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DIAGNOSTYKA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH WAGONÓW 

TRAMWAJOWYCH 
 

DIAGNOSTIC OF THE DRIVE SYSTEMS OF A TRAM WAGON 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę uszkodzeń zespołów napędowych wagonów tramwajowych 

oraz zaproponowano układ do bezinwazyjnej diagnostyki większości tych defektów. Przeprowadzono badania 

diagnostyczne na wybranych zespołach napędowych wagonów tramwajowych w jednym z przedsiębiorstw 

komunikacyjnych. Badano różne układy napędowe wagonów, w pełni sprawne oraz układy napędowe 

z uszkodzeniami pozwalającymi na wykonanie pomiarów diagnostycznych podczas normalnej jazdy wagonu. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na opracowanie metodyki i zakresu badań stanu napędów 

wagonów tramwajowych w zależności od typu wagonu. Rejestracja i analiza kilku sygnałów prądu, napięcia, 

prędkości obrotowej, drgań, oprócz typowych funkcji diagnostycznych służących do określenia stanu 

badanych napędów, pozwala również na uzyskanie dodatkowych informacji np. o efektywności przetwarzania 

energii przez napęd wagonu tramwajowego podczas jazdy. 
 

Abstract: This paper presents an analysis of faults in drive systems of tram wagons and proposes a system for 

the non-invasive diagnosing of the majority of these faults. Diagnostic tests were carried out on the selected 

drive systems of tram wagons of a public transport company. Various drive systems were tested which 

included both faulty drive systems and fault-free systems – this allowed for the performing of diagnostic 

measurements during periods of standard operation. The results of the performed tests enabled the design of 

appropriate methodology and the defining of the required research breadth which was to be conducted on the 

drive systems of tram wagons of specific types. The research required the recording and interpretation of 

signals relating to current, voltage, rotational speed, and vibrations – this was in addition to the standard 

diagnostic procedures used to assess the condition of the tested drive systems. These signal records assisted in 

the obtaining of additional information such as that which is concerned with the effectiveness of energy 

conversion by the drive system of a tram wagon during its operation. 
 

Słowa kluczowe: wagon tramwajowy, diagnostyka uszkodzeń, układ napędowy tramwaju, uszkodzenia 

elektryczne, uszkodzenia mechaniczne 
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1. Wstęp 

W procesie eksploatacji wagonów tramwajo-

wych bardzo ważne jest monitorowanie zużycia 

podzespołów układu napędowego. W przypad-

ku nieprzewidzianych awarii pojazdów szyno-

wych przedsiębiorstwo komunikacyjne ponosi 

stratę z tytułu niewykonanych przewozów pasa-

żerów. Kontrola elementów napędowych pojaz-

dów jakimi są silniki trakcyjne, przekładnie, ze-

stawy kołowe ma na celu bieżącą ocenę stopnia 

zużycia oraz określenie optymalnych cyklów 

remontowych. Wczesne wykrycie usterki po-

woduje właściwe zaplanowanie cyklu napraw-

czego i wymierne ograniczenie strat wynikają-

cych z niewykonania usługi przewozu. Obecnie 

w eksploatowanych wagonach tramwajowych 

bezpośrednio nie monitoruje się pracy układów 

napędowych. Aktualnie diagnostyka nowych 

układów napędowych, w skład których wcho- 

 
 

dzą silnik trakcyjny, przekładnia wraz z zesta-

wem kołowym polega na pomiarze: tempera-

tury, wartości skutecznych prądu, napięcia oraz 

prędkości silnika trakcyjnego z wykorzystaniem 

prostych przetworników pomiarowych. Sygnały 

z przetworników doprowadzone są do prze-

kształtnika trakcyjnego bądź (w starszych ty-

pach wagonów tramwajowych) do wagonowe-

go sterownika trakcyjnego sterującego pracą 

styczników w obwodzie głównym silników tra-

kcyjnych [4-5]. Starsze typy napędów diagno-

zowane są przez doświadczonych pracowni-

ków, którzy podczas jazdy testowej wagonem 

wsłuchują się w pracę mechanizmu przekładni 

wózka napędowego. Na podstawie dźwięków 

emitowanych przez zespół napędowy zostaje 

oceniony stan techniczny przekładni. 
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Liczne publikacje i powodzenie stosowania róż-

nych metod diagnostycznych dla napędów ele-

ktrycznych z silnikami prądu przemiennego [2, 

5, 7-13] w trakcie ich normalnej pracy w ele-

ktroenergetyce, skłoniły autorów do podjęcia 

tematu diagnostyki układów napędowych wa-

gonów tramwajowych podczas normalnej jazdy 

wagonu [14]. Oprócz metod diagnostycznych 

opartych o analizę sygnałów elektrycznych 

prądu i napięcia [2, 5, 7, 10] zdecydowano się 

rozszerzyć analizy o sygnały wibroakustyczne 

[1, 8-9, 13, 15]. W dalszej części artykułu zo-

stanie opisana analiza awaryjności napędu wa-

gonów tramwajowych i przyjęta metodologia 

ich badania oraz uzyskane wyniki analiz 

diagnostycznych przykładowych pomiarów. 

Naszkicowana zostanie także możliwość inte-

gracji informacji o stanie napędu uzyskanej po 

zamontowaniu dodatkowych elementów pomia-

rowych z istniejącym systemem monitoringu  

w pojeździe tramwajowym. 

2. Analiza i rozpoznanie najczęstszych 
przyczyn awarii napędów wagonów 

Analizę i rozpoznanie najczęstszych przyczyn 

awarii oraz uszkodzeń elementów układów na-

pędowych wagonów tramwajowych typu 

EU8N, N8 przeprowadzono na podstawie 

„Książek Defektów Wagonów” prowadzonych 

codziennie przez mistrzów zmianowych w jed-

nym z przedsiębiorstw komunikacyjnych. Ba-

danie usterkowości obejmowało cały rok 2015. 

„Książki Defektów Wagonów” są dokumentami 

na podstawie, których wykonywane są analizy 

usterkowości pojazdów szynowych eksploato-

wanych w tym przedsiębiorstwie [14]. Na rys.1. 

przedstawiono zbiorcze zestawienie usterek uk-

ładów napędowych eksploatowanych wagonów 

tramwajowych w rok 2015. Uszkodzenia z ka-

tegorii „silnik” obejmują wszystkie awarie do-

tyczące samego silnika trakcyjnego wagonów 

tramwajowych. Dokładne opisy usterek za rok 

2015 zostały umieszczone na rys.2. W roku 

2015 największą liczbę usterek dotyczącą sil-

ników trakcyjnych zanotowano w październiku 

– 21 zgłoszeń oraz w lipcu - 18 zgłoszeń.  

W marcu odnotowano dwa zgłoszenia. Wrze-

sień był miesiącem, gdzie nie odnotowano us-

terki. 

 

Rys. 1. Zestawienie usterek układu napędowego 

wagonów tramwajowych w 2015 roku [14] 

 

Rys. 2. Zestawienie usterek układu napędowego 

wagonów tramwajowych w 2015 roku [14] 

Na rys.3. przedstawiono rozszerzone informacje 

o dominujących usterkach w eksploatowanych 

silnikach tramwajowych. W 2015 roku najwię-

kszym problemem były nadmiernie zużywające 

się szczotki silnika. 

 

Rys. 3. Zestawienie usterek silnika trakcyjnego 

w 2015 roku [14] 

Z końcem lipca oraz początkiem sierpnia 2015 

roku zanotowano zwiększoną liczbę usterek 

przekładni wózków napędowych. Na podstawie 

zestawienia przedstawionego na rys.4. można 

wywnioskować, że w lipcu zgłoszono 14 przy-

padków na „brak zazębienia”, natomiast w sie-

rpniu było 25 usterek z blokującą się przekła-

dnią. 
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Rys. 4. Zestawienie usterek przekładni zestawu 

napędowego w 2015 roku [14] 

Na rys.5. przedstawiono zestawienie najbardziej 

awaryjnych wagonów tramwajowych obsługi-

wanych przez Stację Obsługi Tramwajów. 

 

Rys. 5. Zestawienie awaryjności dla poszcze-

gólnych typów wagonów tramwajowych w 2015 

roku [14] 

Analiza wpisów przez okres 12 miesięcy w co-

dziennych raportach dokonywanych przez mist-

rzów zmianowych w „Książkach Defektów 

Wagonu” wykazała, że największa awaryjność 

układów napędowych w roku 2015 występo-

wała w wagonach EU8N. Najwięcej zgłoszeń 

awarii odnotowano w miesiącu lipcu. Było to 

54 zgłoszenia. Podobną liczbę 53 zgłoszeń 

awarii zanotowano w miesiącu styczniu. 

3. Układy pomiarowe do badania napę-
dów wagonów tramwajowych 

Opracowano dwa układy do pomiarów diagno-

stycznych napędów w wagonach tramwajo-

wych. Pierwszy układ opracowano dla wago-

nów: EU8N, N8C, N8S z silnikami trakcyjnymi 

prądu stałego. Drugi z opracowanych układów 

jest dedykowany dla wagonów z napędami,  

w których zastosowano silniki indukcyjne kla-

tkowe zasilane z falowników napięcia. 

3.1. Układ pomiarowy dla diagnostyki napę-
dów z silnikami prądu stałego 

Na rys.6. przedstawiono schemat blokowy ukła-

du pomiarowego do badań diagnostycznych 

zespołu napędowego tramwaju typu EU8N, 

N8S i N8C. 

 

Rys. 6. Schemat blokowy układu pomiarowego 

do badań zespołu napędowego tramwaju 

Układ pomiarowy dla diagnostyki stanu zespołu 

napędowego wagonu tramwajowego zbudowa-

no z kilku przetworników pomiarowych i sys-

temu rejestrującego opartego o kartę pomiaro-

wą DAQ i komputer przenośny. Pierwszy ele-

ment pomiarowy to izolowana napięciowa son-

da różnicowa TT SI 9002, przeznaczona do 

pomiaru napięcia na zaciskach silnika trakcyj-

nego. Do pomiaru prądu w odwodzie zasilania 

silnika zastosowano cęgi prądowe i310s. Do 

pomiaru składowej zmiennej prądu pobieranego 

przez badany silnik zastosowano elastyczną 

cewkę Rogowskiego CWT. Rejestrowano tak-

że dwa sygnały napięciowe proporcjonalne do 

prędkości kół badanego wózka oraz sygnał re-

ferencyjny proporcjonalny do prędkości wago-

nu. Oprócz tych sygnałów rejestrowano jeszcze 

sygnał z mikrofonu RG-50, umieszczonym na 

siedzeniu pasażerskim w odległości 70 cm  

od silnika trakcyjnego i  akcelerometru typu 

603C01, przytwierdzonego na korpusie silnika 

trakcyjnego za pomocą magnesu. Do kondy-

cjonowania sygnałów z mikrofonu i akcelero-

metru zastosowano trzykanałowy kondycjonera 

PA-3000. Wszystkie sygnały bezpośrednio  

z przetworników pomiarowych lub wyjść ukła-

dów kondycjonowania podłączono do wejść 

wielofunkcyjnej karty pomiarowej NI USB 

6259. Przy pomocy zestawionego układu po-

miarowego rejestrowano jednocześnie 7 sygna-

łów z częstotliwością próbkowania 20kHz. Wi-

dok zestawionego układu pomiarowego we-

wnątrz wagonu tramwajowego przedstawiono 

na rys.7. i rys.8. 
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Rys. 7. Układ pomiarowy do badań układu na-

pędowego z silnikiem prądu stałego 

 

Rys. 8. Widok tabliczki zaciskowej badanego 

silnika z zamontowanym układem pomiarowym 

Do zbierania i analizy przebiegów czasowych 

zarejestrowanych podczas jazd testowych wa-

gonów przygotowano oprogramowanie w śro-

dowisku MATLAB. Ze względu na silne zakłó-

cenia z sieci pokładowej wagonu tramwajo-

wego zdecydowano się na zasilanie karty oraz 

układów kondycjonowania z akumulatora. 

3.2. Układ pomiarowy dla diagnostyki napę-
dów z silnikami indukcyjnymi 

Na rys.9. przedstawiono schemat blokowy ukła-

du pomiarowego do badań diagnostycznych 

układu napędowego tramwaju z silnikami indu-

kcyjnymi klatkowymi zasilanymi z falownika. 

Takie rozwiązania układów napędowych są sto-

sowane w eksploatowanych w przedsiębior-

stwie tramwajach NGT6, NGT8 lub 2014N. 

Podstawowymi przetwornikami pomiarowymi 

w tym układzie są 3 elastyczne cewki Rogow-

skiego CWT15 zapięte na przewodach zasi-

lający silnik trakcyjny. Sygnały z cewek podłą-

czone do wejść analogowych karty pomiarowej 

NI USB 6259. Karta natomiast została pod-

łączona do komputera przenośnego. 

 

Rys. 9. Układ pomiarowy do badań układu na-

pędowego z silnikiem indukcyjnym klatkowym 

Na rys.10 i rys.11. przedstawiono zestawiony 

układ pomiarowy według schematu z rys.9. 

 

Rys. 10. Miejsce wpięcia cewek Rogowskiego 

 

Rys. 11. Układ pomiarowy do badań diagnosty-

cznych napędu z silnikiem indukcyjnym klatko-

wym 

4. Metody diagnostyczne i analiza zebra-
nych danych 

4.1. Diagnostyka napędów z silnikami prądu 
stałego 

Pomiary diagnostyczne dla wagonów tram-

wajowych z silnikami prądu stałego wykonano 

podczas jazdy technicznej tramwaju. 
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Podczas badań każdego napędu wagonu tram-

wajowego resjestroano 7 sygnałów przez cały 

okres czasu. Długość czasu rejestracji była 

zależna od od trasy przejazdu. Trasy przejazdu 

obejmowały odcinki o zmiennym nachyleniu 

terenu umożliwiające, szczególnie przy rozru-

chach silników na podjazdach, uzyskać trud-

niejsze warunki pracy napędów podczas jazd 

testowych. Układy napędowe podczas badań 

pracowały najczęściej w cyklach: rozruch, jaz-

da z rozpędu, hamowanie. Dynamika prze-

jazdu podczas większości jazd testowych była 

podobna. Przykładowy przebieg prądu w głów-

nym obwodzie zasilania badanego napędu z za-

znaczeniem faz pracy silnika przedstawiono na 

rys.12. 
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Rys. 12. Przykładowy przebieg czasowy prądu 

w obwodzie zasilania silnika 

Zarejestrowane sygnały prądów, napięć drgań  

i ciśnienia akustycznego poddano analizie czę-

stotliwościowej. Z widm sygnałów wybrano 

charakterystyczne częstotliwości, które mogą 

wskazywać na występowanie określonego 

rodzaju uszkodzenie w układzie napędowym. 

Wybór częstotliwości był związany z chara-

kterystycznymi cechami budowy poszczegól-

nych elementów układu napędowego. Wzięto 

pod uwagę: liczbę elementów tocznych łożysk, 

liczbę zębów przekładni i inne czynniki. Sygna-

ły drgań i hałasu próbowano maksymalnie od-

separować od wpływu zewnętrznych zakłóceń 

związanych z pracą napędu i czynnikami ze-

wnętrznymi. Przykładowe widma drgań i hałasu 

przedstawiono na rys.13. i rys.14. W oparciu  

o zrejestrowane dane można również analizo-

wać pobór mocy przez silnik trakcyjny. Na rys. 

15 przedstawiono przebieg czasowy mocy 

chwilowej pobieranej przez silnik trakcyjny 

1JB 2021 3MC02. Analiza mocy chwilowej 

pobieranej przez silnik pozwala na szczegółowe 

rozpoznanie kierunku przepływu mocy dla 

układów napędowych z odzyskiem energii. 
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Rys. 13. Widmo amplitudowe drgań 
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Rys. 14. Widmo amplitudowe hałasu 
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Rys. 15. Przebieg czasowy mocy chwilowej 

pobieranej przez silnik trakcyjny 

1JB 2021 3MC02 

Analizy takie mogą pozwolić na zoptyma-

lizowanie dynamiki przejazdu tramwaju pod 

kątem minimalnego zużycia energii. 
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4.2. Przypadek uszkodzenia przekładni ukła-
du napędowego 

Przed wykonaniem badań jednego z wagonów 

stwierdzono bardzo głośną pracę układu na-

pędowego. Za pomocą układu pomiarowego do 

badań silników prądu stałego przeprowadzono 

rejestrację sygnałów diagnostycznych przy 

pracy napędu na krótkim odcinku jazdy tes-

towej. Analiza widmowa drgań i hałasu wska-

zywała na występowanie charakterystycznych 

częstotliwości związanych z uszkodzeniem 

układu napędowego. Po wymontowaniu uszko-

dzonego wózka i demontażu przekładni stwier-

dzono, że uszkodzeniu uległ zębnik przekładni 

pierwszej osi. Rys.16. przedstawia uszkodzony 

zębnik przekładni. 

 

Rys. 16. Uszkodzony zębnik przekładni 

Szybkie wychwycenie usterki przez praco-

wników Stacji Obsługi Tramwajów spowodo-

wało, że nie zostały uszkodzone koła talerzowe 

przekładni. 

4.3. Diagnostyka napędów z silnikami induk-
cyjnymi 

Podobnie jak dla pomiarów diagnostycznych 

dla wagonów tramwajowych z silnikami prądu 

stałego dane rejestrowano podczas normalnej 

jazdy tramwaju. Przykładowy przebieg prądu 

stojana rejestrowanego podczas jazdy z zazna-

czenymi fazami pracy napędu przedstawiono na 

rys.17. Analizowano trzy zarejestrowane prądy 

podczas pracy w stanach dynamicznej oraz pra-

cy napędu w stanie ustalonym. Dla stanów 

dynamicznych analizowano zmiany ruchomych 

wartości skutecznych prądu oraz odfiltrowane 

składowe prądu stojana. Filtrację sygnału prze-

prowadzono przy użyciu cyfrowego dolnoprze-

pustowego filtru Butterwortha 4-rzędu o często-

tliwości odcięcia dobieranej eksperymentalnie 

w przedziale od 5 do 20Hz. Przebiegi czasowe 

prądów i ich analizę przedstawiono na rys.18 do 

rys.20. 

 

Rys. 17. Przykładowy przebieg czasowy prądu 

fazy L1 stojana podczas jazdy testowej 
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Rys. 18. Przebiegi czasowe trzech prądów 

fazowych stojana 
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Rys. 19. Przebiegi czasowe ruchomych wartości 

skutecznych prądów fazowych stojana 

. 
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Rys. 20. Przebiegi czasowe ruchomej wartości 

skutecznej prądu stojana i odfiltrowanej nisko-

częstotliwościowej składowej prądu 

Oprócz analiz odfiltrowanych składowych prą-

du stojana oraz ruchomych wartości skutecz-

nych prądów w stanach dynamicznych przepro-

wadzono analizy widma prądu dla pracy układu 

napędowego przy niezmieniających się warun-

kach jazdy wagonu tramwajowego. Przykłado-

we widmo prądu stojana z zaznaczeniem cha-

rakterystycznych częstotliwości wybranych do 

oceny stanu badanego silnika przedstawiono na 

rys.21. 

 

Rys. 21. Widmo amplitudowe prądów stojana, 

faza L1 przy niezmieniających się warunkach 

jazdy wagonu tramwajowego 

Częstotliwościowe metody analizy prądów sto-

jana pozwalają na wiarygodną ocenę stanu wir-

nika badanego silnika w ustalonym stanach pra-

cy maszyny. Można przy użyciu tych metod 

wykryć uszkodzenia klatki wirnika i łożysk. Za-

stosowanie cewek Rogowskiego w układzie po-

miarowym pozwala także na ocenę stanu 

układu izolacyjnego badanej maszyny i spraw-

dzenia pracy falownika pod kątem inten-

sywności impulsów powstających przy prze-

łączaniu elementów energoelektronicznych. 

5. Podsumowanie 

W artykule opisano awaryjność napędów wago-

nów tramwajowych oraz zaproponowano spo-

sób jej obniżenia poprzez stosowanie szcze-

gółowych bezinwazyjnych badań diagnostycz-

nych elementów składowych napędów wago-

nów tramwaju. Przeprowadzone analizy pozwo-

liły na sformułowanie dokładniejszych potrzeb 

w zakresie diagnozowania uszkodzeń układów 

napędowych. Przy wykonywaniu badań diagno-

stycznych przeprowadzono również analizę 

działania systemu monitoringu układów napę-

dowych pojazdów szynowych serwisowanych 

przez Stację Obsługi Tramwajów. Analiza 

działania istniejącego systemu monitoringu 

urządzeń i układów napędowych wagonu tram-

wajowego pozwoliła na opracowanie koncepcji 

rozbudowy takiego systemu o wczesne sygnali-

zowanie złego stanu maszyny napędowej. 

Przeprowadzone badania wykazały, iż nowe 

modele pojazdów szynowych powinny być 

wyposażone w dodatkowe czujki umożliwiające 

bieżącą kontrolę stanu maszyn napędowych. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów 

oraz zapewnienie napędom optymalnej i beza-

waryjnej pracy pomiędzy remontami zalecane 

jest okresowe wykonywanie proponowanych 

badań diagnostycznych. Ułatwieniem w wy-

konywaniu badań diagnostycznych może być 

przenośny zestaw pomiarowy umożliwiający 

szybką ocenę stanu zespołu napędowego wózka 

tramwajowego w trakcie jego normalnej eks-

ploatacji. Zdobyte doświadczenie przy budowie 

prototypów układów pomiarowych zostanie 

wykorzystane przez autorów do opracowanie 

funkcjonalnego i efektywnego narzędzia do 

oceny stanu różnych typów napędów wagonu 

tramwajowego podczas przejazdu technicznego. 

W przyszłości należy rozważyć możliwość 

rozbudowy istniejącego systemu pomiarowego 

w wagonach tramwajowych o dodatkowe 

funkcje diagnostyczne, a w nowobudowanych 

pojazdach seryjnego montażu takiego systemu 

jako standardu poprawiającego bezpieczeństwo 

transportu publicznego. 
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