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EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW TYPU 105NA 

Streszczenie 
Obiektem badań są drzwi tramwajów typu 105Na z punktu widzenia procedur identyfikacji zagro-

żeń wynikających z ich użytkowania w trakcie eksploatacji tramwajów. Obiekt i zakres badań przyjęto 
w odniesieniu do procedur metody zarządzania ryzykiem zagrożeń TRAM-RISK dedykowanej dla ele-
mentów komunikacji tramwajowej. Przedstawiono charakterystykę obiektu analizy z uwzględnieniem 
procedur otwierania drzwi i działania mechanizmu otwierania. Opracowano i przedstawiono wybrane 
grupy pytań list kontrolnych do rozpoznania źródeł zagrożeń dotyczących użytkowania drzwi tramwa-
ju. Rozpoznano źródła zagrożeń i na tej podstawie sformułowano zagrożenia. Przedstawione wyniki 
badań stanowią implementację procedur metody TRAM-RISK. 

WSTĘP 
W ramach transportu jeden z obszarów aktywności ludzi wyznacza użytkowanie lub ob-

sługiwanie obiektów komunikacji miejskiej. W komunikacji miejskiej, ze względu na eksplo-
atowane środki transportu i wykorzystywaną infrastrukturę transportu, wyróżnić można m.in. 
komunikację tramwajową.  

Za pomocą komunikacji tramwajowej, w wielu dużych miastach Polski, realizowana jest 
znaczna część pracy przewozowej przypadającej na zbiorową komunikację miejską. Najwięk-
szy procentowy udział pracy przewozowej realizowanej komunikacją tramwajową w zbioro-
wej komunikacji miejskiej, wg autora pracy [1, s. 18-22], zauważa się w Łodzi (53,5%). 
W Szczecinie wskaźnik ten wynosi 33,1%, w Warszawie – 36,8%, w Krakowie 39,3%, we 
Wrocławiu – 45,5%, zaś w Poznaniu 48,4%.  

Warto zatem czynić starania aby podróżowanie w ramach komunikacji tramwajowej od-
bywało się przy możliwie najniższym ryzyku zagrożeń generowanych dla ich użytkowników 
i współużytkowników tych samych przestrzeni miast, które wyznaczane są przez układy sieci 
tramwajowych. Droga do takiego stanu komunikacji tramwajowej wiedzie przez opracowy-
wanie i umiejętne stosowanie metod zarządzania ryzykiem zagrożeń.  

W Polsce w ostatnich pracach nad integracją metod zarządzania ryzykiem w transporcie 
realizowano następujące dwa kierunki badań: 
– przyjęcie wspólnej podstawowej terminologii i opracowanie wspólnych ogólnych zasad 

zintegrowanej metody zarządzania ryzykiem w transporcie (badania w ramach tego kie-
runku opisano w [3, s. 209-220, 11, s. 133-151]),  

– dedykowanie poszczególnym gałęziom transportu opracowania szczegółowych procedur, 
modeli i miar ryzyka do stosowania w ramach ogólnych zasad zintegrowanej metody zarzą-
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dzania ryzykiem w transporcie (badania w ramach tego kierunku trwają i są na różnym po-
ziomie zaawansowania – ich prezentacje i wyniki zawierają m.in. prace [2, 5, s. 293-303, 6]). 
W obszarze problemowym zarządzania ryzykiem zagrożeń w komunikacji tramwajowej, 

w pracy [4], zaproponowano koncepcję implementacji ogólnych zasad Zintegrowanego Sys-
temu Bezpieczeństwa Transportu – w procedurach, modelach i miarach ryzyka metody zarzą-
dzania ryzykiem zagrożeń (przyjęto dla niej nazwę TRAM-RISK) w komunikacji tramwajo-
wej (KT) (rys. 1). 

Metoda zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej TRAM-RISK, jest oparta 
w dużej mierze na koncepcji metody TRANS-RISK zakładającej, że łączy ona w sobie dwie 
fazy (rys. 1): 
– fazę oceny ryzyka, 
– fazę reagowania na ryzyko. 

W ogólnych ramach metody wyróżniono ich składowe. W fazie oceny ryzyka wskazano na 
dwie składowe (rys. 1): analizę ryzyka i wartościowanie ryzyka. W fazie reagowania na ryzyko 
wyróżniono: postępowanie wobec ryzyka, monitorowanie ryzyka i komunikowanie o ryzyku. 

 
Rys. 1. Schemat ideowy problematyki badań i zastosowanej metody badawczej 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4, 10] 

Dalej w artykule – za autorami prac [3, s. 209-220, 4, 11, s. 133-151] – przyjęto sposoby 
rozumienia kolejnych składowych metody TRAM-RISK oraz ogólne zasady związanych 
z nimi algorytmów, procedur i modeli. 
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W komunikacji tramwajowej środkiem transportu są tramwaje, a infrastrukturę transportu 
stanowią: torowiska tramwajowe, sieć energetyczna zasilająca tramwaje, podstacje energe-
tyczne, przystanki tramwajowe, zajezdnie tramwajowe. Każdy z wymienionych tu elementów 
komunikacji tramwajowej może stać się obiektem zainteresowania z punktu widzenia proce-
dur, modeli i miar ryzyka metody TRAM-RISK. 

Dalej w tym artykule obiektem zainteresowania są drzwi tramwajów typu 105Na z punk-
tu widzenia procedur identyfikacji zagrożeń wynikających z ich użytkowania w trakcie eks-
ploatacji tramwajów.  

1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ANALIZ 
1.1. Podstawowe informacje o drzwiach tramwajów typu 105Na 

Każdy zestaw tramwajowy składa się z wagonu sterowniczego oraz wagonu doczepnego 
czynnego. Wagon doczepny czynny – podobnie jak wagon sterowniczy – jest wyposażony 
w silniki elektryczne prądu stałego LTa220. Wagony osadzone są na dwóch dwuosiowych 
wózkach ze wszystkimi osiami napędzanymi. Pojedynczy wagon 105Na ma 20 miejsc siedzą-
cych oraz 105 miejsc stojących. Zarówno wagony sterownicze jak i wagony doczepne czynne 
mają cztery pary drzwi dwuskrzydłowych, otwieranych do środka. Wszystkie drzwi wyposa-
żone są w barierki i przymocowane na stałe do skrzydeł poręcze, które ułatwiają wsiadanie 
i wysiadanie pasażerom, szczególnie osobom starszym i osobom mającym problem z poru-
szaniem się. Wyjątkiem są trzecie drzwi (licząc od kabiny motorniczego lub czoła wagonu 
doczepnego), które zostały przystosowane do wnoszenia wózków dziecięcych. Usunięto 
z nich barierki, a poręcze zostały przymocowane pod kątem ok. 30° do pionu. 

W przypadku pierwszych drzwi od czoła tramwaju jedno ze skrzydeł otwiera się do prze-
strzeni pasażerskiej, natomiast drugie służy jako wejście do kabiny motorniczego i w eksploa-
tacji liniowej nie jest otwierane podczas wymiany podróżnych na przystanku. 

Nad skrzydłami znajduje się skrzynia drzwiowa, w której mieści się mechanizm otwiera-
nia drzwi. Od dołu przymocowano lampę do oświetlania przejścia przy otwartych drzwiach. 
Do sygnalizacji odjazdu służy dzwonek elektryczny, umieszczony w skrzyni drzwiowej oraz 
światło koloru czerwonego, umieszczone pośrodku. Zapala się łącznie z sygnałem dźwięko-
wym. Na obudowie skrzyni drzwiowej umieszczono również rączkę hamulca bezpieczeństwa, 
pokrętło awaryjnego otwierania drzwi oraz przycisk sygnału alarmowego. Pociągnięcie za 
rączkę hamulca bezpieczeństwa powoduje rozłączenie styków jazdy tramwaju i natychmia-
stowe załączenie hamulców szynowych, co w konsekwencji prowadzi do natychmiastowego 
zatrzymania pojazdu. Wciśnięcie przycisku sygnału alarmowego powoduje załączenie się 
sygnału dźwiękowego w kabinie motorniczego.  

Drzwi obracają się o 90° do środka względem początkowego położenia zamkniętego. 
Podczas otwierania drzwi nie wystają poza obrys zewnętrzny tramwaju dzięki śrubom z rol-
kami prowadzącymi, umieszczonymi na górnej krawędzi obu skrzydeł i prowadnicom, które 
zainstalowano pod skrzynią drzwiową. 

W stosunku do tramwaju 105N, drzwi w tramwajach 105Na są pozbawione dolnych 
okien i wykonane z tworzywa sztucznego. Szerokość przejścia wynosi 1300 mm. Widok 
drzwi tramwaju typu 105Na przedstawiono na rysunku 2. 

Spośród 125 zestawów tramwajowych typu 105Na należących do MPK w Poznaniu, 
20 pociągów to zmodernizowane pojazdy 105Na-HF07 o nazwie handlowej „Moderus Alfa”. 
Poprzez pojęcie „zestaw tramwajowy” rozumie się zestaw dwóch pojazdów – wagonu silni-
kowego z kabiną motorniczego oraz wagonu doczepnego czynnego (z kabiną motorniczego 
lub bez), połączonych ze sobą przewodami wysokiego napięcia i przewodami sterowania. 
Dwa zmodernizowane zestawy tramwajowe wyposażono w nowe, asynchroniczne silniki 
trakcyjne prądu przemiennego. Przebudowę oraz modernizację tramwajów typu 105Na prze-
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prowadziła firma Modertrans Poznań Sp. z o. o. Drzwi tych tramwajów są w całości prze-
szklone, jednak mechanizm otwierania pozostał taki sam jak przed modernizacją (rys. 2). 

a) b) 

  
Rys. 2. Widok drzwi tramwaju: (a) typu 105Na MPK w Poznaniu przed modernizacją 

b) zmodernizowanego tramwaju „Moderus Alfa” typu 105Na-HF07 MPK w Poznaniu  
Źródło: [7]. 

Zarówno tramwaje typu 105Na jak i pojazdy po modernizacji nie są przystosowane do 
przewożenia osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście 
takiej osoby do pojazdu jest możliwe jedynie przy pomocy motorniczego lub innych pasaże-
rów. W praktyce jednak osoby poruszające się na wózku inwalidzkim muszą rezygnować 
z podróży tramwajami 105Na lub korzystać z innego, np. niskopodłogowego tramwaju. Na 
pięciu spośród dziewiętnastu dziennych linii tramwajowych w Poznaniu kursuje – oprócz 
standardowych, wysokopodłogowych pojazdów – również tabor niskopodłogowy, stanowiący 
alternatywę dla opisanego wcześniej tramwaju 105Na [9]. 

1.2. Opis działania mechanizmu otwierania drzwi tramwaju 105Na 
Od 1999 roku większość tramwajów typu 105Na, należących do MPK w Poznaniu, wy-

posażonych jest w mechanizm sterowania pracą drzwi zaprojektowany przez czeską firmę 
IGE. Mechanizm ten umieszczony jest w specjalnej skrzyni drzwiowej. Widok skrzyni 
drzwiowej tramwaju typu 105Na oraz skrzyni drzwiowej zmodernizowanego tramwaju 
105Na-HF07, przedstawiono na rysunku 3. Każda para drzwi wyposażona jest w oddzielną 
skrzynię drzwiową. Dostęp do mechanizmu otwierania drzwi uzyskuje się po odkręceniu 
dwóch nakrętek radełkowych oraz otwarciu klapy skrzyni drzwiowej.  

a) b) 

Rys. 3. Widok skrzyni drzwiowej: a) standardowego tramwaju typu 105Na, b) zmodernizowanego 
tramwaju typu 105Na-HF07 

Źródło: [7].  
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Na rysunku 4 przedstawiono widok otwartej skrzyni drzwiowej z elementami mechani-
zmu otwierania drzwi tramwaju typu 105Na. 

Uruchomienie silnika elektrycznego powoduje przeniesienie napędu na zębnik poprzez 
sprzęgło przeciążeniowe, który z kolei wprawia w ruch koło zębate napędzane. Na jego śred-
nicy, w odległości ok. 20 mm od osi obrotu umieszczone są sworznie, które łączą koło napę-
dzane z drążkami napędowymi. Drążki napędowe przekazują ruch poprzez połączenie prze-
gubowe na osie napędowe drzwi. Ruch posuwisty drążków napędowych jest zamieniany na 
ruch obrotowy osi drzwi. 

 
Rys. 4. Widok otwartej skrzyni drzwiowej z elementami mechanizmu otwierania drzwi tramwaju typu 

105Na, gdzie: 1 – sterownik mikroprocesorowy; 2 – silnik napędowy; 3 – reduktor ślimakowy; 
4 – sprzęgło przeciążeniowe; 5 – przekładnia zębata; 6 – zespół krzywek z wyłącznikami 
krańcowymi; 7 – drążki napędowe; 8 – zębnik; 9 – linka otwarcia awaryjnego (linka Bowdena); 
10 – dźwignia otwarcia awaryjnego 

Źródło: [8]. 

Do osi napędowych drzwi przymocowane są na sztywno ramiona, które z kolei są połą-
czone ruchowo ze skrzydłami drzwiowymi. Zamykanie i otwieranie drzwi realizowane jest 
poprzez zmianę biegunowości silnika, który napędza odpowiednie koło zębate. Koło zębate 
napędzane przez silnik połączone jest z kołem zębatym napędzającym zespół krzywek wraz 
z wyłącznikami krańcowymi. Wyłączniki krańcowe służą do rozłączania obwodów rozruchu 
tramwaju przy otwartych drzwiach. Widok zespołu krzywek wraz z wyłącznikami krańco-
wymi przedstawiono na rysunku 5. 

Obrót silnika powoduje obrót zębnika i koła zębatego napędzanego, które z kolei porusza 
koło zębate, odpowiedzialne za napęd zespołu krzywek. Obrót krzywki powoduje dociśnięcie 
jednego z popychaczy wyłącznika krańcowego w końcowym etapie obrotu. Obrót krzywki 
w przeciwnym kierunku powoduje zwolnienie nacisku na popychacz wyłącznika i jego po-
wrót do położenia początkowego dzięki sprężynie śrubowej, umieszczonej na popychaczu 
i opierającej się na wyłączniku. 

Dociśnięcie popychacza przez górną krzywkę (na rys. 5 oznaczoną jako ŁKZ) powoduje 
przekazanie sygnału do sterownika o zamknięciu drzwi. Drzwi tramwaju nie można otworzyć 
dopóki popychacz będzie znajdował się w pozycji dociśniętej. Jest to zmiana w stosunku do 
pierwotnej wersji systemu, gdzie biegunowość opisywanego układu była odwrotna. Powrót 
popychacza do pozycji początkowej generował sygnał w sterowniku, że proces zamykania 
drzwi dobiegł końca, pomimo tego, że drzwi pozostawały otwarte. 
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Rys. 5. Zespół krzywek wraz z wyłącznikami krańcowymi mechanizmu drzwi tramwaju 105Na 
Źródło: [8].  

Jeżeli dolna krzywka (na rys. 5 oznaczona jako ŁKO) dociśnie popychacz wyłącznika 
krańcowego, to do sterownika zostanie przekazany sygnał o otwarciu drzwi. Dopóki popychacz 
pozostaje w pozycji dociśniętej, to rozruchu tramwaju nie można przeprowadzić. Dopiero cof-
nięcie się popychacza, spowodowane obrotem krzywki podczas zamykania drzwi, powoduje 
zanik sygnału od wyłącznika krańcowego i umożliwi przeprowadzenie rozruchu tramwaju. Jaz-
da z otwartymi drzwiami jest możliwa po odłączeniu wyłącznika krańcowego. Odpowiedni 
wyłącznik znajduje się w szafie elektrycznej w kabinie motorniczego tramwaju. Przejazd 
z otwartymi drzwiami może odbywać się wyłącznie jako przejazd techniczny (bez pasażerów). 

Proces otwierania drzwi – od chwili załączenia silnika do pełnego ich otwarcia – trwa ok. 
3 sekundy. Taki sam czas jest potrzebny do zamknięcia skrzydeł drzwiowych. Drzwi po 
otwarciu są ustawione w przybliżeniu pod kątem prostym do ścian bocznych tramwaju. 

Mechanizm sterowania pracą drzwi tramwaju 105Na wyposażony jest w poślizgowe sprzęgło 
przeciążeniowe. Znajduje się ono między reduktorem ślimakowym a przekładnią zębatą. Składa 
się ono z elementu oporowego, wykładziny ciernej na górnej i dolnej części, koła zębatego, płyty 
zderzakowej, sprężyn talerzowych oraz nakrętek, służących do regulacji siły poślizgu [8]. 

Jeśli podczas zamykania skrzydeł drzwiowych pomiędzy nimi znajdzie się przeszkoda, 
uniemożliwiająca zamknięcie, zadziała sprzęgło cierne. Moment siły na silniku będzie więk-
szy od momentu oporowego, pochodzącego od osi napędowych drzwi i na sprzęgle wystąpi 
poślizg pomiędzy górną i dolną okładziną cierną. Gdy czas poślizgu przekroczy wartość 
ustawioną na sterowniku (którą można zmieniać za pomocą odpowiedniego potencjometru) 
silnik zmieni biegunowość i nastąpi otwarcie drzwi. Po określonym za pomocą odpowiednie-
go potencjometru na sterowniku czasie zwłoki silnik załączy się z pierwotną biegunowością 
i nastąpi ponowna próba zamknięcia drzwi. Mechanizm ten stanowi zabezpieczenie przed 
zakleszczeniem pasażera lub jego bagażu między skrzydłami drzwiowymi. 

System napędu drzwiowego ma – charakterystyczny dla tego typu napędu – tzw. martwy 
punkt. Przy prawidłowo wyregulowanym mechanizmie, skrzydeł drzwiowych nie powinno 
dać się otworzyć poprzez szarpnięcie. Ich otwarcie możliwe jest dopiero po przekręceniu 
dźwigni otwarcia awaryjnego, co powoduje rozłączenie napędu i ustawienie mechanizmu na 
pozycję umożliwiającą otwarcie. 
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1.3. Procedury otwierania drzwi tramwaju 
Procedury otwierania drzwi tramwaju są realizowane poprzez układ sterowania drzwiami 

tramwaju (sterownik), który znajduje się w skrzyni drzwiowej i załącza układy mechanizmu 
drzwiowego. Wyboru procedury dokonuje motorniczy tramwaju przy pomocy przycisków 
sterujących umieszczonych na pulpicie w kabinie motorniczego. Do wyboru możliwe są na-
stępujące procedury otwierania drzwi tramwaju: 
– otwieranie jednocześnie wszystkich drzwi tramwaju przez motorniczego, 
– otwieranie pojedynczych drzwi tramwaju przez pasażerów wysiadających z tramwaju, 
– otwieranie pojedynczych drzwi tramwaju przez pasażerów wsiadających do tramwaju, 
– awaryjne otwieranie drzwi tramwaju. 

Otwieranie jednocześnie wszystkich drzwi tramwaju jest możliwe tylko przez motorni-
czego tramwaju po zatrzymaniu tramwaju. Motorniczy zobowiązany jest do otwarcia drzwi 
dla podróżnych wysiadających lub wsiadających. 

Otwieranie pojedynczych drzwi przez pasażerów jest możliwe jeżeli odblokowane zosta-
ną funkcje przycisków pasażerskich zlokalizowanych przy drzwiach. Przyciski pasażerskie 
wewnętrzne podświetlają się po naciśnięciu, co potwierdza, że sterownik zapamiętał zlecenie 
otwarcia drzwi. Otwarcie drzwi następuje automatycznie po zatrzymaniu tramwaju i podaniu 
zezwolenia na otwarcie drzwi przez motorniczego. 

Naciśnięcie przycisków pasażerskich zewnętrznych nie jest zapamiętywane przez sterow-
nik. Ich uaktywnienie jest sygnalizowane poprzez podświetlenie. Zezwolenie na otwarcie 
drzwi przez pasażerów może zostać cofnięte w wyniku naciśnięcia pedału jazdy, hamowania 
lub przycisku dzwonka drzwiowego. Możliwe jest także indywidualne sterowanie drzwiami 
sąsiadującymi z kabiną motorniczego [8].  

Widok wewnętrznych i zewnętrznych przycisków wykorzystywanych przez pasażerów 
do otwierania drzwi w tramwaju 105Na-HF07 przedstawiono na rysunku 6. 

  
Rys. 6. Widok wewnętrznych i zewnętrznych przycisków wykorzystywanych przez pasażerów do 

otwierania drzwi w tramwaju 105Na-HF07 
Źródło: Opracowanie własne 

Układ sterowania drzwiami został wyposażony w procedury uniemożliwiające załączenie 
jazdy przy otwartych drzwiach tramwaju oraz otwarcie drzwi podczas jazdy. 

Użycie dźwigni służącej do awaryjnego otwierania drzwi tramwaju jest sygnalizowane 
zapaleniem się kontrolki na pulpicie motorniczego oraz włączeniem wewnętrznego sygnału 
dźwiękowego. 

2. LISTA KONTROLNA ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W 
OBSZARZE ANALIZ 
Identyfikacja zagrożeń w określonym obszarze analiz jest to systematyczne używanie wszyst-

kich dostępnych środków i informacji w celu rozpoznania źródeł zagrożeń, sformułowania zagro-
żeń i wskazania wielkości szkód (strat) jakie mogą się ujawnić w wyniku aktywizacji zagrożeń. 
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Jednym z narzędzi pozwalających na rozpoznanie źródeł zagrożeń w obszarze analiz jest 
lista kontrolna. Dalej w niniejszym artykule pokazano jej zastosowanie do rozpoznawanie 
źródeł zagrożeń w użytkowaniu drzwi tramwaju typu 105Na eksploatowanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. 

 Opracowana dla wskazanego wcześniej obiektu, pełna lista pytań kontrolnych została 
podzielona na kilka grup pytań. Grupy pytań poświęcono poszukiwaniu źródeł zagrożeń 
(m.in. przez wskazania ich obecności, stanu, własności) związanych z: stanem technicznym 
drzwi tramwaju (1 – nr grupy pytań kontrolnych), działaniem mechanizmu otwierania drzwi 
(2), procedurami otwierania drzwi tramwaju (3), pasażerami tramwajów (4), motorniczymi 
tramwajów (5), infrastrukturą odcinków sieci tramwajowej (6). 

Dalej – w tabeli 1 – zaprezentowano przykładowe (ze względu na ograniczone miejsce 
dla tej prezentacji) grupy pytań i pytania listy kontrolnej dotyczące funkcjonowania drzwi 
tramwaju typu 105Na, zaś schemat sformalizowanej procedury identyfikacji zagrożeń – na 
podstawie list kontrolnych – przedstawiono w pracach [1, 5, 7]. 
Tab. 1. Zestawienie przykładowych pytań listy kontrolnej do rozpoznania źródeł zagrożeń związanych 

z użytkowaniem drzwi podczas eksploatacji tramwaju typu 105Na 

Lp. Pytania kontrolne o występowanie źródeł zagrożeń 
Odpowiedź 

Tak Nie 
-1- -2- -3- -4- 

1. GRUPA PYTAŃ – STAN TECHNICZNY DRZWI TRAMWAJU 
1.1 Czy nieosłonięte elementy drzwi tramwaju są zabrudzone?   
1.2 Czy istnieje możliwość, że stopnie tramwaju są zabrudzone i śliskie?   
1.3 Czy oznakowanie informacyjne drzwi jest kompletne i widoczne?   
1.4 Czy w skrzyni drzwiowej znajdują się niezaizolowane przewody elektryczne?   

1.5 Czy istnieje możliwość odkręcenia przez pasażera nakrętek w pokrywie skrzyni 
drzwiowej?   

1.6 Czy oświetlenie wewnętrzne nad drzwiami tramwaju jest kompletne i zdatne?   
1.7 Czy sygnał dźwiękowy mechanizmu drzwiowego jest zdatny?   
1.8 Czy skrzydło drzwi lub szyba w drzwiach jest uszkodzona?   
1.9 Czy gumowe uszczelki na krawędziach skrzydeł drzwi są uszkodzone?   
1.10 Czy gumowe elementy skrzydeł drzwi są kompletne?   

… . . .   
2. GRUPA PYTAŃ – DZIAŁANIE MECHANIZMU OTWIERANIA DRZWI TRAMWAJU 

2.1 Czy możliwe jest zakleszczenie bagażu pasażera w wyniku samoczynnego przestero-
wanie mechanizmu otwierania/zamykania drzwi tramwaju?   

2.2 Czy przełączniki regulacji krańcowych mogą rozregulować się podczas jazdy tramwa-
ju?   

2.3 Czy istnieje możliwość samoczynnego skrócenia czasu otwierania/zamykania drzwi 
tramwaju?   

2.4 Czy możliwe jest nierównomierne prowadzenie drzwi tramwaju podczas ich otwiera-
nia?   

2.5 Czy istnieje możliwość dostania się obcego przedmiotu w połączenie przegubowe 
drążka napędowego?   

2.6 Czy istnieje możliwość zakleszczenia się przedmiotów między skrzydłami drzwiowymi 
bez rewersowania?   

2.7 Czy możliwy jest brak powrotu popychacza wyłącznika krańcowego?   

2.8 Czy istnieje możliwość, że po otwarciu drzwi nie są ustawione prostopadle do ściany 
bocznej wagonu?   

2.9 Czy istnieje możliwość otwarcia drzwi poprzez szarpnięcie?   
… . . .   
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3. PROCEDURA IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ 
Schemat sformalizowanej procedury identyfikacji zagrożeń – na podstawie list kontrol-

nych – przedstawiono na rys. 7. Pierwszym krokiem procedury jest udzielenie odpowiedzi na 
pytania znajdujące się na liście kontrolnej poprzez wprowadzenie odpowiedniego znacznika 
(np. „x” lub „ ”) w polach wyboru umieszczonych na tej liście i oznaczonych „Tak” i „Nie”. 
Pole wyboru może być także oznaczone jako pole krytyczne (krytyczne pola wyboru oznacza 
się zwykle odpowiednim kolorem lub poprzez ich zacieniowanie). Jeżeli znacznik umiesz-
czony zostanie w krytycznym polu wyboru to sugeruje to występowanie źródła zagrożeń. 
Drugim krokiem jest rozpoznanie źródeł zagrożeń na podstawie wybranych pytań list kon-
trolnej i przygotowanie listy źródeł zagrożeń. W trzecim kroku dokonuje się grupowania tych 
z rozpoznanych źródeł zagrożeń, których współistnienie w obszarze analiz pozwala na sfor-
mułowanie zagrożenia. 

 
 

Grupa pytań listy kontrolnej: 1 – Nazwa grupy pytań listy kontrolnej 

Numer 
pytania 

Pytanie listy kontrolnej o występowanie 
źródła zagrożenia 

Odpowiedź 

TAK NIE 

1.1 Pytanie 1   

1.2 Pytanie 2   

1.3 Pytanie 3   

1.4 Pytanie 4   

Nr pytania 
na liście 

kontrolnej 
Wskazane  

źródła zagrożenia 

1.1 Źródło zagrożenia 

1.2 Źródło zagrożenia 

1.4 Źródło zagrożenia 

Zagrożenie 1 

OBSZAR ANALIZ 

 
Rys. 7. Schemat procedury identyfikacji przykładowego zagrożenia 
Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z przedstawioną procedurą identyfikacji zagrożeń – na podstawie listy kontrolnej 
– rozpoznano źródła zagrożeń w obszarze analiz związanych z funkcjonowaniem drzwi 
tramwaju typu 105Na. Wybrane z tych źródeł zagrożeń podano w tabeli 2. 
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Tab. 2. Zestawienie wybranych źródeł zagrożeń i zagrożeń związanych z użytkowaniem drzwi 
podczas eksploatacji tramwaju typu 105Na 

Nr 
pytania* Źródła zagrożeń rozpoznane w obszarze analiz Sformułowane zagrożenie 

1.2 Śliskie stopnie schodów w tramwaju Zagrożenie upadkiem pasażera podczas 
wsiadania lub wysiadania z tramwaju 
na postoju w wyniku poślizgnięcia 

1.6 Niezdatne oświetlenie wewnętrzne nad drzwiami 
2.8 Brak możliwości swobodnego przechodzenia pasażerów 
2.3 Skrócenia czasu otwierania/zamykania drzwi Zagrożenie upadkiem pasażera podczas 

wsiadania lub wysiadania z tramwaju 
na postoju w wyniku potrącenia przez 
drzwi 

2.6 Brak rewersowania drzwi 

1.1 Brudne nieosłonięte elementy drzwi tramwaju Możliwość zabrudzenia odzieży 
wierzchniej i/lub bagażu pasażera 1.6 Niezdatne oświetlenie wewnętrzne nad drzwiami 

2.3 Skrócenia czasu otwierania/zamykania drzwi 
1.9 Uszkodzone gumowe elementy skrzydeł drzwi Możliwość znisz-

czenia odzieży 
wierzchniej pasażera 

Możliwość wy-
stąpienia obrażeń 
ciała pasażera 

1.6 Niezdatne oświetlenie wewnętrzne nad drzwiami 
2.3 Skrócenia czasu otwierania/zamykania drzwi 
1.7 Brak środków sygnalizacji akustycznej otwierania drzwi 

2.1 Przesterowany mechanizm  
otwierania/zamykania drzwi 

Możliwość uszkodzenia bagażu pasaże-
ra w wyniku zakleszczenia się między 
skrzydłami drzwiowymi 

1.4 Niezaizolowane przewody elektryczne  Zagrożenie porażenia prądem 1.5 Odchylona pokrywa skrzyni mechanizmu drzwiowego 
2.5 Zablokowane połączenia przegubowe drążka napędowego Możliwość zablokowania drzwi 

2.9 Otwarte drzwi podczas jazdy tramwaju 
Możliwość utraty zdrowia/życia pasa-
żera w wyniku wypadnięcia z jadącego 
tramwaju 

* – numery pytań na liście kontrolnej 

ZAKOŃCZENIE 
Zadaniem metod zarządzania ryzykiem jest ciągłe doskonalenie wybranych obszarów 

analiz z punktu widzenia generowanych w tych obszarach zagrożeń. W niniejszym artykule 
obszarem analiz jest użytkowanie drzwi podczas eksploatacji tramwajów typu 105Na. Do 
elementów komunikacji tramwajowej dedykowana jest metoda TRAM-RISK. Na tle schema-
tu jednej z procedur tej metody – procedury identyfikacji zagrożeń – zaprezentowano formal-
ne procedury rozpoznawania źródeł zagrożeń i identyfikacji zagrożeń, wykorzystując do tego 
odpowiednio zbudowaną listę kontrolną pytań o występowanie źródeł zagrożeń. 

IDENTIFICATION OF HAZARDS RELATED 
TO THE USE OF DOORS IN 105NA TRAMS 

WHILE IN SERVICE 

Abstract  
The object of the investigations are the doors of 105Na trams in terms of the procedures of hazard 

identification related to their use. The object and the scope of the investigations has been adopted in 
reference to the procedures of the TRAM-RISK method of risk management dedicated for the tramway 
components. The characteristics of the analyzed object have been presented taking into account the 
procedures of door opening and the operation of the door opening mechanism. Selected groups of 
questions for the checklists have been developed and presented in order to identify the sources of haz-
ards related to the use of the tram doors. The sources of hazards have been identified and consequent-
ly, the hazards have been formulated. The presented results of the investigations are an implementa-
tion of the TRAM-RISK method procedures. 
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