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Adam STEC 

BEZPIECZEŃSTWO STACYJNYCH SYSTEMÓW SRK  

W PROCESIE EKSPLOATACJI 

 

W artykule omówiony został problem bezpieczeństwa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) w procesie 

eksploatacji. Przedstawiony został system ekspercki WANDA reprezentujący bazę wiedzy o całym procesie eksploatacyjnym 

urządzeń srk oraz określono jego nadsystem. Ponad to w artykule przedstawiono  procesy eksploatacyjne na podstawie których 

można określić poziom niezawodności badanych obiektów. Artykuł ten tworzy podstawę wiedzy do modelowania systemu sta-

cyjnych urządzeń nastawczych. 

 

WSTĘP 

Eksploatacja to szerokie pojęcie odnoszące się do zjawisk 
techniczno – ekonomicznych, które celowo podejmowane jest przez 
człowieka podczas wszystkich faz istnienia obiektu tj.: fazy warto-
ściowania, projektowania i konstruowania, wytwarzania, eksploatacji 
i wspomagania, powodujące zmiany wartości cech systemu prowa-
dzących do osiągnięcia zamierzonych celów. Rozwijająca się dy-
namicznie dyscyplina wiedzy dotycząca eksploatacji maszyn i urzą-
dzeń technicznych budowana jest na podstawie nauk eksploatacyj-
nych, do których jako główne zaliczamy: systemy eksploatacji, 
niezawodność, tribologię, diagnostykę techniczną i bezpieczeństwo 
maszyn. 

Wg [3] pojęcie eksploatacji obiektu technicznego jest określane 
jako zespół celowych działań organizacyjno – technicznych i eko-
nomicznych ludzi związanych z obiektem oraz wzajemne relacje 
występujące między nimi od momentu wdrożenia obiektu, poprzez 
wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem, aż do jego likwidacji. 

Zarządzanie eksploatacją realizującą każdą z powyższych faz 
istnienia obiektu wymaga wykorzystania potencjału tkwiącego w 
zasobach ludzkich, technicznych i ekonomicznych, które przetwo-
rzone w czasie i przestrzeni tworzą odpowiednie rezultaty (sekwen-
cja zdarzeń cząstkowych) dla zachowania odpowiedniego poziomu 
niezawodności i bezpieczeństwa. 

1. EKSPLOATACJA SYSTEMÓW SRK 

W systemach sterowania ruchem kolejowym wyróżnić można 
wiele obiektów technicznych, które od spełnianych swych funkcji 
dzielimy na pewne podsystemy, dla których z osobna można rozpa-
trywać procesy eksploatacyjne i niezawodnościowe. Z uwagi na 
rozległy charakter zagadnienia został opracowany system ekspercki 
złożony z sześciu modułów o nazwie WANDA (system Wspomaga-
nia Analityczno – Niezawodnościowego Decyzji służby Automatyki), 
który stanowi bazę wiedzy o całym procesie eksploatacji urządzeń 
srk, rysunek 1. Wiedza ta służy do opracowania metody oceny 
niezawodności poszczególnych podsystemów sterowania ruchem 
kolejowym. 

W niniejszym artykule jako obiekt eksploatacji autor rozumie 
system, obiekt techniczny przeznaczony do sterowania ruchem 
kolejowym w obrębie stacji (napęd zwrotnicowy, semafor, urządze-

nia kontroli niezajętości torów i rozjazdów, plan świetlny itp.) na-
zwanym stacyjnymi urządzeniami nastawczymi (podsystem SNOS). 

 

 
Rys. 1. Struktura systemu eksperckiego WANDA [2]  

 
W celu bliższego zobrazowania funkcjonalności struktury sys-

temu WANDA na rysunku 2 przedstawiono obszary zainteresowania 
oraz powiązania logiczno – informacyjne między nimi. 

 

 
Rys. 2. Główne zainteresowania sytemu eksperckiego WANDA [4]  
 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym można klasyfikować 
uwzględniając różne kryteria podziału. Jednak jednym z najważniej-
szym z nich jest sposób nastawiania urządzeń zewnętrznych oraz 
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realizacji zależności. Z tego względu stacyjne urządzenia srk po-
dzielono jak pokazano na rysunku 3. 

 

 
Rys. 3. Podział stacyjnych urządzeń srk według kryterium realizacji 
zależności [1]  

 
Aby przeprowadzić analizę systemową bezpieczeństwa stacyj-

nych systemów srk, należy w pierwszej kolejności wyodrębnić ten 
system z otoczenia w jakim pracuje oraz określić relację pomiędzy 
nimi panujące. W tym układzie system taki nazywamy nadsyste-
mem względem badanego obiektu. 

Podstawowym zadaniem eksploatacji systemów sterowania ru-
chem kolejowym jest bezpieczne i sprawne przemieszczanie osób i 
ładunków po sieci kolejowej. W układzie tym potoki transportowe 
stanowić będą nadsystem (otoczenie) względem badanego obiektu, 
które współdziałają między sobą poprzez wejścia i wyjścia z niego.  

W zagadnieniu tym należy ująć także sygnały pochodzące z 
innych systemów takich jak blokada liniowa, urządzenia przejazdo-
we, sygnały diagnostyczne, systemów komunikacji tor – pojazd, 
poziom utrzymania urządzeń srk itp. oraz decyzje podjęte przez 
personel obsługi jak również różnego rodzaju zakłócenia mierzalne i 
niemierzalne pochodzące z środowiska (np. temperatura otoczenia, 
wilgotność, usterki, zdarzenia kolejowe). Zależności pomiędzy 
system i otoczeniem przedstawia rysunek 4. 

 
Rys. 4. Oddziaływanie otoczenia na obiekt zainteresowania [7]  

 
Tak więc otoczeniem systemu nazywamy zbiór czynników 

technicznych, organizacyjnych i środowiskowych nie należących do 
sytemu, lecz mogących na niego mieć wpływ lub pod jego wpływem 
ulegać zmianą. 

2. PROCESY EKSPLOATACYJNE SYSTEMÓW SRK 

Teoria eksploatacji  zajmuje się syntezą, analizą i badaniem 
systemów eksploatacji, w których zachodzą pewne procesy. 

Zgodnie z [6] proces to zjawisko, którego opis ma postać 
związków między stanami systemu w czasie natomiast realizacją 
procesu nazywamy przebieg tych zmian w określonym przedziale 
czasu. 

Z definicji eksploatacji wysunąć można zakres oczekiwanych i 
marytorycznych umiejętności, do których należą: 
– kierowanie eksploatacją obejmującą kontrolę procesów eksploa-

tacyjnych, instruowanie i szkolenia pracowników, 
– formułowanie zadań projektowych, 
– identyfikacja stanów awaryjnych systemów eksploatacji, 
– identyfikacja cech systemu eksploatacji, 
– wyznaczania sprawności systemu, 
– wyznaczanie i ocena ryzyka system, 

– planowanie rozwoju i modernizacji, 
– dobieranie technologii eksploatacji i organizacja usług serwiso-

wych. 
Powyższe założenia eksploatacji systemów skłaniają do okre-
ślenia zadań teorii eksploatacji, którymi są: 

– projektowanie i organizowanie systemów, 
– analiza ryzyka i szans, 
– planowanie strategiczne eksploatacji, 
– kierowanie eksploatacją i sterowania procesami, 
– analiza ekonomiczna, 
– badań eksploatacyjnych, 
– instruowanie użytkowników. 

Z powyższego wynika, iż eksploatacja systemów ma strukturę 
wielowarstwową, do którego badania wykorzystujemy odpowiednie 
strategie dotyczące ustalenia metod użytkowania i obsługiwania, a 
w szczególności określenia relacji między nimi panujące. Do pod-
stawowych strategii eksploatacji zalicza się [3]: 
– strategię według niezawodności – prace obsługowe wyznacza-

ne są na podstawie wskaźników niezawodnościowych urządzeń 
i ich podzespołów, 

– strategię według efektywności ekonomicznej – decyzje eksploa-
tacyjne podejmowane są na podstawie optymalizacji wyników 
ekonomicznych użytkowania i prac obsługowych, 

– strategię według resursu (potencjału eksploatacyjnego) 
– strategię według stanu technicznego – decyzje eksploatacyjne 

podejmowane są na podstawie bieżącej oceny stanu technicz-
nego urządzeń ich podzespołów i elementów, 

– strategię autoryzowane - producent sprawuje nadzór nad pro-
cesem eksploatacji i ponosi odpowiedzialność za urządzenie we 
wszystkich fazach jego istnienia. 
 W systemach stacyjnych urządzeń nastawczych do głównych 

wzajemnie uzupełniających się procesów eksploatacyjnych zaliczyć 
należy [5, 7]:  
1. proces użytkowania urządzeń PU – faza procesu eksploatacyj-

nego, w której system realizuje swoje funkcje lub jest gotowy do 
ich realizacji, 

2. proces odnowy PO – faza procesu eksploatacyjnego polegająca 
na utrzymaniu i odtwarzaniu stanu zdatności funkcjonalnej sys-
temu, 

3. proces decyzyjny PD – faza procesu eksploatacyjnego polega-
jąca na oddziaływaniu w taki sposób na proces użytkowania i 
odnowy, aby uwzględniały one nadrzędne cele systemu trans-
portowego. 
Zatem proces eksploatacji stacyjnych urządzeń nastawczych 

(PESUN) można przedstawić za pomocą uporządkowanej trójki: 

PESUN = <PU, PO, PD> (1) 

 
Dla lepszego zgłębienia procesu eksploatacji stacyjnych urzą-

dzeń nastawczych w procesach głównych możemy wyróżnić pewne 
podprocesy [5, 7]: 
1. PU = <PR, PW> , gdzie 

PR – proces ruchowy wyznaczony przez natężenie ruchu i topo-
logię stacji, 
PW – proces wykonawczy rozumiany jako reakcje systemu sta-
cyjnych urządzeń nastawczych na potok ruchu. 

2. PO = <POB, PTN>, gdzie 
POB – proces obsługi stacyjnych urządzeń nastawczych pole-
gający na utrzymaniu ich gotowości funkcjonalnej, 
PTN – proces technologii napraw (zbiór niezbędnych technolo-
gii). 

3. PD = <PDU, PDO>, gdzie 
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PDU – proces generujący decyzje dla procesu użytkowania 
(PU), 
PDO – proces generujący decyzje dla procesu odnowy (PO). 
Powyższe procesy i podprocesy możemy ocenić pewną miarą 

niezawodności: 
– niezawodnością procesu użytkowania µu, 
– niezawodnością procesu odnowy µo, 
– niezawodnością procesu decyzyjnego µd. 

Zauważyć należy, iż proces decyzyjny jest zmienną niezależna  
natomiast procesy użytkowania i odnowy są zależne od procesu 
decyzyjnego.  

Ostatecznym krokiem w metodzie oceny niezawodności stacyj-
nych urządzeń nastawczych jest znalezienie powiązań pomiędzy 
wyżej wymienionymi wskaźnikami niezawodnościowymi i przedsta-
wienie niezawodności w postaci uporządkowanej trójki  wskaźników: 

ε = < µu, µo,  µd ) > (2) 

Niezawodność systemu opisana jest wektorem, natomiast wy-
bór wskaźnika najlepszego jest zadaniem optymalizacji wielokryte-
rialnej. 

PODSUMOWANIE 

Stacyjne urządzenia srk pracują w zmiennych i niejednokrotnie 
trudnych warunkach eksploatacji. Praktyka wskazuje, iż jednym z 
podstawowych elementów gwarantujących niezawodne funkcjono-
wanie obiektów technicznych jest sprawnie działająca polityka  
eksploatacji. W skład tej polityki, poza środkami technicznymi, 
wchodzą także systemy organizacyjne wraz z odpowiednimi meto-
dami zarządzania 

Systemy srk należą do systemów wielkich i złożonych dlatego 
też w ich rozwoju należy uwzględniać zarówno własności eksploat-
acyjne jak też metody, środki i sposoby doskonalenia ich cech 
eksploatacyjnych. Działania takie przyspieszą i rozszerzą zastoso-
wanie skomplikowanych urządzeń technicznych w warunkach rze-
czywistych. 

Takie ujęcie problemu powinno mieć charakter systemowy, 
kompleksowo zorganizowany, gdyż w przeciwnym przypadku za-
gadnienie to zmarginalizowane zostanie do  podsystemów bez 
globalnych efektów. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Dąbrowa-Bajon M.: Podstawy sterowania ruchem kolejowym. 
Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2007. 

2. Dyduch J., Kornaszewski M., Problemy bezpieczeństwa samo-
czynnych sygnalizacji przejazdowych stosowanych na PKP, 
Transport, Zeszyt 11, Radom 2000 

3. Dyduch J., Moczarski J.: Podstawy eksploatacji systemów 
sterowania ruchem kolejowym. Wydawnictwo Politechniki Ra-
domskiej, Radom 2009. 

4. Dyduch J., Siergiejczyk M., Zagadnienia niezawodności w pro-
cesie eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym, 
Konferencja pt. Problemy niezawodności transportu, Informator 
ITWL 342/97, Warszawa 1997. 

5. Kornaszewski M., Metoda oceny niezawodności systemów 
automatyki przejazdowej, Rozprawa doktorska, Warszawa 2000 

6. Leszczyński J., Modelowanie systemów i procesów transporto-
wych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsza-
wa 1999 

7. Maciejewski A., Metoda oceny niezawodności samoczynnych 
blokad liniowych, Rozprawa doktorska, Warszawa 1998. 
 

Security station rail traffic control system  
in the process of exploitation 

The article discussed the problem of security station traf-

fic control devices in the process exploitation. Was presented 

expert system WANDA representing the knowledge base of 

the whole process operating railway traffic control devices 

and defines its above system. More than this article shows the 

processes operating on the basis of which you can determine 

the level of reliability of test items. This article forms the 

basis of knowledge modeling system station equipment set-

tings. 
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