom
1 utrzymania
tamitraktowanymi
osobno.
podzespol6w
maszynist6w.
o Utrzymanie
wykonywan
e Wzez
zapobiegawcze
jestna liniach
kt6rego
bie2qce,
celemjestzapew2 to utrzymanie
HER.
Charak- Poziom
metrapospieszego
Stosowane
taboru.
byi musi
sprawno5ci
0rganizowane
codziennej
bie2qcych
utrzy- nienie
teryzujesigstrukturqopartqna czynno6ciach
istniejqcych
5rodk6w,
przypisanych
na liniiprzyzaadaptowaniu
naprawy gl6wnie
natomiast
do pojazdu,
maniowych
przeglqdowych,
lubw raistniejqcych
kanal6w
z kt6rych szczeg6lnie
majqwlasnecykledla podzespol6w,
okresowe
niezbgdnego
wyposaienia
tak
zgodnie
z jegospe- zieich brakupo utworzeniu
i traktowany
kaidyjestdemontowany
linii,jakto jestmoZliwe.
blisko
cyfikq.
wspomagajqce,
kt6rego
celemjest
przewiduje
drugiego
sys- Poziom
3 to utrzymanie
sig rozszerzanie
Stopniowo
przez
podpotencjalu
dlu2szy
okres,
taborowego
wypieral
systemkonwen- zachowanie
temu,kt6rybgdzie
sukcesywnie
wagony
wysylane
lubpojedyncze
sqdo
czasgdypodzespoly
cjonaIny.
jest zaklad6w
pociqg6w
wspomagajqce
mo2eby6
Utrzymanie
naprawczych.
utrzymanie
W konwencjonalnym
systemie
ni2utrzymanie
bie2qce,
w innych
miejscach
podzielone
dokonywane
natrzypoziomy:
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Tabela2

Srodk6wtechnicznych
Fazywykorzystania
Etapiycia taboru

Niezbgdne
Srodki

- kanalyrewizyjne
potrzeby
0ddaniedo eksploatacji Dodatkowe
dla przygotowania,
odbiorui usuwania
usterek
jazda)
(pr6bna
Wymagane
testydynamiczne
1. rok

Zakladyutrzymania
biez4cego

2-5 lat

Zaktadyutrzymania
wspomagajEcego

6-12 lat

Nalezyrozwaiyl,
naprawygl6wnepodzespol6w,
zaczynajqc
od w6zk6w(Sredni
okres7-10 lat)

12-15 lat

Potrzeby
ustabilizowane

15-20lat

pudla.Srodkina naprawg
gt6wnq(w polowie,,2ycia"
Pracemalarskie
i naprawcze
taboru)

poziomu
15-20lat do zlomowaniaCzg6ciowe
lub calkowite
starzenie
sig wyposazenia
wymagaczynnoSci
5. Pracgtg
pudla(30-40lat)
wykonuje
sig na o96listniejqcymi
Srodkami
i/lubprzezpodwykonawc6w
Konieczycia

poziomu
Przygotowanie
wagon6wdo ,,utrzymania
6" (demontaz
i odzyskmaterial6w).
Zadanie
podnoSnik6w,
to wymagazastosowania
kanal6wi bocznic.

powinno
potrzeby
by6jednakdokonywane
w zakladach
zlokalizowa- Podczas
cyklu2ycia
taboru
w zakresie
utrzymanychw pobli2u
liniiabyograniczy6
z ruchu niazmieniajq
czaswylqczenia
siestopniowo.
W tabeli2 wyszczeg6lnione
sq
przesylania
koszty
taboru.
i zmniejszyi
Zadanie
to wymaga fazywykorzystania
Srodk6w
technicznych.
jak.podnoSniki
przykatakich,
wyspecjalizowanych
urzqdzefi
pomosty
przeglqdowe,
nalach
rewizyjnych,
2urawie
itp.
W celudostosowania
do nowego
systemu,
znaczECym
(bie2qcego
poddaizaklady
i wspomaga-przeobra2enom
Nowatechnologia
utrzymania
nale2y
naprawcze.
lchgtgmusispelni6
nowewymagania
funkcjonalne.Znaczbokarestrukturyzacja
ma nietylkoaspekt
techniczny,
ale
iqcego)
przeniesiona
powszechne
przejScie
zostaje
na iloS6dokonywanych
demonta2y
i spoleczny.
Dlatego
nanowysystem
gl6wnych
planugeneralnego
z zaklad6w
napraw
dokonujqcych
do zaklad6wwymaga
opracowania
dlazaklad6w
najestzatem
wspomagajqcego.
utrzymania
Niezbgdne
wypo- prawczych.
jakr6wtychzaklad6w
w odpowiednie
sazenie
urzqdzenia,
Plantakipowinien
brai poduwaggnastgpujqce
trzy
nie2w magazyny
czg6ci
zapasowych
i lokalne). czynniki:
{centralny
jestmodernizacja
powinny
Dlaos6bzarzqdzajqcych
utrzymaniem
by6latwo o Konieczna
istniejqcych
zaklad6w
w celu
wspomagane
komputerowo
dostgpne
bazy
danych
o produk- uwzglgdnienia:
- ewolucji
pracyi dokumentacji.
historii
cji podzespol6w,
technologicznej
nowego
taboru,
jeden
liniipowinien
Na ka2dej
byi przynajmniej punkt - ewolucji
metodutrzymania,
- punkt - warunk6w
pracyi bezpieczefistwa
personelu
a tamgdzie
to jestmo2liwe
bie2qcego,
utrzymania
utrzymania;
o Polityka
wspomagajqcego.
utrzymania
dostosowania
otoczenia
mo2eprowadzii
do calje5lijestdobrze
przebudowy
wspomagajqcego,
za- kowitej
Punkt
utrzymania
zaklad6w
w danym
miejscu
lubnawet
przepustowo5ci,
projektowany
i odpowiedniej
moiew nie- przemieszczenia
ichw innemiejsce;
przypadkach
pochodzECe
kt6rych
obslu2yi
dwieliniepodwarunkiem oPotrzeby
i moZliwoSci
z przedlu2eri
linii.
ichskomunikowania.
dobrego
tl
(poziom
podzespol6w
zaklad6w
napraw
4)
Organizacja
Napodstawie:
wytycznym:
nastgpujqcym
musiodpowiadai
Maintenace
tramway
rolling
stock
and
workshops
of
- musibyi nakre$lony
harmon6gram
utrzymania,
obejmujqAlain
Le
Eduard
Stadnik'
BATP
Paryi
Clech'
jest
podzial
pracy,
na kt6rymnaprawa
stanowisko,
cy
Tlum.
Zbigniew
Szafrahski
dokonywana
etc.
- muszE
potrzeb
wytyczne
w zakresie
dokoby6ustalone
gl6wnych
podzespolu
w zanapraw
dlaka2dego
nywania
pracyu2ytecznej
taborui podzespol6w.
leino5ci
odczasu
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