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Streszczenie

Streszczenie
Praca dotyczy problemów związanych z wyznaczaniem i prognozowaniem ryzyka
niezdatności operacyjnej pojazdów samochodowych w ujęciu kosztowym. We wstępie
scharakteryzowano obszar rozważanego zagadnienia oraz dokonano literaturowego przeglądu
prac z zakresu: niezawodności pojazdów, ciągłości działania, jakości w kontekście pojazdów
i usług przewozowych, kosztów użytkowania i utrzymania pojazdów użytkowych. Dokonano
przeglądu rożnych ujęć ryzyka, jego definiowania oraz analizowania.
Zagadnienie eksploatacji pojazdów rozważono w systemie antropotechnicznym
przewoźnik-pojazd-użytkownik (w skrócie PPU). Założono, że celem działania systemu
antropotechnicznego jest realizacja zadań przewozowych zgodnie z zapotrzebowaniem
użytkownika (klienta). Decydent (przewoźnik) jest podmiotem działania, a jego uprawnienia
są związane z własnością pojazdu. Analizowany problem badawczy sprowadza się do
określenia warunków zapewnienia ciągłości działania pojazdów jako składnika PPU. Przyjęto,
że ciągłość działania pojazdu jest czynnikiem decydującym o pozytywnym wyniku
funkcjonowania systemu PPU, a miarą wagi zagrożenia spowodowanego niezdatnością
operacyjną pojazdu jest progowa wartość przychodu z wykonywania zadań przewozowych
równoważna spadkowi wartości rezydualnej pojazdu w rozpatrywanym przedziale czasu
użytkowania. Przyjęto, że celem pracy jest opracowanie metoda prognozy ryzyka niezdatności
operacyjnej pojazdu.
Założono, że ryzyko niezdatności operacyjnej jest sumą ryzyk cząstkowych: ze względu
na naprawy incydentalne, brak przychodu podczas przestoju pojazdu oraz migrację
użytkownika.

Ryzyka

cząstkowe

odpowiadają

najważniejszym

charakterystykom

utożsamianym z ciągłością działania: uszkadzalnością. gotowością, i zabezpieczeniem.
W zakresie opracowań metody prognozy ryzyka określono kryteria ryzyka dopuszczalnego.
Jako podstawę przyjęto bieżącą wartość rezydualną pojazdu i 50 % początkowej wartości
pojazdu.
Opracowany model ryzyka niezdatności operacyjnej zweryfikowano w badaniach
doświadczanych dwóch grup samochodów ciężarowych. Grupy pojazdów dobrano w sposób
umożliwiający porównanie wyników między sobą. Wyniki badań poddane zostały
szczegółowej analizie opisowej i statystycznej.
Pracę

zakończono

wnioskami

i

podsumowaniem

dotyczącym:

adekwatności

opracowanego modelu ryzyka niezdatności operacyjnej i przydatności kryteriów ryzyka
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dopuszczalnego. Ponadto określono zakres analitycznych zastosowań modelu ryzyka oraz
wskazano kierunki dalszego doskonalenia modelu.
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Abstract
Thesis deals with the problems related to the determination and forecasting operational
incapacity risk of motor vehicles in terms of costs. The introduction characterizes the area of
the considered issue and provides a literature review of works in the field of: vehicle reliability,
business continuity, quality in the context of vehicles and transport services, costs of using and
maintaining commercial vehicles. Various approaches to risk, its definition and analysis were
reviewed.
The issue of vehicle operation was considered in the carrier-vehicle-user
anthropotechnical system (CVU for short). It was assumed that the purpose of the
anthropotechnical system is to carry out transport tasks in accordance with the needs of the user
(customer). The decision-maker (carrier) is the subject of operation and his powers are related
to the ownership of the vehicle. The analysed research problem boils down to determining the
conditions for ensuring the continuity of vehicles as a component of CVU system. It was
assumed that the continuity of the vehicle's operation is a decisive factor in the positive result
of the CVU system, and the measure of the severity of the risk caused by the operational
incapacity of the vehicle is the threshold value of revenue from the performance of transport
tasks equivalent to the decrease in the residual value of the vehicle in the considered period of
use. Therefore, the aim was to develop a method for analysing the operational incapacity risk
of the vehicle.
It was assumed that the operational incapacity risk is the sum of partial risks: due to
incidental repairs, lack of revenue during downtime and user migration. Partial risks correspond
to the most important characteristics identified with business continuity: integrity, readiness,
and security. Together with the developed method, criteria for determining the permissible risk,
based on the current residual value of the vehicle and 50 % of the vehicle value at the initial
time, have been defined.
The developed operational incapacity risk R model was verified in the tests of two groups
of vehicles. The groups of vehicles were selected in such a way that the results can be compared
with each other. The results of the research were subjected to a detailed descriptive and
statistical analysis.
The work was completed with conclusions and a summary concerning: the adequacy of
the developed risk model of operational inadequacy and the usefulness of the acceptable risk
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criteria. In addition, the scope of analytical applications of the risk model was determined and
directions for further improvement of the model were indicated.
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Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń stosowanych w pracy

a

–

parametr skali,

Az

–

przychód progowy,

az

–

względny spadek wartości samochodu w czasie t u,

b

–

parametr kształtu,

C0

–

cena nowego samochodu,

CE

–

dodatkowe koszty,

CL

–

koszt roboczogodziny,

CNi

–

średni miesięczny koszt naprawy w i-tym miesiącu użytkowania na 1 autobus,

CPCM

–

okresowe koszty obsług korekcyjnych (Cost of Periodic Corrective Maintenance) dla floty pojazdów,

e

–

podstawa logarytmu naturalnego,

Eek

–

wskaźnik efektywności eksploatacyjnej,

Efz

–

współczynnik zyskowności,

ɛ

–

dopuszczalne odchylenie zużycia potencjału eksploatacyjnego od wymaganej wartości początkowej,

f(t)

–

funkcja gęstości prawdopodobieństwa powstania uszkodzenia w chwili t,

F(t)

–

funkcja zawodności,

F(tu)

–

zawodność samochodu po czasie t u (dystrybuanta rozkładu Weibulla),

Fw(pk)

–

dystrybuanta rozkładu Weibulla czasu do pierwszego uszkodzenia,

H(t)

–

funkcja odnowy,

h(t)

–

gęstość odnowy,

i

–

kolejny numer warstwy, i= 1, 2, …, K,

j

–

przedział eksploatacji,

jT

–

periodyczne okresy estymacji,

K

–

liczba warstw,

Kd

–

koszty dodatkowe,

Ke

–

koszty eksploatacji ujęte w rozpatrywanym okresie przebiegu lub czasu,

Kg(t)

–

gotowość techniczna,

Kgi

–

średni miesięczny wskaźnik gotowości technicznej w i-tym miesiącu użytkowania,
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Ko

–

koszty obsługiwania,

Kob

–

koszty osobowe,

Ku

–

koszty użytkowania,

Kz

–

koszty zaopatrzenia systemu eksploatacji pojazdów,

L

–

liczba jednorodnych obiektów; dla obiektów niejednorodnych,

m

–

liczba uszkodzeń niejednorodnych części,

M

–

zmiana wartości obiektu w czasie,

MC

–

koszt wymienianych lub naprawianych części,

Mg(pk)

–

miara zawodności ze względu na brak gotowość,

m1, m2

–

współczynniki korygujące,

MN(pk)

–

miara zawodności ze względu na uszkadzalność,

MRT

–

średni efektywny czas naprawy (Mean Repair Time),

Mw(pk)

–

miara zawodności ze względu na zabezpieczenie ciągłości działania,

n

–

liczba analizowanych okresów,

N

–

liczba miesięcy w analizowanym okresie eksploatacyjnym lub liczność
próby obiektów poddanych badaniom,

N(0)

–

liczba obiektów zdatnych w chwili początkowej t=0,

N(pk)

–

skumulowany koszt napraw incydentalnych w przedziale przebiegu eksploatacyjnego,

n(t)

–

liczba obiektów które uległy uszkodzeniu do chwili t,

n(t+Δt)

–

liczba obiektów uszkodzonych do chwili t+Δt,

N(Δt)

–

liczba elementów zdatnych na początku rozpatrywanego przedziału Δt,

Ng(pk)

–

miara zagrożenia z powodu braku gotowości,

ni

–

koszt pojedynczej naprawy uszkodzenia incydentalnego powstałej przy
określonym przebiegu eksploatacyjnym pk,

nk

–

końcowy miesiąc użytkowania,

NN(pk)

–

miara zagrożenia z powodu uszkadzalności,

np

–

początkowy miesiąc użytkowania,

Nu

–

koszt napraw incydentalnych w czasie t u,

Nw(pk)

–

miara zagrożenia z powodu braku zabezpieczenia ciągłości działania,

p0

–

przebieg początkowy,

pk

–

kres górny k-tego przedziału przebiegu eksploatacyjnego,

Pp(pk)

–

progowy przychód z realizacji zadań przewozowych,
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Ppi

–

średni miesięczny przychód potencjalny w i-tym miesiącu użytkowania na 1
autobus,

PRZi

–

średni miesięczny przychód rzeczywisty w i-tym miesiącu użytkowania na 1
autobus,

Q(t)

–

Q(t, t + Δt) –

prawdopodobieństwo zdarzenia niepożądanego w czasie t,
prawdopodobieństwo powstania uszkodzenia w przedziale <t, t + Δt),

R(30)

–

ryzyko sezonowe,

R(pk)

–

ryzyko niezdatności operacyjnej,

R(t)

–

funkcja niezawodności,

REZ(pk)

–

cena rynkowa pojazdu po przebytym przebiegu eksploatacyjnym p k,

Rg(pk)

–

ryzyko strat związanych z brakiem przychodu podczas przestoju,

RN(pk)

–

ryzyko strat związanych z kosztami napraw incydentalnych,

Rw(pk)

–

ryzyko strat związanych z nielojalnością klienta,

Sp(pk)

–

spadek wartość rezydualnej pojazdu,

T

–

czas pracy w jednym okresie,

T0

–

średni czas bezawaryjnej pracy,

tB

–

czas trwania badań,

ti

–

czas poprawnej pracy do pierwszego uszkodzenia i-tego obiektu,

tu

–

umowny czas wynajmu,

U0

–

średni czas przebywania w odnowie,

We

–

efektywność eksploatacyjna,

Wi

–

i-ta warstwa,

Wu(pk)

–

względna utrata wartości przez pojazd,

Z

–

zysk,

Z(c)

–

prawdopodobieństwo, że zdarzenie niepożądane spowoduje straty nie niższe
niż c,

ZB

–

potencjał eksploatacyjny planowany do zużycia,

Zj

–

zapas potencjału eksploatacyjnego j-tego obiektu na początku badań, t=t 0,

αe

–

średnia intensywność eksploatacji badanych obiektów,

ΔL

–

długość warstwy,

ΔPp(pk)

–

wymagany przychód progowy konieczny w przedziale przebiegu eksploatacyjnego,

Λ(c, t)

–

miara ryzyka,

λij

–

warunkowe prawdopodobieństwo uszkodzenia i-tej części w j-tym okresie,
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𝜆(t)

–

funkcja intensywności uszkodzeń,

𝜆i

–

intensywność użytkowania wyrażona liczbą przejechanych kilometrów w itym miesiącu użytkowania,
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WSTĘP
W literaturze [1] określono trzy podstawowe cechy działalności gospodarczej tj.
zarobkowość, zorganizowanie i ciągłość. Przez ciągłość działania rozumie się zdolność
przedsiębiorstwa

do

kontynuacji

akceptowalnych,

wcześniej

dostarczania

zdefiniowanych,

wyrobów

poziomach

i świadczenia
po

wystąpieniu

usług

na

zdarzenia

zakłócającego działanie [2]. Praktyczne wdrożenie zasad zarządzania ciągłością działania
nastąpiło pod koniec lat 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
kiedy to uwzględniając powszechne zastosowanie informatyki zaczęto opracowywać plany
awaryjne dotyczące systemów informatycznych. Opracowano dokumenty normatywne serii
ISO 22300 dotyczące bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury systemów produkcyjnych
i usługowych. Miały one być odpowiedzią na to jak zabezpieczyć te systemy przed skutkami
klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych i poważnych kryzysów. Poszczególne kraje
zaczęły przywiązywać dużą wagę do zarządzania kryzysowego. Rozwój nauki o ciągłości
działania i zarządzaniu kryzysowym sprawiły, że postulaty teorii ciągłości działania można
wykorzystać obecnie w szerokiej skali.
W świetle powyższych przesłanek w obszarze transportu samochodowego istotnym
i zasadnym jest podjęcie tematu niezawodności eksploatacyjnej pojazdu w kontekście
zapewnienia ciągłości usług przewozowych. Dla przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej
działalności pojazdy samochodowe (samochody osobowe na wynajem, samochody ciężarowe,
autobusy) niezawodność eksploatacyjna floty jest istotnym elementem wpływającym na
efektywność oraz ciągłość. Jak największa niezawodność pojazdu leży w obszarze
zainteresowania zarówno przewoźnika jak i klienta, usługobiorcy. Dla przedsiębiorcy niska
niezawodność oznacza między innymi utratę potencjalnego zysku, koszty napraw, koszty
związane z karami z tytułu opóźnień oraz utratę zaufania klienta. Dla klienta zaś niespełnienie
terminowych i jakościowych wymagań eksploatacyjnych dotyczących środków transportu
w konsekwencji prowadzi także do rezygnacji/migracji. Przedsiębiorcy wykorzystujący do
swojej działalności samochody ciężarowe muszą podjąć decyzję dotyczącą wyboru właściwej
marki i typu pojazdu, który najlepiej spełni ich potrzeby i oczekiwania. Jest to szczególnie
ważne w praktyce rynkowej, ponieważ producenci oraz pośrednicy sprzedaży na ogół nie
informują nabywców o wskaźnikach awaryjności oferowanych pojazdów. Rozpoznanie ryzyka
uszkodzeń eksploatacyjnych powinno być jednym z najważniejszych kryteriów przy zakupie
lub wynajmie pojazdu. W niniejszej pracy, na podstawie przeprowadzonych badań
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empirycznych, przedstawiono model oceny ryzyka niezdatności operacyjnej pojazdów na
przykładzie samochodów ciężarowych.
Problematyka poruszona w pracy dotyka szeroko rozumianej niezawodności pojazdów.
Aktualnie, w sytuacjach dynamicznego rozwoju rynku usług transportowych, konkurencyjność
przedsiębiorstw transportowych znacząco wzrasta i w sytuacji, kiedy koszty realizowanych
usług stabilizują się na jednolitym poziomie, przedsiębiorstwa muszą konkurować na innych
płaszczyznach. Praktyka wskazuje, że najczęściej stawia się na jakość ofertowanych usług
przewozowych.
Jakość usług transportowych jest silnie uzależniona od niezawodności eksploatowanych
pojazdów. Wysoki poziom niezawodności wpływa na niskie ryzyko operacyjne oraz
terminowość przewozów i utrzymanie stabilnego zaufania klientów.
W niniejszej pracy szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu zapewnienia (gwarancji)
wykonania przewozu jako warunku determinującego zaufanie klienta. Problem badawczy
sformułowano jako zagadnienie oszacowania (wyjaśnienia) wielkości i struktury kosztów
zapewnienia ciągłej gotowości operacyjnej floty pojazdów. Ilustracją rozwiązania tego
problemu w praktyce może być zastosowanie redundancji potencjału przewozowego poprzez
np. wprowadzenie pojazdów rezerwowych.
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1. SYSTEM ANTROPOTECHNICZNY I CIĄGŁOŚĆ
DZIAŁANIA W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
1.1.

Definicja systemu antropotechnicznego

W niniejszej pracy eksploatację pojazdu samochodowego rozpatruje się jako działanie
w ramach systemu antropotechnicznego, który tworzą: przewoźnik (decydent), pojazd
i użytkownik (klient) [3] [4]. Schemat systemu antropotechnicznego (PPU) realizującego
zadania przewozowe w transporcie samochodowym przedstawiono na rysunku 1.1.

Rys. 1.1. Schemat systemu antropotechnicznego (PPU)
Celem działania systemu antropotechnicznego jest realizacja zadań przewozowych zgodnie
z zapotrzebowaniem użytkownika (klienta). Decydent (przewoźnik) jest podmiotem działania
w systemie antropotechnicznym. Jego uprawnienia jako decydenta są związane zwykle
z własnością pojazdu.
Z kolei pojazd rozumie się jako element systemu co oznacza, że zakłada się możliwość
wymiany danego egzemplarza na inny egzemplarz w ramach rozpatrywanego systemu.
Głównym wymaganiem wobec pojazdu jest wymaganie pewności wykonania zadania
przewozowego.
Użytkownikiem (klientem) może być: odbiorca towaru, pasażer autobusu, najemca,
samochodu w systemie najmu długoterminowego lub krótkoterminowego. Użytkownikiem
może także być właściciel samochodu osobowego używanego wyłącznie do własnych celów.
Głównymi wymaganiami klienta są: terminowość i zachowanie standardów jakości
przewozów.
Z

punktu

widzenia

możliwości wykonania

zadania

istotne

są

dwa

stany

niezawodnościowe pojazdu. Stan niezdatności, czyli stan technicznego – operacyjnej
niezdolności do spełnienia zadań przewozowych i stan zdatności, gdy występuje techniczno –
operacyjna zdolność do wykonania przewozu zgodnie z wymaganiami. Przejście ze stanu
zdatności do stanu niezdatności ma miejsce wtedy, gdy którykolwiek z parametrów
eksploatacyjnych pojazdu osiąga stan graniczny lub nie jest dotrzymany termin realizacji
zadania przewozowego.
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W niniejszej pracy wprowadza się na podstawie normy IEC 1069 rozszerzoną
definicję stanu zdatności. Zdatność obiektu technicznego, w szczególności zdatność
pojazdu samochodowego rozumie się jako techniczny lub organizacyjny stan zdatności do
wykonania zadania zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika (klienta). Organizacyjną
zdolność do wykonania należy rozumieć jako rezerwę gwarancyjną polegającą na ewentualnej
zamianie niesprawnego technicznie pojazdu na odpowiedni egzemplarz sprawny. Powyższe
założenie oznacza, że definicja uszkadzalności wg. normy IEC 1069 (rys. 2.2) jest poszerzona
o warunek zabezpieczenia.
Odpowiednio pojęcie zdatności obiektu (oraz niezdatności) jest rozumiane jako zdatność
z rezerwą gwarancyjną wykonania zadania przewozowego, w skrócie zdatność z rezerwą
gwarancyjną lub zdatność operacyjna.

1.2.

Ciągłość działania systemu antropotechnicznego

W niniejszej pracy ciągłość działania systemu antropotechnicznego rozumie się jako
ciągłość usług przewozowych.
Działalność w zakresie usług transportowych jest przedsięwzięciem złożonym,
a niekiedy trudnym, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność środowiska. Przedsiębiorstwo
w takim systemie jest narażone na wiele zagrożeń, które mogą w większym lub mniejszym
stopniu zakłócić realizację zleconych zadań. Zdolność przedsiębiorstwa do utrzymania
operatywności w chwili wystąpienia nieplanowanego zagrożenia jest określana przez ciągłość
działania. Na ciągłość działania wpływ mogą mieć czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Czynniki zewnętrzne to zagrożenia, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu, takie jak:
zagrożenia środowiskowe, gospodarcze, decyzje polityczne, spadek popytu na oferowane
usługi, wypadki komunikacyjne. Czynniki wewnętrzne to uwarunkowania, zachodzące
wewnątrz przedsiębiorstwa, takie jak: zagrożenia logistyczne realizowanych zadań lub nagłe
uszkodzenia środków transportowych.
Norma ISO 22301 podaje wymagania dla systemu zarządzania ciągłością działania [2].
Norma określa wymagania związane z planowaniem, wdrażaniem, funkcjonowaniem,
monitorowaniem, utrzymaniem oraz ciągłym doskonaleniem. Wymagania są sformułowane
w sposób ogólny, pozwalając na implementację niezależnie od rodzaju, wielkości i charakteru
działalności. [5].
Ciągłość działania w niniejszej pracy będzie rozważana głównie w aspekcie uszkodzeń
pojazdów. Występowanie incydentalnych uszkodzeń środków transportowych niesie za sobą
straty dla decydenta/właściciela:
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•

starty finansowe ze względu na koszty stałe,

•

utrata prestiżu na rynku usług przewozowych,

•

utrata przychodu w wyniku przestojów,

•

migracja klientów, usługobiorców.
Ciągłość działania może być zagrożona z powodu powstałych incydentalnych uszkodzeń,

powodując spadek poziomu gotowości pojazdów. W celu zabezpieczenia systemu
transportowego przed zagrożeniem niewykonania zadania transportowego w zaplanowanych
ramach czasowych należy wprowadzić do systemu nadmiarowość (nazywaną także
redundancją) floty pojazdów. Nadmiarowość jest stosowana w wielu obszarach techniki, takich
jak konstrukcyjne systemy bezpieczeństwa pojazdów, systemy transportu kolejowego,
przemysłu lotniczego i kosmicznego, a także wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki
poziom bezpieczeństwa, którego brak, mógłby prowadzić do strat w ludziach i katastrof [6] [7]
[8]. Najczęściej jest realizowana przez zwielokrotnianie możliwych dróg przepływu informacji
lub

rezerwowanie

transportowe

układów

nadmiarowość

sterowania.

W przedsiębiorstwach

może

wykorzystana

być

jako

realizujących

usługi

zabezpieczenie

przed

nieterminowym wykonaniem zadania. Nadmiarowość może być tu zrealizowana przez
wprowadzenie pojazdu zastępczego, gwarantującego wypełnienie zadania przewozowego,
mimo uszkodzenia pojazdu podstawowego [9].
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2. JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
2.1. Jakość samochodów i usług przewozowych
2.1.1. Jakość usług przewozowych
Holistyczne podejście do rozumienia jakości usług przewozowych zdefiniowano w pracy
[10]. Jakość jest tu rozpatrywana na czterech poziomach (rys. 2.1.). W aspekcie technicznym
jakość dotyczy głównie spełnienia wymagań specyfikacji inżynierskiej. Aspekt ekonomiczny
dotyczy spełnienia ekonomicznych wymagań użytkowników. Aspekt ekologiczny dotyczy
spełnienia wymagań użytkowników oraz zaleceń ustawowych w zakresie oddziaływania na
środowisko. Poziom najwyższy (aspekt społeczny) obejmuje spełnienie wymagań wszystkich
interesariuszy biorących udział w cyklu życia obiektu, tzn.

Rys. 2.1. Poglądowy zakres kształtowania jakości (na podstawie [10])

w jego projektowaniu, wytwarzaniu, dystrybucji i użytkowaniu. Poziom drugi i czwarty łączą
się ze sobą. W powyższym, czterozakresowym ujęciu jakości z punktu widzenia celów
niniejszej pracy zwrócono szczególną uwagę na podejście techniczne i ekonomiczne.
Znamienną cechą podejścia ekonomicznego jest rozpatrywanie generalnie jakości w stosunku
do ceny. Uwarunkowania rynkowe sprawiają, że klient podejmując decyzję o zakupie wyrobu
będzie poszukiwał jak najwyższej jakości przy jak najniższej cenie. Znaczący wpływ mają
także dostępność czasowa oferty oraz preferencje indywidulane nabywcy. Dlatego według tego
podejścia jakość jest weryfikowana przez nabywcę, który ocenia, w jakim stopniu produkt
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zaspokaja jego potrzeby [10]. Takie rozumienie jakości było propagowane przez wielu znanych
twórców teorii jakości: W. E. Deminga, J. M. Jurana, A. V. Feigenbauma, a także przez
polskich badaczy (tab. 2.1).
Tabela 2.1. Jakość w ujęciu ekonomicznym

Autor

Definicja

W. E. Deming

Jakość to przewidywany stopień jednorodności i niezawodności przy możliwie

[11]

niskich kosztach i dopasowania do wymagań rynku.

V. A.

Jakość to zbiorcza charakterystyka produktu i serwisu, z uwzględnieniem

Feigenbaum [12] marketingu, projektu, wykonania i utrzymywania, która powoduje, że dany
produkt i serwis spełniają oczekiwania użytkownika.
B. Oyrzanowski

Jakość to zdolność zaspokajania przez produkt pewnych potrzeb konsumentów

[13]

i użytkowników.

D. Lwow [14]

Jakość wyrobu to stopień zaspokojenia konkretnej potrzeby w ścisłe określonych
warunkach użytkowych.

R. Chwieduk

Jakość produkcji, rozpatrywana od strony ekonomicznej, jest to stopień nasilenia

[15]

zespołu cech współzależnych od wartości użytkowej, wyrażający się
w niezawodności, sprawności, trwałości, nowoczesności oraz estetyce dóbr,
zaspokajających potrzeby ludzkie.

Ekonomiczne ujęcie jakości obiektu (środka transportu lub usługi pasażerskiej)
determinuje konieczność nieodłącznego rozważania kosztów jej uzyskania przez producenta.
Koszty jakości są sumą kosztów poniesionych na uzyskanie pożądanego poziomu jakości i strat
spowodowanych tego uzysku [16] [17] .
2.1.2. Jakość pojazdu
W ciągu ostatnich lat przeprowadzono bardzo wiele prac badawczych dotyczących
jakości usług przewozowych towarów lub osób, np.: [18] [19] [20]. Natomiast stosunkowo
rzadziej podejmowany był temat jakości pojazdów i wpływu jakości na proces eksploatacji [21]
[22] [23].
Jakość eksploatowanego pojazdu samochodowego z punktu widzenia użytkownika może
być kształtowana według następujących kryteriów:
•

charakterystyki niezawodnościowe, trwałościowe,

•

obsługiwalność, naprawialność,

•

wydajność, osiągi,
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•

efektywność eksploatacyjna,

•

estetyka wykonania,

•

koszt zakupu,

•

ergonomia, komfort użytkowania,

•

funkcjonalność, ładowność,

•

wpływ na środowisko i otoczenie,

•

bezpieczeństwo bierne i czynne.
W szczególności należy brać pod uwagę [24]:

•

Niezawodność (ang. Reliability) – właściwość pojazdu polegająca na jego zdolności do
spełniania wyznaczonych mu funkcji zgodnych z przeznaczeniem, w danych warunkach
i czasie eksploatacji,

•

Zgodność (ang. Conformance) - stopień w jakim pojazd spełnia wymagania
normatywne i projektowe,

•

Trwałość (ang. Durability) - właściwość pojazdu polegająca na zachowaniu
parametrów roboczych w wymaganych granicach określających jego stan graniczny,

•

Obsługiwalność/Naprawialność (ang. Serviceability) – właściwość pojazdu polegająca
na przystosowaniu go do odnowy przez zapobieganie i usuwanie uszkodzeń,

•

Estetyka (ang. Aesthetics) – uniwersalne standardy estetyki, ale także subiektywne
odczucia, np. wygląd, dźwięk.
W wymienionych powyżej kryteriach cztery dotyczą bezpośrednio niezawodności i jej

cech pochodnych. Przyjmując, że kryterium osiągów określane jest przez zapotrzebowania
przewozowe pojazdu, inne cechy pojazdów użytkowych mają mniejsze znaczenie dla
właściciela. Stanowi to potwierdzenie, że jakość pojazdów użytkowych jest skorelowana z
niezawodnością.

2.2. Definicja niezawodności obiektów technicznych
Właściwość obiektu technicznego charakteryzującą zdolność do wykonywania
poprawnie założonych funkcji w określonym czasie i warunkach eksploatacyjnych nazywamy
niezawodnością obiektu. Tak wyrażona niezawodność jest cechą jakościową i służy do
ogólnego nie liczbowego jej opisu [25]. Mówi się także, że niezawodność to zdolność do
zachowania jakości w czasie. W systemach technicznych np. systemach transportowych taki
opis jest małowartościowy i potrzebna jest kwantyfikacja właściwości szczegółowych.
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Określając poszczególne charakterystyki niezawodności wykorzystuje się rachunek
prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną.
Według normy IEC 1069 niezawodność obiektu technicznego jest określana jako
pewność działania (rys. 2.2) [26].

Rys. 2.2. Schemat hierarchii pojęć według normy IEC 1069 [27]

Z punktu widzenia celu niniejszej pracy najważniejszymi charakterystykami (cechami)
niezawodnościowymi są gotowość i nieuszkadzalność oraz zabezpieczenie.
Gotowość jest to zdolność obiektu do przebywania w stanie umożliwiającym wypełnianie
wymaganych funkcji w pożądanym przedziale czasu i przy zapewnieniu wymaganych środków
zewnętrznych, których wymaga do poprawnego wypełniania swoich funkcji. Gotowość jest
wyrażana przez funkcję gotowości Kg(t) określającą prawdopodobieństwo P, że obiekt O
w chwili t znajdzie się w stanie zdatności (2.1.).
𝐾𝑔 (𝑡) = 𝑃{𝑂 𝑧𝑑𝑎𝑡𝑛𝑦 𝑤 𝑐ℎ𝑤𝑖𝑙𝑖 𝑡}

(2.1.)

Jako miarę gotowości można przyjąć stosunek czasu pracy bezawaryjnej do całkowitego
czasu eksploatacji (2.2.) [28] [29] [30]
𝐾𝑔 = lim 𝐾𝑔 (𝑡) =
𝑡→∞

𝑇0
𝑇0 + 𝑈0

(2.2.)

gdzie:
T0 – średni czas bezawaryjnej pracy, U0 – średni czas przebywania w odnowie.
Autorzy pracy [31] dokonali szczegółowej analizy stanów gotowości obiektu
technicznego i wyróżnili następujący zbiór gotowości:
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•

gotowość funkcjonalna – dotyczy stanu eksploatacyjnego w którym obiekt jest zdatny,
zaopatrzony i jest zdolny do funkcjonowania w przedmiocie zadania, lecz bez wiedzy o
wystarczalności zasobów i zachowaniu zdatności do zakończenia zadania,

•

gotowość techniczna – wyznaczana według równania (2.2),

•

gotowość wewnętrzna – wyrażana podobnie jak gotowość techniczna, lecz bez
uwzględniania czasu przestojów organizacyjnych,

•

gotowość zadaniowa – zakłada, że obiekt techniczny jest zdatny, zaopatrzony i szacuje się,
że będzie zachowana możliwość funkcjonowania do chwili wykonania zadania,

•

gotowość początkowa – określana jest przez prawdopodobieństwo tego, że obiekt ze stanu
innego niż stan gotowości przejdzie w stan gotowości, przy czym to przejście możliwe jest
po zrealizowaniu procesu uzdatniania obiektu,

•

gotowość operacyjna – określa prawdopodobieństwo, że obiekt jest gotowy do realizacji
zadania i posiada niezbędny zasób do jego wykonania w przewidzianym czasie. Gotowość
zadaniową można wyznaczyć z iloczynu gotowości funkcjonalnej i gotowości zadaniowej.
Nieuszkadzalność jest rozumiana jako zdolność obiektu do poprawnego działania

nieprzerwanego uszkodzeniem. Jest to więc zdolność obiektu do wypełnienia wymaganych
funkcji w danych warunkach w danym przedziale czasu zakładając, że w chwili początkowej
obiekt jest w stanie zdatności i prawidłowo wypełnia powierzone zadania. Nieuszkadzalność
jest najczęściej wyrażana przez prawdopodobieństwo [32].
Zabezpieczalność jest zdolnością zapobiegania nieprawidłowym oddziaływaniom lub
niedozwolonemu

dostępowi

do systemu.

Zabezpieczalność

definiowana

jest,

jako

prawdopodobieństwo, że zadanie zostanie wykonane w czasie nie dłuższym niż założony przy
zadanej intensywności zagrożeń, pod warunkiem, że system jest zdatny. Terminowość
wykonania zadania stanowi jedną z podstawowych miar oceniających funkcjonowanie każdego
systemu technicznego. Jednak w wielu przypadkach, ocenia się nie tylko ramy czasowe
realizacji zadania przewozowego, ale również kompletność/prawidłowość jego realizacji.
Z tego tez względu za miarę jej niezawodności można przyjąć wskaźnik OTIF (ang. On Time
In Full). Wskaźnik ten oceniać będzie zarówno, terminowość i kompletność/poprawność
wykonania zadania przez układ antropotechniczny.
W przedsiębiorstwach transportowych wiedza o poziomie niezawodności pojazdów
w funkcji czasu lub przebiegu jest ważna dla zapewnienia rentowności działań. Jednakże nie
oddaje ona w pełni potencjalnych strat wynikających z uszkodzeń pojazdów. Z tego też
względu inni badacze niezawodność pojmują w ramach terminowości wykonania zadania. Jest
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to prawdopodobieństwo, że zadanie zostanie wykonane w czasie krótszym niż założony przy
zadanej intensywności zgłoszeń, pod warunkiem, że system jest zdatny. Zdefiniowanie
niezawodności w taki sposób sprawia, że oceniany jest cały proces przewozowy. Szersze
spojrzenie na problem uwidacznia również konieczność uwzględniania nie tylko ram
czasowych, ale także kompletności i prawidłowości wykonanego zlecenia przewozowego [33].

2.3. Wskaźniki niezawodności
W literaturze dotyczącej eksploatacji obiektów technicznych wymienia się wiele
wskaźników opisujących niezawodność [34] [29] [35] [36]. Jest to spowodowane złożonością
i różnorodnością obiektów technicznych. Obiekty te można sklasyfikować w trzech grupach
[37]:
•

obiekty nieodnawialne – czas poprawnej pracy tych obiektów jest równy czasowi pracy
do pierwszego uszkodzenia,

•

obiekty odnawialne o pomijalnym czasie odnowy – czas odnowy jest mały i praktycznie
przyjmuje się jako równy zero,

•

obiekty odnawialne o skończonym czasie odnowy – czas odnowy jest uwzględniany
w całkowitym czasie eksploatacji obiektu.

Zakwalifikowanie obiektu do jednej z powyższych grup determinuje wybór wskaźników
niezawodności, które mogą być wykorzystane do jego opisu [28].
W grupie obiektów nieodnawialnych wyróżnia się następujące wskaźniki niezawodności
[38]:
•

funkcja niezawodności,

•

funkcja zawodności,

•

funkcja gęstości prawdopodobieństwa powstania uszkodzenia,

•

funkcja intensywności uszkodzeń,

•

wartość oczekiwana czasu pracy do uszkodzenia.
Funkcja niezawodności R(t) określana jest jako prawdopodobieństwo, że obiekt nie

ulegnie uszkodzeniu w określonym przedziale czasu (0, t). Jeżeli czas pracy obiektu jest
określony przez T, to powinien on być nie mniejszy lub równy t. Tak zdefiniowana funkcja
niezawodności R(t) jest wyrażeniem probabilistycznym opisanym równaniem (2.3.):
𝑅(𝑡) = 𝑃{𝑇 ≥ 𝑡}
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Interpretacja statystyczna określa funkcję niezawodności jako stosunek liczby obiektów
nieuszkodzonych do chwili t i dla wszystkich obiektów zdatnych w chwili t=0, równanie (2.4.):
𝑅 (𝑡 ) =

𝑁 (0) − 𝑛 (𝑡 )
𝑁(0)

(2.4.)

gdzie:
N(0) – liczba obiektów zdatnych w chwili początkowej t=0, n(t) – liczba obiektów które uległy
uszkodzeniu do chwili t.
Funkcja niezawodności określa odporność obiektu na uszkodzenia. Jest funkcją nierosnącą
Wraz ze wzrostem czasu poprawnej pracy prawdopodobieństwo nieuszkodzenia maleje.
Funkcja zawodności F(t) określa prawdopodobieństwo, że obiekt ulegnie uszkodzeniu
w przedziale czasu (0, t), czyli, że czas pracy obiektu T przyjmie wartość mniejszą od t.
Definicję probabilistyczną przedstawia równanie (2.5.), a statystyczną równanie (2.6.):
𝐹(𝑡) = 𝑃{𝑇 < 𝑡}

𝐹 (𝑡 ) =

(2.5.)

𝑛 (𝑡 )
𝑁(0)

(2.6.)

P(t)
1
F(t)
R(t)

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

t

Rys. 2.3. Przykład przebiegu funkcji niezawodności i zawodności

Funkcja zawodności jest funkcją niemalejącą. Funkcje niezawodności i zawodności mogą
przyjmować wartości z przedziału (0, 1). Wyznaczenie wartości obu charakterystyk dla tej
samej wartości resursu obiektu zawsze powinno skutkować otrzymaniem sumy o wartości
jedności. Teoretyczna graficzna wizualizacja przebiegu obu charakterystyk typowego obiektu
technicznego przedstawiono na rysunku 2.3.
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa powstania uszkodzenia f(t) jest to prawdopodobieństwo
powstania uszkodzenia w chwili t przypadające na jednostkę resursu. Przy założeniu, że funkcja
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zawodności F(t) jest ciągła i różniczkowalna to zależność na funkcję gęstości
prawdopodobieństwa można wyrazić przez pochodną funkcji F(t) (2.7.):
𝑓 (𝑡 ) =

𝑑
𝐹 (𝑡 )
𝑑𝑡

(2.7.)

Zależność empiryczna wyrażona jest równaniem (2.8.):
𝑓 (𝑡 ) =

𝑛(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑛(𝑡)
𝑁(0)∆𝑡

(2.8.)

gdzie:
n(t+Δt) – liczba obiektów uszkodzonych do chwili t+Δt, N(0) – liczba obiektów zdatnych
w chwili początkowej t=0, n(t) – liczba obiektów które uległy uszkodzeniu do chwili t, Δt –
różnica resursu.
Funkcja intensywności uszkodzeń 𝜆(t) jest to prawdopodobieństwo uszkodzenia obiektu, jeżeli
nie uległ on uszkodzeniu do chwili t. Zależność teoretyczna (2.9):
𝜆( 𝑡 ) =

𝑄(𝑡, 𝑡 + ∆𝑡)
∆𝑡

(2.9.)

gdzie:
Q(t, t + Δt) – prawdopodobieństwo powstania uszkodzenia w przedziale <t, t + Δt) pod
warunkiem, że element nie uległ uszkodzeniu w przedziale czasu (0, t).
Zależność empiryczną przedstawia równanie (2.10.):
𝜆 (𝑡 ) =

𝑛(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑛(𝑡)
𝑁(∆𝑡)∆𝑡

(2.10.)

gdzie:
N(Δt) - liczba elementów zdatnych na początku rozpatrywanego przedziału Δt.
Funkcję 𝜆(t) można wyrazić przez funkcję gęstości prawdopodobieństwa f(t) i funkcję
niezawodności R(t) (2.11.) [39]:
𝜆 (𝑡 ) =

𝑓(𝑡)
𝑅(𝑡)

Intensywność uszkodzeń określa względny spadek niezawodności w czasie.
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Wartość oczekiwana czasu pracy do pierwszego uszkodzenia T 0 wyrażona jest równaniem
(2.12.):
∞

∞

𝑇0 = ∫ 𝑡(𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
0

(2.12.)

0

Natomiast wartość statystyczną określona jest przez sumę resursów obiektów do pierwszego
uszkodzenia podzieloną przez liczbę wszystkich badanych obiektów (2.13.):
𝑁(0)

1
𝑇0 =
∑ 𝑡𝑖
𝑁(0)

(2.13.)

𝑖=1

gdzie:
N(0) – liczba obiektów zdatnych w chwili początkowej t=0, t i – czas poprawnej pracy do
pierwszego uszkodzenia i-tego obiektu [36] [29].
W grupie obiektów konieczne jest uwzględnienie charakterystyk niezawodności
uwzględniających opisujących nie tylko uszkodzenia obiektu, ale również czas odnowy i samą
jakość odnowy.
Podstawowym wskaźnikiem uwzględniającym istnienie odnowy jest funkcja odnowy
H(t). Funkcja ta wyraża oczekiwaną liczbę uszkodzeń w przedziale czasu (0, t). Zakładając
pomijalnie mały czas odnowy funkcja H(t) określona jest równaniem (2.14.):
∞

𝐻(𝑡) = ∑ 𝐹𝑛 (𝑡)

(2.14.)

𝑛=1

Oczekiwaną liczbę odnów w jednostce czasu obejmującej chwilę t można interpretować jako
gęstość funkcji odnowy, równanie (2.15.):
∞

ℎ(𝑡) = ∑ 𝑓𝑛 (𝑡)

(2.15.)

𝑛=1

Pomiędzy funkcją odnowy H(t) i gęstością odnowy h(t) zachodzi zależność (2.16.):
ℎ (𝑡 ) =

𝑑
𝐻 (𝑡 )
𝑑𝑡
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Gdy czas odnowy stanowi znaczny udział w stosunku do czasu pracy obiektu, dla
uzyskania poprawnych i wiarygodnych wskaźników niezawodności należy go uwzględnić przy
obliczeniach. Podstawowe wskaźniki dla takiego procesu to: funkcja odnowy, funkcja gęstości
odnowy i wskaźnik gotowości. Do opisu obiektów o skończonym czasie odnowy przyjmuje
się, że czasy poprawnej pracy T1, T2 …, i czasy przebywania w odnowie U1, U2, …., są
zmiennymi losowymi niezależnymi, a ich rozkłady są jednakowe. Funkcja odnowy H(t)
i funkcja gęstości odnowy h(t) są opisane następującymi równaniami (2.17.) i (2.18.):
∞

∞

𝑡

𝐻(𝑡) = ∑ Φ𝑛(𝑡) = ∑ ∫ 𝐹𝑛 (𝑡 − 𝜏)𝑑𝐺𝑛 (𝜏)
𝑛=1

(2.17.)

𝑛=1 0

∞

ℎ(𝑡) = ∑ 𝜑𝑛(𝑡);

𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒 𝜑𝑛(𝑡) = Φ′𝑛(𝑡)

(2.18.)

𝑛=1

Dokładny opis uzyskania powyższych równań (2.17.) i (2.18.) przedstawiono w pracy [35].

2.4. Metody badań niezawodności pojazdów samochodowych
Badania niezawodności są działaniami, których celem jest statystyczna ocena poziomu

Rys. 2.4. Podział metod badań niezawodności [40]
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niezawodności obiektów technicznych i określenie przyczyn i skutków występowania
niesprawności. Podział metod badań niezawodności przedstawiono na rysunku 2.4. Ogólnie
badania niezawodności można podzielić na eksperymentalne, które przeprowadzane
w rzeczywistych

warunkach

eksploatacji

poprzez

obserwację

obiektów

będących

w eksploatacji i teoretyczne bazujące na teoretycznych modelach niezawodności.
Badania eksperymentalne mogą być prowadzone w warunkach normalnej eksploatacji,
gdzie obiekty badań użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Badania w tego typu warunkach
mają najczęściej charakter towarzyszący, czyli obiekty nie są użytkowane specjalnie dla celów
badań, lecz na potrzeby wykonania powierzonych zadań. Wymagają one obserwacji obiektów
przez cały okres przyjętego okresu eksploatacji, aby uzyskać miarodajne wyniki, co najmniej
przez okres do odnowy. Zaletą badań w normalnych warunkach jest uzyskiwanie
najdokładniejszych wyników, lecz wadą są wysokie koszty i długotrwałość badań, co może
przełożyć się na mniejszą wartość uzyskanych wyników lub sprawić, że stają się one
nieaktualne.
Wady eksploatacyjnych badań niezawodności mogą zostać zredukowane, stosując
badania zintensyfikowane. Przeprowadza się je na specjalnych stanowiskach, na których
odtwarza się rzeczywiste warunki eksploatacji. Intensyfikację przeprowadza się najczęściej
przez zwiększenie obciążeń, zwiększenie częstotliwości cykli pracy, praca poza zakresami
odpowiadającymi warunkom normalnym, pogorszenie warunków zewnętrznych użytkowania.
Na podstawie wyników badań zintensyfikowanych można prowadzić analizę
porównawczą lub wyznaczać charakterystyki niezawodności odpowiadające warunkom
normalnym, lecz tylko wtedy, gdy znana jest funkcja przejścia (model podobieństwa)
z wyników badań zintensyfikowanych na wyniki badań w warunkach normalnej eksploatacji
[40].
Badania niezawodności można przeprowadzić na dwa sposoby: metodą próby ciągłej
i metodą prób warstwowych. Metoda próby ciągłej polega na obserwacji reprezentatywnej,
jednorodnej próby obiektów, np. pojazdów w skończonym przedziale czasu. Próba powinna
charakteryzować się zerowym lub bliskim zeru zużyciem potencjału eksploatacyjnego w chwili
rozpoczęcia obserwacji, a okres obserwacji powinien obejmować co najmniej okres do chwili
wyczerpania potencjału eksploatacyjnego. Tak sformułowana idea badań metodą ciągłą można
ogólnie opisać następującą grupą parametrów (2.19.):
𝑃𝑝𝑐 : < 𝑁, 𝑍𝑗 , 𝑍𝐵 >
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gdzie:
N – liczność próby obiektów poddanych badaniom,
Zj – zapas potencjału eksploatacyjnego j-tego obiektu na początku badań, t=t 0,
ZB – potencjał eksploatacyjny planowany do zużycia.
Z różnych względów, rozpoczęcie badań może okazać się nie możliwe dla t=0. Dlatego, też ze
względów praktycznych wprowadza pewną wartość tolerancji ɛ, która określa zakres
dozwolonego zużytego potencjału eksploatacyjnego (2.20.):
𝑍𝑗 = 𝑍𝑗 (𝑡0 ) ≥ 𝑍𝑗 (0) ± 𝜀

(2.20.)

gdzie:
ɛ - dopuszczalne odchylenie zużycia potencjału eksploatacyjnego od wymaganej wartości
początkowej.
Planowany do zużycia potencjał ZB dla j-tego obiektu wyrażony jest różnicą potencjału
w chwili początkowej t 0 i chwili zakończenia badań t B (2.21.) [41]:
𝑍𝐵𝑗 = 𝑍𝑗 (𝑡0 ) − 𝑍𝑗 (𝑡𝐵 )

(2.21.)

Interpretacja graficzna metody próby ciągłej przedstawiono na rysunku 2.5.

Rys. 2.5. Interpretacja graficzna metody próby ciągłej dla j-tego obiektu (na podstawie [40])

Długi czas trwania badań będący wadą badań w normalnych warunkach eksploatacji
może być teoretycznie rozwiązany przez prowadzenie badań metodą prób warstwowych.
Charakteryzuje się ona tym, że z populacji obiektów tworzy się grupy o różnym zapasie
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potencjału eksploatacyjnego. Grupy te nazywane są też „warstwami”, skąd pochodzi nazwa
metody. Grupy tworzy w taki sposób, aby w czasie obserwacji zarejestrować całkowity średni
potencjał eksploatacyjny danej grupy obiektów. Im więcej warstw tym, krótszy czas badań.
Przyjmując za ΔL „długość warstwy”, która może określać czas eksploatacji, przebieg
lub liczbę włączeń, warstwy W będą obejmowały następujące zakresy:
Warstwa nr 1 - 0 ≤ 𝑊1 < ∆𝐿
Warstwa nr 2 - ∆𝐿 ≤ 𝑊2 < 2∆𝐿
Warstwa nr 3 - 2∆𝐿 ≤ 𝑊3 < 3∆𝐿
Zapis ogólny można sformułować następująco (2.22.):
(𝑖 − 1)∆𝐿 ≤ 𝑊𝑖 < 𝑖 ∆𝐿

(2.22.)

gdzie:
i – kolejny numer warstwy, i= 1, 2, …, K,
K – liczba warstw,
Wi – i-ta warstwa,
ΔL – długość warstwy.
Całkowity potencjał eksploatacyjny ZB jest równy iloczynowi liczby warstw i długości warstw
(2.23.):
𝑍𝐵 = 𝐾 ∙ ∆𝐿

(2.23.)

Podobnie jak dla próby ciągłej, trudność stanowi dobranie obiektów w ramach jednej grupy
o takim samym zapasie potencjału eksploatacyjnego, więc wprowadza się pojęcie tolerancji ɛ
i zaliczenie obiektu do danej warstwy odbywa się na podstawie równania (2.24.):
(𝑖 − 1)∆𝐿 ≤ 𝑊𝑖 ≤ (𝑖 − 1)∆𝐿 + 𝜀

(2.24.)

Podczas tworzenia warstw należy dążyć do uzyskania w każdej grupie takiej samej liczby
obiektów, które powinny być użytkowane przez co najmniej ∆𝐿. Do określenia liczby warstw
korzysta się z zależności (2.25.):

𝐾=

𝑍𝐵
𝛼𝑒 𝑡𝐵

gdzie:
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αe – średnia intensywność eksploatacji badanych obiektów,
tB – czas trwania badań.
Dla przykładu, jeżeli na badania zaplanowano 2 lata kalendarzowe, intensywność
eksploatacji obiektu wynosi 40 00 kilometrów przebiegu na 1 rok, a całkowity potencjał
eksploatacyjny wynosi 200 000 kilometrów, otrzymuje się (2.26.):

𝐾=

200 000
=5
20 000 ∙ 2

(2.26.)

Uzyskana wartość K jest minimalną liczbą warstw. Podczas określania liczby warstw należy
tak dobrać dane wejściowe, aby uzyskać liczbę całkowitą lub w przypadku uzyskania liczby
w postaci ułamka należy ją zaokrąglić do liczby całkowitej. Interpretację graficzną metody
próbą warstwową przedstawiono na rysunku 2.6.

Rys. 2.6. Interpretacja graficzna przeprowadzania badań metodą prób warstwowych [40]

Badania metodą prób warstwowych można uznać za przyspieszone badania
eksploatacyjne w normalnych warunkach eksploatacji bez konieczności stosowania
intensyfikacji. W praktycznej realizacji tej metody może okazać się problematyczne zebranie
do warstw obiektów o zbliżonych potencjałach eksploatacyjnych, tak aby pokryły one
całkowity średni potencjał eksploatacyjny obiektu.
Ostatnia grupa metod - badania teoretyczne, wymagają budowy modelu opisującego stan
początkowy, oddziaływania zewnętrzne i charakter zmian stanu technicznego. Ponadto należy
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określić wskaźniki służące do oceny niezawodności, których źródłem są najczęściej badanie
eksperymentalne. Badania analityczne prowadzone są przez matematyczne wyznaczanie
wskaźników niezawodności z przyjętego modelu. W badaniach symulacyjnych wskaźniki
niezawodności wyznacza się na podstawie symulacji stochastycznego zachowania się modelu.
Badania eksploatacyjne z reguły są kosztowne i czasochłonne. Dlatego istotną rolę
w badaniach pełni sam proces ich przygotowania i planowania, a następnie zbierania
i przetwarzania informacji.
Typowy przebieg badań niezawodności można zawrzeć w następujących punktach,
obejmujących kolejne kroki postępowania:
•

opracowanie wstępnego programu badań,

•

opracowanie metodyki,

•

przeprowadzenie obserwacji,

•

pomiary i rejestracja danych,

•

analiza statystyczna,

•

dyskusja merytoryczna wyników badań.

Wstępny program badań zakłada określenie założeń realizacji badań niezawodności. Jego

Rys. 2.7. Cele badań niezawodności
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podstawą jest cel badań, którego formuła może sprowadzać się do listy pytań, na które badacz
lub zespół osób pragnie uzyskań odpowiedzi (rys. 2.7.). Na tym etapie dokonywane są analizy
danych, zakresu i etapów realizacji badań, szacowane są koszty wykonania badań. Określany
jest przedmiot badań i wybierana jest metodyka przeprowadzenia badań [35].
Na podstawie wstępnego programu, ustanawiane są procedury i organizacja badań.
Dokonywana jest szczegółowa identyfikacja przedmiotu badań wraz z opisem struktury
systemu eksploatacji, w którym funkcjonują. Do badań typowana jest próbka reprezentacyjna.
Ustala się również katalog informacji i sposób w jaki będą one zbierane. Podstawowy zbiór
danych dla potrzeb badań niezawodności pojazdów powinien zawierać:
•

informacje o przebiegu procesu użytkowania pojazdów,

•

informacje o uszkodzeniach i obsłudze technicznej pojazdów,

•

informacje o uszkodzeniach i sposobie naprawy.

Zbierane dane można podzielić na dwie grupy:
•

informacje podlegające przetwarzaniu, wymagane do określenia niezawodności,

•

informacje uzupełniające, umożliwiające kontrolę przebiegu badań oraz interpretację
wyników badań [29].

Informacje o przebiegu procesu użytkowania pojazdów to

dane o: cechach

identyfikacyjnych pojazdu i użytkownika, intensywności użytkowania, zużyciu materiałów
eksploatacyjnych, warunkach środowiskowych użytkowania (warunki atmosferyczne, rodzaj
dróg).
Na etapie organizacji badań należy również rozważyć strukturalno-konstrukcyjny opis
uszkodzeń i niesprawności. Dokonanie podziału funkcjonalnego układów pojazdu

Rys. 2.8. Przykłady podział funkcjonalny układów pojazdu
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o wymaganym stopniu dekompozycji i klasyfikacja uszkodzeń w ramach tego podziału
pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu charakterystyk niezawodności przy opracowywaniu
wyników. Przykładowy podział na układy pojazdu przedstawiono na rysunku 2.8. Uzyskanie
miarodajnych danych z badań eksploatacyjnych na potrzeby oceny trwałości i niezawodności
działania wymaga przeprowadzenia ich na odpowiednio licznej grupie pojazdów. Należy zatem
ustalić minimalną liczność zbieranych informacji.
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3. KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
3.1. Koszty użytkowania i utrzymania
Transport samochodowy jest dominującą formą całego sektora transportu w Polsce [42].
Transport samochodowy wyróżnia się dobrą dostępnością, która wynika z rozwiniętej sieci
dróg. Tym samym możliwe jest świadczenie usług „pod drzwi klienta”. Ponadto cechuje go
szybkość realizacji zadań przewozowych. Pod tym względem jedynie transport lotniczy jest
w stanie wykonać zadanie szybciej, lecz jednocześnie charakteryzuje się bardzo wysokimi
kosztami [43] [44].
W literaturze koszty często są utożsamiane z takimi pojęciami jak nakłady i wydatki.
Bentkowska-Senator i inni w pracy [45] dokonują wnikliwej analizy pojęciowej w tym
zakresie. Przytaczane definicje nakładów, różnicujące je z definicją kosztów zakładają, że
nakłady powstają przed kosztami i stają się nimi dopiero w momencie wykonania określonej
gotowej produkcji (produkcja nie ogranicza się tu do dóbr, ale również do usług). Również nie
wszystkie nakłady przekształcają się w koszty. Nakład jest miarą (w sferze realnej)
niezbędnych czynników wytwórczych, tj. środków produkcji i czynnika ludzkiego, zużytych
w procesie gospodarowania. Natomiast pojęcie koszt oznacza wyrażone w jednostkach
pieniężnych zużycie fizyczne składników majątku trwałego i usług oraz pracy ludzkiej w celu
uzyskania zamierzonych efektów w danym okresie.
Przedmiotowa literatura dotycząca kosztów działalności gospodarczej jak i regulacje
prawne dotyczące rachunkowości prezentują szereg podziałów kosztów ze względu na różne
kryteria. Jednym z podstawowych podziałów, który ujmuje koszty w sposób globalny jest
następujący podział:
•

koszty działalności operacyjnej – ponoszone w celu zrealizowania statutowej
działalności przedsiębiorstwa,

•

pozostałe koszty operacyjne - koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną,

•

koszty finansowe – koszty ponoszone z tytułu wykonywania operacji finansowych.
Bardziej szczegółowy podział rozpatruje koszty w sposób rodzajowy. Jest to podział

zgodny z ustawą o rachunkowości [46]. Podział ten wyróżnia siedem podstawowych rodzajów
kosztów:
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•

zużycie materiałów i energii,

•

usługi obce,

•

podatki i opłaty,

•

wynagrodzenia,

•

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

•

amortyzacja,

•

pozostałe koszty rodzajowe.

Powyższy podział, ma charakter intuicyjny, pozwalając na porównywanie wysokości
rodzajowych kosztów pomiędzy przedsiębiorstwami, nawet takich, które należą do innych
gałęzi i branż. Podział ten jednak nie pozwala na przypisanie kosztów do miejsc ich
powstawania lub powiązanie ich z wielkością wytworzonej produkcji.
Przedsiębiorstwo transportowe często jest zainteresowane określeniem zmienności
ponoszonych kosztów dla celów planowania, dzieląc koszty na stałe i zmienne. Koszty stałe to
te, które nie są zależne od wielkości produkcji – w odniesieniu do przedsiębiorstwa
transportowego. Mowa tu generalnie o ilości wykonanych usług przewozowych, czyli
niezależnie od przebiegu pojazdów. Natomiast koszty zmienne reagują na zmiany wielkości
produkcji i pozostają z nimi w zależności.
Typowe koszty stałe to:
•

amortyzacja środków trwałych (nieruchomości, środki transportowe, wartości
niematerialne i prawne),

•

podatki i opłaty stałe (ubezpieczenia, koszty wynajmu, dzierżawy, czynsze itp.).

Natomiast do kosztów zmiennych można zaliczyć:
•

zużycie energii,

•

zużycie materiałów pędnych,

•

zużycie ogumienia,

•

zużycie pozostałych materiałów eksploatacyjnych,

•

koszty usług obcych (serwis pojazdów, informatyczne, telekomunikacyjne itp.),

•

wynagrodzenia i narzuty,

•

inne.

Przyjęte w powyższym podziale rozgraniczenie pomiędzy koszty stałe i zmienne jest słuszne
przy założeniu pewnego marginesu zmienności, ponieważ oszacowanie kosztów zmiennych
może niekiedy okazać się utrudnione ze względu na ich uzależnienie od czynników losowych.

Mórawski Łukasz: Prognozowanie ryzyka niezdatności pojazdów samochodowych

36
3. Koszty i efektywność eksploatacyjna pojazdów samochodowych

W przypadku przedsiębiorstw transportowych często rozpatrywanie kosztów sprowadza
się wprost do kosztów eksploatacji pojazdów. Koszty te są opisane sumą składników (3.1.)
[30]:
𝐾𝑒 = 𝐾𝑢 + 𝐾𝑜 + 𝐾𝑧 + 𝐾𝑜𝑠 + 𝐾𝑑

(3.1.)

gdzie:
Ke – koszty eksploatacji ujęte w rozpatrywanym okresie przebiegu lub czasu, Ku – koszty
użytkowania, Ko – koszty obsługiwania, Kz – koszty zaopatrzenia systemu eksploatacji
pojazdów, Kob – koszty osobowe, Kd – koszty dodatkowe, nie ujęte w pozostałych składnikach.
Tabela 3.1. Struktura kosztów rodzajowych
różnych przedsiębiorstw w [%] (opracowane na podstawie [47] [44] [42])
Przedsiębiorstwa
Jednoosobowe
Przedsiębiorstwo transportowe o
Rodzaj kosztów/ Przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo
transportu
liczbie osób
Przedsiębiorstwo transportowe PKS
transportu
samochodowego
zatrudnionych
samochod.
>49; rok 2018
Amortyzacja
5,9
--10
7,7
Wynagrodzenia
15,2
--43
22,5
Zużycie
materiałów
20,4
6,7
35
15,7
i energii
Usługi obce
42,7
90,1
4
47,7
Podatki i opłaty
3,3
0,2
1
2,4
Ubezpieczenia
3,7
2,7
1
--Pozostałe
8,8
0,3
6
4

W tabeli 3.1 przedstawiano przykład zestawienia kosztów rodzajowych różnych
przedsiębiorstw transportowych. W ostatniej kolumnie przedstawiono wartości średnie
kosztów dla przedsiębiorstw transportowych zatrudniających powyżej 49 osób w roku 2018.
Przykładowe dane dla różnych przedsiębiorstw transportowych wykazują zróżnicowaną
strukturę kosztów. Dominującą grupą kosztów, z reguły są: usługi obce, zużycie materiałów
i energii (głównie koszty paliwa) oraz wynagrodzenia. Natomiast koszty podatków i opłat,
ubezpieczeń i koszty pozostałe stanowią przeważnie niewielką cześć kosztów całkowitych.
Struktura kosztów w duże mierze uzależniona jest od rodzaju i skali prowadzonej działalności,
wielkości oraz od floty posiadanych pojazdów i ich wieku, szeroko rozumianego zaplecza
logistycznego.
Większość przedstawionych rodzajów kosztów można w dość prosty sposób wyznaczać
lub oszacować na podstawie ekstrapolacji wyników z poprzednich okresów działalności lub też
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są one ustalone a priori (koszty stałe – podatki, ubezpieczenia, badania okresowe, itp.) [48].
Szczególnym obszarem, w którym oszacowanie kosztów jest dokonywane w granicach
prawdopodobieństwa są nieplanowane naprawy pojazdów. Wysokość tych kosztów jest
uwarunkowana niezawodnością pojazdów. Naprawy nieplanowane, tzw. incydentalne mogą
być zakwalifikowane do usług obcych, jeżeli przedsiębiorstwo korzysta z zewnętrznych stacji
obsługi pojazdów lub do grupy zużycia materiałów w obszarze części zamiennych i kosztów
utrzymania własnego serwisu. Koszty związane z nieplanowanymi naprawami mogą wynosić
od około 3 % do nawet 20 % [49] [50]. Niskie udziały tych kosztów występują
w przedsiębiorstwach o niskim średnim wieku floty pojazdów, a wysokie są domeną
przedsiębiorstw, w których użytkowane są starsze pojazdy. Należy podkreślić, że koszty
napraw nieplanowanych stanowią jedynie część łącznych kosztów dotyczących likwidacji
skutków uszkodzeń i utrzymania zdatności pojazdów. Koszty napraw określane jako
bezpośrednie, w tym koszty incydentalne utrzymania stanu zdatności, mogą stanowić duże
obciążenie finansowe przedsiębiorstw transportowych.
Incydentalne uszkodzenia stwarzają zagrożenie dla realizacji usług transportowych
w wyznaczonych ramach czasowych. Jest to jednocześnie zagrożenie dla ciągłości działania
przedsiębiorstwa transportowego. Przywrócenie pojazdu do stanu zdatności odbywa się
najczęściej po jego naprawie. Koszty incydentalnych napraw stanowią skokowy wzrost
nieprzewidzianych kosztów, dla przedsiębiorcy, których pokrycie jest realizowane ze środków
rezerwy pieniężnej. Wysokość tej rezerwy jest ustalana przez przedsiębiorcę oferującego usługi
transportowe najczęściej na podstawie własnego doświadczenia i/lub aktualnych możliwości
finansowych do zabezpieczenia środków pieniężnych na ten cel [51].

3.2. Wartość rezydualna i efektywność eksploatacyjna
3.2.1. Wartość rezydualna
Wartość rezydualna pojazdu to prognozowana i najbardziej prawdopodobna kwota, jaką
będzie można otrzymać za pojazd po okresie eksploatacji na wolnym rynku przy występujących
warunkach konkurencji rynkowej [52]. Wiele możliwości konfiguracji pojazdów i czynników
wpływających na stan pojazdu oraz poprawność ich obsługiwania sprawia, że wyznaczenie
wartości używanego pojazdu przeznaczonego do odsprzedaży może być zadaniem trudnym
i czasochłonnym.
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Wartość rezydualną pojazdu po pewnym okresie eksploatacji można określić jako różnicę
pomiędzy ceną pojazdu nowego, a kwotą amortyzacji, gdzie amortyzacja jest rozumiana jako
koszt związany ze stopniowym zużywaniem się (utratą wartości) pojazdu.
W prawie podatkowym amortyzacja pojazdu jest istotna dla prawidłowego rozliczenia
kosztów podatkowych działalności. Dopuszcza się pięć metod amortyzacji pojazdów
ciężarowych: liniowa, degresywna, przyspieszona, jednorazowa, indywidualna, Najbardziej
rozpowszechniona jest metoda linowa, która zakłada amortyzację równomierną w okresie 5 lat,
wtedy amortyzacja roczna wynosi 20 % ceny początkowej pojazdu [53]. Taka metoda
określania amortyzacji pojazdu nie odzwierciedla jednak realnej utraty wartości pojazdu.
Szacowanie wartości rezydualnej jest szczególnie ważne przy wyborze formy
finansowania pojazdów, takich jak: leasing, wynajem długo i średnioterminowy. Metody te
opierają się generalnie na spłacie kwoty straty wartości pojazdu na skutek jego użytkowania.
W systemie wynajmu, wynajmujący przejmuje wszelkie czynności związane z zarządzaniem
pojazdem. W miesięcznej opłacie za wynajem klienci otrzymują również usługi dodatkowe,
takie jak: okresowe obsługi, naprawy, zakup i wymianę opon, usługi assistance, likwidację
szkód, ubezpieczenia czy samochód zastępczy. Prognozowanie wartości rezydualnej w funkcji
czasu lub przebiegu eksploatacyjnego jest więc kluczowe dla rentowności leasingu lub
wynajmu [54]. Przedsiębiorstwa, które się tym zajmują dokonują analizy rynku, obserwując
zmiany w cenach, jakie w przeszłości dotyczyły danego modelu, promocje rynkowe, jakie
oferowała dana marka, czas pozostały do zmiany generacyjnej. Na tej podstawie zostaje
obliczona wartość rezydualna dla danego modelu pojazdu.
Szacowanie wartości rezydualnej jest ważnym zagadnieniem z zakresu problematyki
wymiany pojazdów (z ang. FRP – fleet replacement problem). Problem FRP polega na
określeniu optymalnego planu zastępowania pojazdów będących w eksploatacji, nowymi.
Założeniem jest osiągnięcie minimalnego całkowitego dochodu równego z kosztem posiadania
i eksploatacji pojazdów w określonym horyzoncie czasowym [54]. W niniejszej pracy
przychód ten nazwano przychodem progowym.
Temat szacowania wartości rezydualnej jest często podejmowany w aspekcie wyłącznie
ekonomicznym, przy wykorzystaniu rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
[55] [56]. Podejmowane są również próby szacowania wartości rezydualnej w oparciu
o informacje z pokładowych układów diagnostyki i telematyki pojazdów [57].
Analizę modeli szacowania wartości rezydualnej przy uwzględnieniu powypadkowej
historii pojazdu przeprowadził autor pracy [58]. Wskazuje on, że nawet gdy naprawa zostanie
wykonana przy wykorzystaniu nowoczesnych technik, które nie pozostawiają śladów po takiej
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naprawie, zawsze wartość pojazdu zostanie z tego powodu obniżona, na skutek obawy
o prawidłowość jej wykonania. Zaznacza również, że pomimo opracowania wielu modeli
opisujących metody szacowania wartości rezydualnej pojazdu wszystkie one opierają się
w dużej mierze na wiedzy i doświadczeniu szacującego.
W celu usprawnienia oszacowań wartości rezydualnej opracowywane są katalogi
wartości pojazdów. Takie katalogi są wykorzystywane przez rzeczoznawców samochodowych
i ubezpieczycieli. Katalogi te zawierają tzw. wartości bazowe pojazdów. Wartość bazowa
pojazdu to wartość rynkowa pojazdu ustalona na dany miesiąc i rok odrębnie dla konkretnej
marki, typu, modelu i roku produkcji, wprowadzonego do eksploatacji przez rejestrację 15 maja
roku produkcji. Zakłada się, że pojazdy bazowe są sprawne technicznie wraz z ich
standardowym wyposażeniem i ogumieniem zużytym w 50 %, bez uszkodzeń, oraz przy
normatywnym przebiegu eksploatacyjnym. Wartość bazowa pojazdu stanowi punkt wyjścia do
oszacowania rynkowej wartości pojazdu, do której wprowadzane są liczne korekty
odpowiednio do wycenianego egzemplarza pojazdu. Korekty te dotyczą m.in.: daty pierwszej
rejestracji, wyposażenia, przebiegu, przeprowadzonych napraw, ogumienia, rodzaju zabudowy,
powypadkowej historii, pochodzenia i liczby właścicieli. Wyniki oszacowania wartości
rezydualnej pojazdu tą metodą pozwalają z dużym przybliżeniem określić rynkową cenę
sprzedaży pojazdu. Metoda ta wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w szacowaniu wartości
pojazdów.
3.2.2. Efektywność eksploatacyjna
Efektywność eksploatacyjna to ogólny termin stosowany do określenia stopnia realizacji
zadań stawianych obiektowi do wykonania, w kategoriach poniesionych nakładów,
w określonych warunkach i przedziale czasu [59]. Tak sformułowana definicja przedstawia
głównie aspekty ekonomiczne. Czynniki ekonomiczne determinują rentowność działalności
przedsiębiorcy (decydenta). Jednak z punktu widzenia klienta (użytkownika pojazdu) ważnym
aspektem jest skuteczność działania przedsiębiorcy jako usługodawcy. Laskowski [60]
definiuje efektywność systemu antropotechnicznego w oparciu o postulat skuteczności
działania – „efektywność to uogólniona i wielokryterialna charakterystyka określająca
skuteczność realizacji zadań funkcjonalnych przez zasoby systemu w zdefiniowanych
warunkach eksploatacyjnych i w zadanym przedziale czasu.” Inni autorzy definiują
efektywność jako miarę jakości [61], jako miarę użyteczności [62] lub jako rezultat działania
[63].
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Ogólne ekonomiczne ujęcie efektywności eksploatacyjnej można wyrazić poprzez
stosunek zysku wypracowanego przez obiekt techniczny do zmiany wartości tego obiektu
w określonym przedziale czasu (3.2) [64]

𝐸𝑓𝑧 =

𝑍
𝑀

(3.2)

gdzie:
Efz – współczynnik zyskowności [-], Z – zysk [zł], M – zmiana wartości obiektu w czasie [zł].
Rymarz [65] zdefiniowała wskaźnik efektywności eksploatacyjnej E ek w celu porównania
autobusów dwóch marek (3.3):
𝑛𝑘

𝐸𝑒𝑘

1
𝑃𝑅𝑍𝑖
= ∑
𝑛
𝐶𝑁𝑖

(3.3)

𝑖=𝑛𝑝

gdzie:
n – liczba miesięcy w analizowanym okresie eksploatacyjnym, np – początkowy miesiąc
użytkowania, nk – końcowy miesiąc użytkowania, PRZi – średni miesięczny przychód
rzeczywisty w i-tym miesiącu użytkowania na 1 autobus [zł], CNi – średni miesięczny koszt
naprawy w i-tym miesiącu użytkowania na 1 autobus [zł].
Wskaźnik Eek wyraża średni stosunek miesięcznego przychodu rzeczywistego do
miesięcznych wydatków na naprawy. Wysokość wydatków na naprawy jest ustalana
bezpośrednio na podstawie bezpośrednich kosztów napraw, a przychód rzeczywisty PRZi jest
określony iloczynem wskaźnika gotowości technicznej i potencjalnego przychodu (3.4):
𝑃𝑅𝑍𝑖 = 𝐾𝑔𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖

(3.4)

gdzie:
Kgi – średni miesięczny wskaźnik gotowości technicznej w i-tym miesiącu użytkowania [-], Ppi
– średni miesięczny przychód potencjalny w i-tym miesiącu użytkowania na 1 autobus [zł].
Średni miesięczny przychód potencjalny Ppi w rozpatrywanym okresie obserwacji jest
wyznaczany na podstawie średniego przebiegu eksploatacyjnego w i-tym miesiącu i stawki
przewozowej za 1 kilometr przyjętej w danym przedsiębiorstwie (3.5):
𝑃𝑜𝑖 = 𝜆𝑖 ∗ 𝑠
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gdzie:
𝜆i – intensywność użytkowania wyrażona liczbą przejechanych kilometrów w i-tym miesiącu
użytkowania [km], s – stawka przewozowa za 1 km [zł/km].
Dmowski [64] w swojej pracy przedstawił model oceny efektywności eksploatacyjnej
pojazdów ciężarowych użytkowanych w warunkach wynajmu długoterminowego. Model ten
zakłada minimalizację kosztów bezpośrednich utrzymania ciągłości działania pojazdów,
a także uwzględnia czynniki związane z utratą przychodów na skutek przestojów (niegotowości
technicznej) i skutków długofalowych związanych z utratą zaufania zleceniobiorcy zadania
przewozowego (klienta) do przedsiębiorcy jako dostawcy usług gwarantującego wykonanie
tego zadania. Efektywność eksploatacyjna We wyraża się wzorem (3.6):
𝑊𝑒 =

𝑁𝑢
+ (1 − 𝐾𝑔 ) + 𝐹(𝑡𝑢 )
𝑎𝑧 𝐶0

(3.6)

gdzie:
Nu – koszt napraw incydentalnych w czasie tu [zł], tu – umowny czas wynajmu, az - względny
spadek wartości samochodu w czasie t u [-], C0 – cena nowego samochodu [zł], Kg współczynnik gotowości technicznej samochodu [-], F(tu) - zawodność samochodu po czasie t u
[-].
Względny spadek wartości rynkowej pojazdu a z wyrażany jest jako stosunek wymaganego
przychodu progowego pokrywającego w całości koszty rzeczywistej amortyzacji (różnicy
wartości pojazdu nowego i wartości po odsprzedaży po okresie wynajmu) i kosztu zakupu
pojazdu nowego (3.7):
𝐴

𝑎𝑧 = 𝐶 𝑧
0

(3.7)

Iloczyn az C0 jest miarą rzeczywistej straty wartości rynkowej pojazdu w czasie t u. Strata
ta jest z założenia równoważna progowemu, wymaganemu przychodowi wypracowanemu
przez pojazd w czasie t u.
Selech [66] proponuje metodę periodycznego obliczania kosztów obsług korekcyjnych
jako wskaźnik efektywności eksploatacyjnej. Metoda ta bazuje na analizie niezawodnościowej
RAMS i jest zgodna z zaleceniami polskiej normy PN-EN 60300-3-3. Metoda opisana jest
równaniem (3.8):
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𝑚

𝑛

𝐶𝑃𝐶𝑀 = 𝐿 ∑ ∑ 𝜆𝑖𝑗 [𝐶𝐿 𝑀𝑅𝑇𝑖𝑗 + 𝑀𝐶𝑖𝑗 + 𝐶𝐸𝑖𝑗 ]

(3.8

𝑖=1 𝑗=1

gdzie:
CPCM – okresowe koszty obsług korekcyjnych (Cost of Periodic Corrective Maintenance) dla
floty pojazdów, λij – warunkowe prawdopodobieństwo uszkodzenia i-tej części w j-tym okresie,
i = 1, 2, …, m, j = 1, 2, …, n, L – liczba jednorodnych obiektów; dla obiektów niejednorodnych
𝐿 = ∑𝑙𝑘=1 𝐿𝑘 ; m – liczba uszkodzeń niejednorodnych części, n – liczba analizowanych
okresów, j – przedział eksploatacji ((j-1)T, jT), T – czas pracy w jednym okresie, jT –
periodyczne okresy estymacji, CL – koszt roboczogodziny, MRT – średni efektywny czas
naprawy (Mean Repair Time) [h], MC – koszt wymienianych lub naprawianych części, CE –
dodatkowe koszty.
Duża część prac w literaturze dotyczącej modelowania efektywności eksploatacyjnej
pojazdów lub systemu transportowego bazuje jedynie na czynnikach ekonomicznych [67, 68]
lub na kryteriach czasu [69, 70]. Takie podejście jest najczęściej spotykane przy ocenie
efektywności obiektów technicznych o mniejszym stopniu złożoności [71]. Natomiast
zastosowania modelu obejmującego również wskaźniki niezawodnościowe pojazdów są
nieliczne. Przykładem są prace [72] [64] [65] przedstawione powyżej oraz prace [73, 74].
Należy również zauważyć, że w literaturze na ogół nie rozpatruje się długofalowych skutków
uszkodzeń incydentalnych. Tymczasem w wielu przypadkach w warunkach rynkowych
biznesowe skutki nieprzewidzianych usterek i braku gotowości pojazdów mogą mieć znaczenie
zasadnicze.
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4. RYZYKO W SYSTEMACH TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
4.1. Definicja ryzyka operacyjnego
Ryzyko w transporcie jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku wiązano jedynie
z prawdopodobieństwem wypadków drogowych i ich skutków rozumianych jako utrata
zdrowia i życia, a także z konsekwencjami finansowymi. Takie rozumienie ryzyka dla obszaru
bezpieczeństwa drogowego w kwestiach badania zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego
i otoczenia pozostaje nadal aktualne. Jednocześnie ważna jest również świadomość
występowania ryzyka operacyjnego dotyczącego utrzymania ciągłości działania i rentowności
przedsiębiorstwa [75]. Autorzy pracy [27] dzielą ryzyko w transporcie drogowym na dwa
rodzaje:
•

ryzyko strategiczne – nadrzędnym celem analizy ryzyka w ramach tego obszaru jest
ochrona życia i zdrowia użytkowników ruchu drogowego,

•

ryzyko operacyjne – nadrzędnym celem analizy ryzyka jest osiągnięcie ekonomicznych
i logistycznych efektów biznesowych przedsiębiorstwa.

Ryzyko operacyjne zostało zdefiniowane w pracy [76]. Dotyczy ono szerokiej kategorii ryzyk,
obejmującej niepowodzenia w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Obejmuje to
zakłócenia w zarządzaniu operacyjnym, awarie systemu technicznego lub oprogramowania,
błąd człowieka, nieefektywność procesu i błędy w procedurach. Mimo iż jest to nowa kategoria
ryzyka uznaje się ją za ważną część ogólnego systemu zarządzania ryzykiem.
Ryzyko operacyjne należy rozpatrywać w aspekcie zagrożeń jakie mogą pojawiać się w czasie
realizacji określonej usługi transportowej. Zagrożenia te w przeważającej części dotyczą
czynników ekonomicznych, czyli zdarzeń, które powodują zmniejszenie rentowności
przewozów. Pogłębiona długofalowa analiza pozwala na uwzględnienie czynników
jakościowych czy też prawdopodobnych strat prestiżu, co może przekładać się na negatywne
skutki ekonomiczne.
Biorąc pod uwagę otoczenie i postęp technologiczny autorzy pracy [77] wskazują na
inny podział ryzyka. Wyróżniają ryzyko statyczne i dynamiczne. Z ryzykiem statycznym mamy
do czynienia na skutek zjawisk otoczenia (sztormy, huragany, nawałnice) jest to ryzyko, które
nie zależy od postępu technicznego. Z kolei ryzyko dynamiczne jest uzależnione od postępu
technicznego

(ogólnie

postępem

cywilizacyjnym),

zmianami

ekonomicznymi

lub

organizacyjnymi. Rozważając obiekt techniczny działający w danym systemie technicznym
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można szacować jego ryzyko w długim horyzoncie czasowym na podstawie zewnętrznych
sytuacji zmieniających się w czasie. Mówi się wtedy o ryzyku statycznym lub funkcjonuje
również określenie ryzyko długoterminowe. Sytuacja, w której straty są skutkiem wystąpienia
uszkodzenia obiektu lub jego systemu zabezpieczeń jest klasyfikowana do ryzyka
dynamicznego.
Norma PN-ISO 31000:2018.08 określa ryzyko jako wpływ niepewności na cele [10].
Z kolei norma PN-IEC 60300-3-9, dotycząca analizy ryzyka w systemach technicznych,
definiuje

je

jako

relację

prawdopodobieństwa

wystąpienia

określonego

zdarzenia

niebezpiecznego i jego konsekwencji [10]. Ryzyko w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
informacji jako potencjalną sytuację, w której określone zagrożenie oddziałuje na aktywa
rozpatrywanego systemu powodując w ten sposób powstanie szkody [78] [79].
Norma posługuje się terminem aktywów jako kluczowym elementem w procesie
szacowania ryzyka. Rodzi to potrzebę określenia ich wartości i determinuje rozważenia, jaki
wpływ na funkcjonowanie systemu będzie miała utrata aktywów. Im wpływ ten jest większy,
tym wartość aktywu jest większa. Zaleca się, aby aktywa były wyrażane w wartościach
pieniężnych. Może to dotyczyć także wizerunku firmy czy jakości świadczonych usług. W ten
sposób samo ryzyko również może być wyrażane jako potencjalna strata wyrażona kwotowo
(przyjmując, że potencjalna sytuacja jest rozpatrywana w ramach prawdopodobieństwa).
Aktualna wiedza dotycząca szacowania i zarządzenia ryzykiem wskazuje, że ryzyko
najczęściej rozpatruje się w kategoriach potencjalnych zdarzeń negatywnych, a zdarzenia
korzystne są określane jako szansa.
Niektórzy autorzy definiując ryzyko zwracają uwagę na jego związek z czasem, który
w definicjach normatywnych przywołanych powyżej w ogóle nie jest brany pod uwagę.
Uwzględniając czas w definiowaniu ryzyka zwraca się uwagę na możliwość długotrwałego
oddziaływania czynników niekorzystnych prowadzących do strat lub niekorzystnych
konsekwencji, zaznaczając, że zdarzenia najczęściej są kojarzone z zajściem nagłym, o krótkim
okresie działania i kwestia czasu z punktu analizy ryzyka jest nieistotna. Istotne jest jedynie czy
zdarzenie zaszło czy nie. Ryzyko uwzględniające czas jest definiowane jako możliwość
pojawienia się określonych strat (szkód) w rozważanym systemie człowiek-technika-otoczenie
w określonym czasie jego funkcjonowania [80].
W pracy [81] wyróżnia się 7 sposobów analizy ryzyka:
•

możliwość wystąpienia negatywnego zdarzenia,

•

możliwość wystąpienia/osiągnięcia niepożądanych skutków zdarzenia,

•

narażenie na wynik, który jest niepewny,
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•

konsekwencje działalności i związane z nią niepewne powiązania,

•

niepewność co do dotkliwości skutków działalności w odniesieniu do elementów
stanowiących wartość dla ludzi,

•

wystąpienie określonych konsekwencji działalności i związanych z nią niepewności,

•

odchylenia od rekomendowanej wartości i związanych z tym niepewności.
Niektóre źródła mianem ryzyka określają także zawodność (rozumianą jako

przeciwieństwo niezawodności) [82] lub ustalony poziom zagrożenia. Takie uproszczenie
definicji ryzyka zaburzają system pojęciowy, lecz niekiedy pojawiają się w literaturze. Na
szczególną uwagę zasługuje rozróżnienie ryzyka od zagrożenia. Zagrożenie może być
zdefiniowane następująco: jest to możliwość powstania określonych strat, ustalana dla sytuacji
powstałej po zajściu pojedynczego zdarzenia niepożądanego w rozpatrywanym systemie
człowiek-technika-otoczenie. Według tej definicji zagrożenie jest pojęciem węższym od
ryzyka. Mówi się także, że zagrożenie uznawane jest za źródło występującego ryzyka [83].
Unormowania prawne określające metodę oceny bezpieczeństwa w zakresie oszacowanie
i oceny ryzyka w kolejnictwie wskazują, że zagrożenie to stan, który może prowadzić do
wypadku komunikacyjnego, natomiast ryzyko oznacza częstotliwość wypadków i incydentów
prowadzących do szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień powagi tej szkody [84]
[85].
Ryzyko operacyjne wiąże się przede wszystkim z bieżącym podejmowaniem decyzji
przez menadżerów i odnosi się do prawidłowej realizacji procesów realizowanych
w przedsiębiorstwie. Ryzyko operacyjne polega na identyfikacji nieoczekiwanych zdarzeń,
ocenie ich następstw (konsekwencji) i decyzji o zmianie planowanego kierunku działania [86].
Jest ono ważną częścią bieżącego działania. Jest to koncepcja ogólna dla wszystkich typów
przedsiębiorstw i dotyczy głównie strat spowodowanych przez sposób funkcjonowania rynku
[87]. Komitet Bazylejski określa je jako „ryzyko straty wynikające z niewłaściwego lub
błędnego działania procesów wewnętrznych, błędów ludzkich i awarii systemów lub wpływu
zdarzeń zewnętrznych” [88]. Definicja ta została określona w ramach prac nad ryzykiem
w bankowości [89]. W pracy [90] zaproponowano modyfikację tej definicji i określono ryzyko
operacyjne jako „ryzyko strat materialnych i reputacyjnych oraz odpowiedzialności prawnej,
wynikających z niedostosowania lub zawodności procesów i niezbędnych dla nich zasobów
osobowych, materialnych, informacyjnych i finansowych, a powstających w rezultacie
zakłóceń będących następstwem oddziaływania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych” [76].
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4.2. Ryzyko niezdatności operacyjnej pojazdu
Ryzyko jest kombinacją dwóch zmiennych, prawdopodobieństwa i konsekwencji
wystąpienia dane zagrożenia [76] [80]:
Ryzyko = prawdopodobieństwo x następstwa

(4.1)

W pracy [80] autor definiuje również miarę ryzyka wyrażoną w postaci ogólnej:
[miara ryzyka] = [miara zawodności] x [miara zagrożenia]

(4.2)

W literaturze opisującej eksploatację pojazdów samochodowych definiuje się ryzyko
operacyjne w odniesieniu do kryterium skuteczności usług przewozowych (podejście
biznesowe). W każdym przypadku problem badawczy będzie tu polegał na doborze miary
zawodności oraz miary zagrożenia.
Należy zaznaczyć, że podstawą wszystkich opisanych w literaturze metod analizy ryzyka,
w tym działań na rzecz szacowania ryzyka w systemie PPU, jest uwzględnienie związków
pomiędzy ryzykiem, a zagrożeniami i zawodnością działania (4.2).
Związek ten można przedstawić między innymi w postaci:
Λ(𝑐, 𝑡) = 𝑄(𝑡) ∙ 𝑍(𝑐)

4.3

gdzie:
Λ(c, t) – miara ryzyka, Q(t) – prawdopodobieństwo zdarzenia niepożądanego w czasie t, Z(c)
– prawdopodobieństwo, że zdarzenie niepożądane spowoduje straty nie niższe niż c.
Prawdopodobieństwo Z(c) można uznać w tym przypadku za miarę zagrożenia.
Natomiast prawdopodobieństwo Q(t) może zostać potraktowane jako miara zawodności.
Wielkość przeciwna do Q(t) to miara niezawodności R(t), czyli prawdopodobieństwo
niewystąpienia określonego zdarzenia w czasie t. Zatem:
𝑄(𝑡) = 1 − 𝑅(𝑡)

4.4

4.3. Analiza ryzyka
Norma PN-IEC 60300-3-9 podaje w sposób usystematyzowany etapy oraz sposoby
analizy ryzyka. Zgodnie z normą, analiza ryzyka wraz z czynnościami wyznaczania ryzyka są
elementami oceny ryzyka. Jeżeli w systemie technicznym podejmowane są kroki zmierzające
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do sterowania lub zmniejszania ryzyka możemy mówić o zarządzaniu ryzykiem (rys. 4.1). Aby
efektywnie zarządzać ryzykiem należy posiadać adekwatną do realizowanych działań strategię.
Popularne i zarazem jedne z prostszych strategii to unikanie ryzyka, retencja – pokrycie
ewentualnych strat z własnych środków, transfer ryzyka – np. do firm ubezpieczeniowych oraz
ogólna redukcja ryzyka przed odpowiednie rozwiązania techniczne, organizacyjne
i ekonomiczne [91].

Rys. 4.1. Zależności między analizą ryzyka, a innymi działaniami zarządzania ryzykiem [92]

Niniejsza praca skupia się zasadniczo na wyznaczaniu ryzyka i opracowaniu kryteriów
decyzyjnych ryzyka dopuszczalnego. Szczegółowy algorytm postępowania podczas analizy
ryzyka wg. normy przedstawia rysunek 4.2.
Jeżeli możliwe zagrożenia i ich przyczyny zostały zidentyfikowane, w dalszym kroku
jest oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i analiza konsekwencji. Analiza ta pozwala
na podjęcie decyzji o sposobie postępowania z ryzykiem. Kluczowe w analizie jest
oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia niepożądanego. Jedne
z bardziej znanych podejść to [93]:
•

Skorzystanie z danych historycznych o zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości.
Kluczowym przy takim podejściu jest dobór odpowiednich danych, które będą
odpowiadały rodzajowi analizowanego systemu / obiektu / procesu. Jeżeli w przeszłości
dane zdarzenie występowało z niską częstotliwością to szacowanie prawdopodobieństwa
będzie obarczone dużym błędem.

•

Wykorzystanie technik predykcyjnych, np. analiza drzew błędów / zdarzeń.
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•

Opinie ekspertów, których ekspertyzy powinny opierać się na istotnych i dostępnych
informacjach specyficznych dla danego systemu / obiektu.
Na etapie analizy konsekwencji określa się rodzaj i charakter oddziaływania, gdy dane

zdarzenie niepożądane wystąpiło. Taka analiza może obejmować [93]:
•

istniejące mechanizmy kontrole, których celem jest usunięcie skutków i wszystkich
istotnych czynników mających wpływ na konsekwencje,

•

powiazania występujących konsekwencji z pierwotnymi celami,

•

konsekwencje bezpośrednie wraz z tymi które mogą powstać w niedalekiej przyszłości,

•

konsekwencje wtórne wpływające na system, urządzenia, organizację.
Istnieje duża liczba metod analitycznych służących do analizy konsekwencji wystąpienia

zdarzeń, najczęściej wykorzystywane to [76]:

Rys. 4.2. Proces analizowania ryzyka [92]
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•

analiza decyzji wielokryterialnych (MCDA),

•

analiza Markowa,

•

analiza warstw zabezpieczeń (LOPA),

•

analiza przyczyn i skutków wad,

•

analiza przyczyn źródłowych,

•

analiza wpływu biznesowego,

•

analiza przyczyn i konsekwencji,

•

analiza przyczynowo – skutkowa (ISHIKAWA),

•

analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (HACCP),

•

analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP),

•

analiza „what – if”.

4.3.1. Następstwa nieciągłości działania
Oszacowanie ryzyka wymaga znajomości dwóch, zmiennych miary zawodności i miary
zagrożenia tak jak to zostało przedstawione w podrozdziale 4.2. W systemie PPU rozpatrywanie
zagrożeń będzie sprowadzało się zasadniczo do określenia potencjalnych strat, które mogą
wystąpić z określonym prawdopodobieństwem.
Realizacja zadań transportowych w ramach systemu PPU jest ogólnie procesem
złożonym, ponieważ prawidłowe wykonanie zadania może zależeć od wielu osób i czynników
zewnętrznych, które wywołują zakłócenia.
Aby planować działalność zorientowaną na zapewnieniu ciągłości działania można
wykorzystać analizę wpływu biznesu – BIA oraz analizę ryzyka. Analiza BIA (Business Impact
Analysis) jest procesem analizy funkcji operacyjnych oraz wpływu, jaki mogą mieć na nie
występujące zakłócenia [2]. Celem analizy jest identyfikacja kluczowych zasobów i funkcji
oraz ram czasowych, w których należy je przywrócić w przypadku wystąpienia zakłócenia.
Wyróżnia się cztery typy analiz BIA, z których największe znaczenie dla niniejszej pracy ma
analiza operacyjna. Analiza ta skupia się na identyfikacji i ustaleniu priorytetów działań, które
przyczynią się do identyfikacji procesów odpowiedzialnych za dostarczenie produktów i usług
wraz z wskazaniem wymagań dla ciągłości oraz dostępności do zasobów [76].
Podstawowymi parametrami podczas analizy przerwania działania (nieciągłości
działania) są:
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•

maksymalny dopuszczalny okres zakłócenia – jest to maksymalny przedział czasu
w jakim przedsiębiorstwo może nie dostarczyć swoich kluczowych usług, nie powodując
przy tym istotnego zagrożenia dla siebie,

•

docelowy czas odtworzenia – jest to czas, po którym infrastruktura (w przypadku systemu
PPU – pojazd) zostaną odtworzone i będą dostępne dla użytkownika, przy zachowaniu
odpowiedniego poziomu wydajności,

•

docelowy punkt odzyskiwania – określa maksymalną dozwoloną stratę.

Parametry „maksymalny dopuszczalny okres zakłócenia” oraz „docelowy czas odtworzenia”
w ramach systemu PPU można przyjąć jako wskaźniki skutków (następstw) nieciągłości
działania pojazdu.
W dalszej części podrozdziału przedstawiono literaturowy przegląd kategorii
i klasyfikacji strat.
4.3.1.1. Klasyfikacja strat
Najczęściej spotykany podział strat w literaturze wyróżnia następujące rodzaje strat:
• społeczne w formie strat ludzkich - obejmujące utratę zdrowia (również psychicznego)
lub życia,
• materialne – utrata mienia lub rzeczy,
• kulturalne,
• ekologiczne,
• finansowe.
Ostatni rodzaj strat jest specyficzny, ponieważ mogą one wyrażać wszystkie pozostałe, jeżeli
tylko istnieje możliwość ich wyceny. Straty ludzkie można wyceniać przez np. koszty leczenia,
nieobecności, czasu utraconego, odszkodowań lub rent. Straty materialne można w łatwy
sposób określić ustalając wartość mienia w stanie przed wystąpieniem straty. Wycena strat
kulturalnych często może być utrudniona ze względu na subiektywność lub unikalność danego
dobra kulturowego. Określenie strat ekologicznych w formie finansowej może być dokonana
przez wyznaczenie kosztów przywrócenia stanu przed wystąpieniem strat.
4.3.1.2. Klasyfikacja strat ludzkich
Specyficznym rodzajem są straty ludzkie, ponieważ mogą prowadzić do trudno
mierzalnych skutków jak utrata zdrowia (fizycznego, psychicznego) lub nawet życia. Ogólnie
straty ludzkie można podzielić pod względem odziaływania:
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• indywidualne – obejmujące swym zasięgiem pojedynczą jednostkę (osobę),
• grupowe – utrata zdrowia lub życia przez osobę wpływa w znaczny sposób na bliskie mu
osoby,
• miejsca zatrudnienia – obejmujące wszelkie konsekwencje nagłej niezdolności
pracownika w świadczenia pracy oraz ewentualnych konsekwencji, jeżeli utrata zdrowia
lub życia wystąpiła w miejscu pracy (najczęściej sprowadzają się do strat finansowych).
Straty ludzkie można również podzielić pod względem sposobu powstawania. Pierwsze
z nich wszelkie straty, które powstały na skutek nagłego wystąpienia ubytków zdrowia. Tym
zakresem objęte są wszelkie wypadki, które są skutkiem wystąpienia nagłego zdarzenia
niepożądanego powstałego przez wystąpienie dużej intensywności czynnika szkodliwego
oddziałującego na człowieka. Zazwyczaj tym czynnikiem jest energia mechaniczna, ale może
to być również duże stężenie czynnika toksycznego (np. chemicznego). Skutkami tego typu
strat są najczęściej w pełni odwracalne straty zdrowia. Niestety część przypadków powoduje,
że powrót do zdrowia jest niepełny, który oznacza trwały ubytek zdrowia. W rzadkich
przypadkach może dojść również do utraty życia.
Drugim sposobem powstawania strat są straty narastające stopniowo w czasie, które są
wynikiem długotrwałego działania bodźców szkodliwych, ale o niskiej intensywności. Mogą
to być: hałas, pył, środki toksyczne czy też dym i inne. Ewentualne ubytki zdrowia pojawiają
się dopiero po określonym czasie wystawienia na szkodliwy czynnik, a na wczesnym etapie
jego działanie jest bezobjawowe.
Mierzenie i modelowanie strat ludzkich można modelować zmienną losową ciągłą C,
której wartości są zawarte pomiędzy Cmin oznaczające brak zdarzenia niepożądanego i Cmax
oznaczające utratę życia. W rzeczywistości wymiarowanie i ocena strat zmienną C jest trudne.
W praktyce straty ludzkie są dyskretyzowane przez podział strat na kategorie (rozmiary) i
ewentualnie kilka rodzajów. Mianem rodzaju określa się fizyczną postać strat – oparzenie,
złamanie itp. Oraz część ciała na której wystąpiła. Kategorie strat określają ich rozmiar. Istnieje
kilka norm, które określają kategorie strat w analizie ryzyka zawodowego. Jedna z nich BS
8800 wyróżnia 3 kategorie i podaje również wskazówki (przykłady) jak klasyfikować różne
rozmiary strat. Te 3 kategorie to:
•

mała szkodliwość następstw – niewielkie skaleczenia, zaprószenie oka,

•

średnia szkodliwość następstw – zranienia, astma, głuchota, lekkie złamania,

•

duża szkodliwość następstw – ciężkie złamania, amputacje, choroby wywierające trwały
ubytek zdrowia lub śmierć.
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Bardziej szczegółowy sposób mierzenia strat ludzkich proponuje norma MIL-STD-882.
Standard dzieli straty ludzkie przy wypadkach przy pracy na 4 kategorie:
•

pomijalnie małe – mało znaczące zranienia lub choroby, które powodują niezdolność do
wykonywania pracy przez okres do jednego dnia,

•

niewielkie – zranienia lub choroby powodujące niezdolność do choroby przez okres od 1
do 2 tygodni,

•

krytyczne – ciężkie zranienia lub choroby uniemożliwiające wykonywanie pracy przez
okres od 2 do 16 tygodni,

•

katastroficzne – śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący niezdolność
wykonywania pracy przez okres ponad 16 tygodni [80].
Klasyfikacja zaproponowana w normie MIL-STD-882 opierająca się na czasowych

skutkach wyłączenia osoby z możliwości pracy, która dla pracodawcy będzie niosła konkretne
straty finansowe może zostać przełożona na pojazdy. Straty w takim przypadku byłyby
wyrażane przez okres wyłączenia z użytkowania:
•

pomijalnie małe – niezdatność pojazdy do użytkowania przez okres kilku godzin nie
wpływające w znacznym stopniu na realizowane zadanie przewozowe,

•

niewielkie – niezdatność pojazdy do użytkowania przez okres kilku godzin do 1 dnia
wpływające na realizowane zadania przewozowe,

•

krytyczne – niezdatność pojazdy do użytkowania przez okres od kilku dni do 4 tygodni,

•

katastroficzne – niezdatność pojazdy do użytkowania przez okres powyżej 4 tygodni –
pojazd niezdatny do naprawy.

Podane zakresy czasowe można rozumieć jako liczba roboczogodzin koniecznych do
przeprowadzenia naprawy.
4.3.1.3. Klasyfikacja strat operacyjnych
Straty operacyjne w rozważanym systemie PPU są to wszelkiego rodzaju straty, które
w ostateczności będą prowadziły to obniżenia wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Przy
czym rozważa się jedynie straty bezpośrednio wywołane niezdatnością pojazdów w systemie.
W związku z tym straty operacyjne można podzielić na:
•

ogólne straty finansowe,

•

straty czasowe – prowadzące do nałożenia kar finansowych,

•

straty reputacyjne – prowadzące do utraty potencjalnych przyszłych zleceń
przewozowych.
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Wymienione rodzaje strat są ze sobą powiązane. Straty czasowe jednocześnie prowadzą do strat
reputacyjnych i ostatecznie do strat finansowych.
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5. PODSUMOWANIE PRZEGLĄDU LITERATURY
W dostępnej literaturze dotyczącej wpływu niezawodności pojazdów samochodowych
na ich cechy użytkowe, autorzy zajmowali się głównie ujęciem „ex post” tzn. ograniczającym
się do analizy problemu po fakcie wystąpienia uszkodzenia. Przykładowo Młynarski [94],
Rymarz [65], Selech [66] rozpatrywali wpływ niezawodności pojazdów na efektywność
eksploatacyjną. Podobne ujęcie problemu występuje w pracy Dmowskiego [64] przy czym
dodatkowo zwrócono tu wagę na możliwość wykorzystania wskaźników niezawodności do
oszacowania zagrożeń operacyjnych.
Jednak w dotychczas opublikowanych pracach, w tym pracy [64] badania ryzyka
niezdatności miały charakter wstępny i polegały na „zasygnalizowaniu” zjawiska. Natomiast
w świetle współczesnych wymagań dotyczących systemów transportu, w tym wymagań
gwarancji ciągłości działania, występuje potrzeba doskonalenia metod prognozy ryzyka
i opracowania standardów klasyfikacyjnych niezdatności operacyjnej pojazdów [95].
Zastosowanie modelu PPU pozwala na wyizolowanie pojazdu jako jego elementu.
Takie podejście jest konieczne w takich systemach transportowych jak: komunikacja miejska,
wynajem krótkoterminowy (car sharing) i długoterminowy, czyli we wszystkich systemach
transportowych, gdzie funkcje przewoźnika (właściciela pojazdu) i użytkownika usługi
transportowej są pełnione przez różne osoby lub instytucje, przedsiębiorstwa. Formy wynajmu
krótkoterminowego lub długoterminowego, które obecnie dynamicznie się rozwijają, dla
potencjalnego użytkownika mają wiele zalet, m.in.: wysoka dostępność w dużych
aglomeracjach, wysoka niezależność czy też transfer zobowiązań związanych z posiadaniem
pojazdu. Łatwość z jaką użytkownik może dokonać zmiany przewoźnika może spowodować,
że przy wyborze przewoźnika przez użytkownika na znaczeniu zyskają takie kwestie jak
bezpieczeństwo, niezawodność, gotowość, zdatność operacyjna. Przewoźnik w takiej sytuacji
powinien analizować poziom jakości świadczonych usług i operować nim w taki sposób, aby
spełnić oczekiwania użytkowników, mając na uwadze względy ekonomiczne działalności.
Takim samym prawom będzie podlegać również przewoźnik będący elementem transportu
miejskiego, który niekiedy stoi w konkurencji do tych form wynajmu [96] [97] [98].
Problem ryzyka ponoszonego przez wynajmującego pojazd, które jest generowane
przez incydentalne zdarzenia został częściowo opisany przez autorkę pracy [99]. Autorka
zaznacza, że nieprawidłowo przeprowadzona analiza kosztów (głównie kosztów zmiennych i
incydentalnych)

wynajmowania

pojazdów

prowadzi

do

zmniejszenia

Mórawski Łukasz: Prognozowanie ryzyka niezdatności pojazdów samochodowych

opłacalności

55
5. Podsumowanie przeglądu literatury

przedsięwzięcia. Wynajmujący w takiej sytuacji podejmuje działania rekompensujące,
sprowadzające się do przeniesienia zobowiązań na użytkownika.
Liczne badania prowadzone w kraju i na świecie pokazują, że problemy modelowania
i prognozowania optymalnego czasu użytkowania oraz określania wielkości floty rezerwowej
są nadal aktualne i nie wypracowano jednolitych wytycznych, które mogłyby być przyjęte przez
przedsiębiorstwa transportowe niezależnie od specyfiki ich działalności. Na przykład autor
pracy [100] proponuje model wymiany taboru autobusowego oraz określania wielkości floty
rezerwowej opierając się na konserwacji predykcyjnej przez monitorowanie stanu i analizę
oleju silnikowego. Liczne publikacje poruszające te problemy wskazują, że są one znane już
przez długi czas, lecz nadal prowadzi się badania w poszukiwaniu nowych, wydajniejszych
i dokładniejszych modeli prognozujących stan floty pojazdów [101] [102] [103] [104].
Przeprowadzone studium literatury problemu, m.in. prace Rymarz i Dmowskiego
dotyczyły obszaru analizy zagrożeń spowodowanych zawodnością pojazdów. Przy czym
zagrożenia te były rozważane głównie w perspektywie krótkofalowej. Zidentyfikowane
zagrożenia i ich analiza powinna służyć przede wszystkim prognozowaniu ryzyk cząstkowych,
celem określenia ryzyka całościowego. Ponadto zidentyfikowanym zagrożeniom należy
przypisać odpowiadające im wagi. Na przykład w pracy Dmowskiego stosowano jednakową
miarę wagi zagrożeń dla rożnych marek pojazdów. Należy jednak zróżnicować tą miarę,
ponieważ często różne marki różnią się istotnie, np. ceną zakupu (wielkością inwestycji).
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6. CEL PRACY I TEZA
Problem badawczy
W niniejszej pracy problem badawczy polega na określeniu warunków zapewnienia
ciągłości działania pojazdu jako składnika systemu antropotechnicznego: przewoźnik-pojazdużytkownik (PPU).
Na podstawie analizy literatury i własnych doświadczeń zawodowych przyjęto, że
ciągłość działania pojazdu jest głównym czynnikiem decydującym o pozytywnym wyniku
funkcjonowania całego systemu PPU oraz że miarą wagi zagrożenia spowodowanego
niezdatnością operacyjną pojazdu jest progowa wartość przychodu z wykonywania zadań
przewozowych równoważna spadkowi wartości rezydualnej pojazdu w rozpatrywanym
przedziale czasu użytkowania.
Cel
Opracowanie metody prognozy ryzyka niezdatności operacyjnej samochodu w systemie
antropotechnicznym: przewoźnik-pojazd-użytkownik (PPU) w warunkach rynku usług
transportowych.
Teza
Wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka niezdatności operacyjnej pojazdu jest suma ryzyk
cząstkowych ze względu na naprawy incydentalne, brak przychodu podczas przestoju oraz
migrację użytkownika, przy czym waga zagrożeń określona jest przez spadek wartości
rezydualnej pojazdu.
Założenia dotyczące praktycznego wykorzystania wyników pracy:
Zakłada się, że opracowana metoda będzie skuteczna w praktycznych zadaniach wyboru
marki pojazdu oraz w zadaniach przewidywania terminu wycofania pojazdu z eksploatacji.

Mórawski Łukasz: Prognozowanie ryzyka niezdatności pojazdów samochodowych

57
7. Metoda prognozy ryzyka niezdatności operacyjnej pojazdów

7. METODA PROGNOZY RYZYKA NIEZDATNOŚCI
OPERACYJNEJ POJAZDÓW
7.1. Założenia dotyczące metody prognozy ryzyka
1. Obiektem badań jest pojazd samochodowy jako element systemu antropotechnicznego
„przewoźnik-pojazd-użytkownik (PPU)” w warunkach rynkowych.
2. Przedmiotem badań jest stan niezdatności operacyjnej pojazdu w sensie technicznej lub
organizacyjnej

niezdatności

do

terminowego

wykonania

zadania

zgodnie

z wymaganiami.
3. Cechą znamienną stanu zdatności operacyjnej pojazdu jest zapewnienie ciągłości
działania systemu PPU.
4. Zapewnienie ciągłości działania systemu PPU jest realizowane metodą redundancji
poprzez wprowadzenie pojazdów rezerwowych.

7.2. Metoda oszacowania ryzyka
Na podstawie sformułowanej definicji stanu zdatności i założeniu, że niezawodność
obiektu technicznego – pojazdu samochodowego jest utożsamiana z pewnością działania, na
którą najważniejsze charakterystyki składają się: gotowość, nieuszkadzalność i zabezpieczenie,
sformułowano matematyczny model oceny ryzyka niezdatności operacyjnej. Matematyczny
opis ryzyka oparto na założeniu, że ogólna miara ryzyka to iloczyn miary zawodności i miary
zagrożenia.
Przyjęto kosztowe podejście do wymiarowania ryzyka, zatem miary zagrożeń i dane
źródłowe do obliczeń wskaźnika zawodności wyrażono w jednostkach pieniężnych. Założono,
że miarą zagrożeń jest spadek wartości rezydualnej pojazdu w rozpatrywanym przedziale czasu,
przy czym jest on równy, z założenia, wymaganemu (progowemu) przychodowi z realizacji
zadań przewozowych (równania 7.1, 7.2).
𝑆𝑝 (𝑝𝑘 ) = 𝑅𝐸𝑍 (𝑝0 ) − 𝑅𝐸𝑍(𝑝𝑘 )

(7.1)

Gdzie: Sp(pk) – spadek wartość rezydualnej pojazdu [zł], REZ(pk) – cena rynkowa pojazdu po
przebytym przebiegu eksploatacyjnym pk [zł], p0 – przebieg początkowy [km], pk – kres górny
k-tego przedziału przebiegu eksploatacyjnego [km].
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𝑃𝑝 (𝑝𝑘 ) = 𝑆𝑝 (𝑝𝑘 )

(7.2)

Gdzie: Pp(pk) – progowy przychód z realizacji zadań przewozowych [zł].
Opracowany model ryzyka niezdatności operacyjnej R zakłada agregację trzech
czynników, które będą określane mianem ryzyk cząstkowych. Zapis ogólny przedstawiono w
równaniu (7.3).
𝑅(𝑝𝑘 ) = 𝑅𝑁 (𝑝𝑘 ) + 𝑅𝐺 (𝑝𝑘 ) + 𝑅𝑊 (𝑝𝑘 )

(7.3)

Gdzie: R(pk) – ryzyko niezdatności operacyjnej, R N(pk) – ryzyko strat związanych z kosztami
napraw incydentalnych, Rg(pk) – ryzyko strat związanych z brakiem przychodu podczas
przestoju, Rw(pk) – ryzyko strat związanych z migracją klienta (usługobiorcy).
Równanie (7.3) można również przedstawić w konwencji iloczynu zawodności
i zagrożenia następująco:
𝑅(𝑝𝑘 ) = 𝑀𝑁 (𝑝𝑘 ) ∙ 𝑁𝑁 (𝑝𝑘 ) + 𝑀𝑔 (𝑝𝑘 ) ∙ 𝑁𝑔 (𝑝𝑘 ) + 𝑀𝑊 (𝑝𝑘 ) ∙ 𝑁𝑤 (𝑝𝑘 )

(7.4)

Gdzie: MN(pk) – miara zawodności ze względu na uszkadzalność [-], NN(pk) – miara zagrożenia
z powodu uszkadzalności [zł], Mg(pk) – miara zawodności ze względu na brak gotowość [-],
Ng(pk) – miara zagrożenia z powodu braku gotowości [zł], Mw(pk) – miara zawodności ze
względu na zabezpieczenie ciągłości działania [-], Nw(pk) – miara zagrożenia z powodu braku
zabezpieczenia ciągłości działania (migracji klienta) [zł].
Pierwszy wyraz równania (7.3) wyraża cząstkowe ryzyko niezdatności ze względu na
niesprawność techniczną i naprawę. Miara zawodności jest w tym przypadku określona przez
nową umowną miarę uszkadzalności. Tę miarę stanowi stosunek skumulowanego kosztu
napraw incydentalnych do oczekiwanego przychodu progowego (równanie 7.5).

𝑀𝑁 (𝑝𝑘 ) =

∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖 𝑁(𝑝𝑘 )
=
𝑃𝑝 (𝑝𝑘 ) 𝑃𝑝 (𝑝𝑘 )

(7.5)

Gdzie: ni – koszt pojedynczej naprawy uszkodzenia incydentalnego powstałej przy określonym
przebiegu eksploatacyjnym pk [zł], N(pk) – skumulowany koszt napraw incydentalnych
w przedziale przebiegu eksploatacyjnego (0, pk) [zł].
Określenie „naprawy incydentalne” oznacza, że przy analizie poniesionych kosztów
napraw uwzględniono jedynie naprawy nieplanowane, które następowały nagle i powodowały
nieplanowany przestój pojazdu. Dla zachowania spójności równania (7.5) w przypadku
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wystąpienia więcej niż jednego uszkodzenia przy takim samym przebiegu eksploatacyjnym p k
koszt takich napraw należy zsumować i traktować w obliczeniach jako pojedynczą naprawę.
Przyjmując miarę zawodności według wzoru (7.5) i miary zagrożenia ze wzoru (7.2),
cząstkowe ryzyko strat związanych z kosztami napraw incydentalnych jest wyrażone
równaniem (7.6).
𝑅𝑁 (𝑝𝑘 ) =

𝑁(𝑝𝑘 )
∙ 𝑃 (𝑝 )
𝑃𝑝 (𝑝𝑘 ) 𝑝 𝑘

(7.6)

Miara zawodności ze względu na brak gotowości jest wyrażona równaniem (7.7).
𝑀𝑔 (𝑝𝑘 ) = 1 − 𝐾𝑔 (𝑝𝑘 )

(7.7)

Gdzie: Kg(pk) – gotowość techniczna przy przebiegu eksploatacyjnym pk.
Gotowość techniczna Kg(pk) w niniejszej pracy jest wyznaczana zgodnie z równaniem
przedstawionym w rozdziale 2.3.
Jako miarę zagrożenia dotyczącego strat związanych z brakiem przychodu podczas
przestoju przyjęto utracony przychód progowy w danym okresie przebiegu eksploatacyjnego
(równanie 7.8).
𝑁𝑔 (𝑝𝑘 ) = ∆𝑃𝑝 (𝑝𝑘 ) = 𝑃𝑝 (𝑝𝑘+1 ) − 𝑃𝑝 (𝑝𝑘 )
Gdzie:

ΔPp(pk)

–

wymagany

przychód

progowy w

(7.8)
przedziale

przebiegu

eksploatacyjnego (pk+1 – pk).
Ostatecznie cząstkowe ryzyko niezdatności ze względu na brak przychodu podczas
przestoju na podstawie równań (7.7) i (7.8) jest wyrażone równaniem (7.9).
𝑅𝐺 (𝑝𝑘 ) = [1 − 𝐾𝑔 (𝑝𝑘 )] ∙ ∆𝑃𝑝 (𝑝𝑘 )

(7.9)

Miara zawodności ze względu na migrację klienta jest modelowana rozkładem Weibulla
czasu do pierwszego uszkodzenia według równania (7.10).
𝑝𝑘 𝑏

𝐹𝑊 (𝑝𝑘 ) = 1 − 𝑒 −( 𝑎 )

(7.10)

Gdzie: Fw(pk) – dystrybuanta rozkładu Weibulla czasu do pierwszego uszkodzenia, a – parametr
skali, b – parametr kształtu, e – podstawa logarytmu naturalnego.

Mórawski Łukasz: Prognozowanie ryzyka niezdatności pojazdów samochodowych

60
7. Metoda prognozy ryzyka niezdatności operacyjnej pojazdów

W związku z założeniem wykorzystania modelu w rzeczywistych systemach transportowych,
które świadczą usługi przewozu rzeczy lub osób, lub wynajmu pojazdów, konieczne jest
wprowadzenie współczynników korygujących, które należy dobrać odpowiedni do specyfiki
danego systemu transportowego. Zakłada się możliwość określenia dwóch współczynników.
Wtedy miara zawodności ze względu na zabezpieczenie ciągłości działania określona jest
równaniem (7.11).
𝑀𝑊 (𝑝𝑘 ) = 𝑚1 ∙ 𝑚2 ∙ 𝐹𝑊 (𝑝𝑘 )

(7.11)

Gdzie: m1, m2 – współczynniki korygujące.
Miara zagrożenia, podobnie jak dla ryzyka RN jest określona równaniem (7.2).
Ostatecznie na podstawie równań (7.2), (7.10) i (7.11) cząstkowe ryzyko niezdatności ze
względu na migrację klientów (użytkowników) jest wyrażone równaniem (7.12).
𝑝𝑘 𝑏

𝑅𝑤 (𝑝𝑘 ) = [𝑚1 ∙ 𝑚2 ∙ (1 − 𝑒 −( 𝑎 ) )] ∙ 𝑃𝑝 (𝑝𝑘 )

(7.12)

Cząstkowe ryzyko niezdatności ze względu na migrację klientów uwzględnia konieczną
rezerwę gwarancyjną, która jest uwarunkowana czynnikami psychologicznymi klienta
(użytkownika).
Podstawiając równania (7.6), (7.9), (7.12) do równania (7.3), ryzyko niezdatności
operacyjnej R ma postać (równanie 7.13):
𝑅(𝑝𝑘 ) =

𝑝𝑘 𝑏
𝑁(𝑝𝑘 )
)
∙ 𝑃𝑝 (𝑝𝑘 ) + [1 − 𝐾𝑔 (𝑝𝑘 )] ∙ ∆𝑃𝑝 (𝑝𝑘 ) + 𝑚1 ∙ 𝑚2 ∙ (1 − 𝑒 −( 𝑎 ) ∙ 𝑃𝑝 (𝑝𝑘 )
𝑃𝑝 (𝑝𝑘 )

(7.13)

Poszczególne ryzyka cząstkowe, a więc także prawdopodobieństwa wystąpienia
zdarzeń nieporządnych są traktowane w modelu jako zdarzenia niezależne. Mimo, iż miarą
zagrożenia jest wartość przychodu progowego to w przypadku ryzyka RN i RG jest on
uwzględniany odmiennie. W ryzyku RN rozpatruje się wartość przychodu progowego z całego
okresu użytkowania pojazdu, natomiast w ryzyku RG pod uwagę brana jest jedynie zmiana
wartości

przychodu

progowego

pomiędzy

rozpatrywanymi

okresami

przebiegu

eksploatacyjnego pk. Ryzyko Rw również należy traktować niezależnie, ponieważ bazuje ono
nie na rozkładzie intensywności uszkodzeń w funkcji przebiegu eksploatacyjnego, a jedynie na
rozkładzie prawdopodobieństwa do pierwszego uszkodzenia modelowanego przez rozkład
Weibulla.
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7.3. Waga następstw i ryzyko dopuszczalne
Wyrażenie ryzyka strat związanych z kosztami napraw incydentalnych RN w postaci
iloczynu uszkadzalności i przychodu progowego Pp sprawia, że w rezultacie ryzyko RN jest
równe wysokości kosztów poniesionych na przeprowadzenie napraw. Takie sformułowanie
ryzyka RN sprawia, że zakres jego zmienności może być bardzo szeroki. Od wartości zerowych
aż do wartości, bliskiej ceny zakupu nowego pojazdu. Rzeczywista wartość maksymalna zależy
głównie od zakresu rozpatrywanego przebiegu eksploatacyjnego pk.
Rozpatrując przyrost ryzyka RN spowodowany pojedynczym uszkodzeniem lub
określoną grupą uszkodzeń przyporządkowana danemu przebiegowi eksploatacyjnemu pk,
przyrost ten nie powinien on przekroczyć granicy opłacalności naprawy. Jej wartość wynosi
zazwyczaj 70 – 80 % wartości rezydualnej pojazdu określonej w chwili przed wystąpieniem
uszkodzenia. Uzależnienie górnej granicy przedziału Rw od wartości rezydualnej pojazdu
oznacza również, że przedział ten zmniejsza się wraz z wzrastającym przebiegiem
eksploatacyjnym pk lub wiekiem pojazdu.
Rozważając ryzyko strat związanych z brakiem przychodu podczas przestoju R g jego
zmienność jest determinowana gotowością Kg i wymaganym przychodem progowym ΔStr.
Wartość ryzyka Rg równa zeru jest możliwa, gdy gotowość Kg będzie wynosić 1. Wartości
ekstremalne są osiągane w momencie nałożenia się jednocześnie niskiej gotowości w okresie
przebiegu eksploatacyjnego pk, kiedy utrata wartości przez pojazd jest największa (równy
wymaganemu przychodowi progowemu). Jednakże doświadczenia z praktyki eksploatacyjnej
pozwalają stwierdzić, że takie przypadki należą do rzadkości. Jest to spowodowane tym, że
rzeczywisty spadek wartości rezydualnej pojazdu jest najwyższy w pierwszym okresie jego
eksploatacji, a w tym okresie gotowość prawie zawsze pozostaje na wysokim poziomie.
Sytuacja odwrotna ma miejsce, kiedy utrata wartości przez pojazd nie jest już tak znacząca,
a ze względu na znaczące wartości przebiegu eksploatacyjnego i wieku pojazdu, gotowość jest
niższa z powodu częstszych i kosztowniejszych uszkodzeń incydentalnych.
Ryzyko strat związanych z migracją klienta Rw jest modelowane iloczynem
dystrybuanty rozkładu Weibulla Fw i progowego przychodu Str. Zakres zmian może wynosić
od wartości zerowych – możliwych do osiągnięcia jedynie w przy zerowym przebiegu
eksploatacyjnym pk, aż do wartości równoważnej całkowitemu przychodowi progowemu,
kiedy dystrybuanta rozkładu Fw jest bliska jedności. Wysokie wartości dystrybuanty Fw są
osiągane przy dużych wartościach przebiegu eksploatacyjnego pk [105] [106].
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Ryzyko Rw, którego celem jest uwzględnienie aspektu psychologicznego klienta jest na
ogół trudne do wymiarowania, szczególnie jeśli ryzyko ma być wyrażone w jednostkach
pieniężnych. Wszechstronność, którą docelowo ma cechować się model pozwala na
zastosowanie wag do ryzyka R w w formie współczynników korygujących, które powinny
pozwolić na dopasowanie ryzyka Rw do specyficznych cech danego systemu PPU.
Przykładowe

aspekty,

które

należy

wziąć

pod

uwagę

przy wyznaczaniu

współczynników korygujących to:
• dostępność alternatywnych usług przewozowych,
• dostępność alternatywnych producentów pojazdów,
• dostępność infrastruktury do użytkowania i obsługiwania wykorzystywanych pojazdów,
• lojalność klienta do danej marki pojazdów lub usługi przewozowej,
• ekonomiczne możliwości klienta do zmiany usługodawcy (przewoźnika).
Zakłada się, że współczynniki korygujące będą miały wartości mniejsze niż 1.
Kluczowym aspektem przy stosowaniu opisanej metody oceny ryzyka niezdatności jest
znajomość zależności spadku wartości rezydualnej pojazdu Sp od przebiegu eksploatacyjnego
pk, ponieważ wysokość utraty wartości jest jednocześnie wymaganym przychodem progowym
Pp(pk). W stosunku do wyników badań pojazdów ciężarowych zdecydowano o zastosowaniu
estymacji utraty wartości przez pojazdy wyznaczonej w badaniach przeprowadzonych przez
autorów pracy [107]. Na rysunku 7.1 przedstawiono utratę wartości przez pojazd liczonej od

Rys. 7.1. Zależność względnej utraty wartości przez pojazd ciężarowy
od przebiegu eksploatacyjnego pk, na podstawie [107]
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kwoty zakupu pojazdu nowego w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk. Zależność
empiryczna przedstawiona jest równaniem (7.14) i (7.15). Równanie (7.14) jest zależnością,
według której oszacowano wartości rezydualne pojazdów ciężarowych w zależności od
przebiegu eksploatacyjnego.
𝑊𝑢 (𝑝𝑘 ) = 1 − (0,922 ∗ 𝑒−0,004𝑝𝑘 )

(7.14)

𝑆𝑝 (𝑝𝑘 ) = 𝑃𝑝 (𝑝𝑘 ) = 𝐶𝑛 ∙ 𝑊𝑢 (𝑝𝑘 )

(7.15)

Gdzie: Wu(pk) – względna utrata wartości przez pojazd [%], Cn – koszt zakupu pojazdu
nowego [tys. zł].
Zależność utraty wartości przez pojazd przedstawiona na rysunku 7.1 i opisana
równaniem (7.14) dotyczy pojazdów porównywalnej klasy (kategorii N2). Zależność ta będzie
wykorzystana dla obu badanych w niniejszej pracy marek pojazdów ciężarowych.
7.3.1. Kryterium Rmax
Jednym z proponowanych kryteriów oszacowania czasu użytkowania wyrażonego
w przebiegu eksploatacyjnym pojazdu na podstawie wyznaczonego ryzyka niezdatności R jest
określenie wartości Rmax . Wartość ta wyznacza chwilę, gdy wartość ryzyka niezdatności R
osiąga wartość równą wartości rezydualnej pojazdu REZ przy tym samym przebiegu
eksploatacyjnym pk. Kryterium te można ogólnie sformułować następująco:
Ryzyko niezdatności R nie powinno przekroczyć bieżącej wartości rezydualnej pojazdu.
Sformułowane kryterium ma następującą definicję matematyczną (7.16):
𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 = 𝑅𝐸𝑍 = 𝐶𝑛 (1 − 𝑊𝑢 (𝑝𝑘 ))

(7.16)

Na podstawie tak sformułowanego kryterium można wyznaczyć maksymalny przebieg
eksploatacyjny pojazdu, który będzie optymalnym czasem użytkowania pojazdu (rys. 7.2).
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Rys. 7.2. Interpretacja graficzna wyznaczania maksymalnego
przebiegu eksploatacyjnego pRmax

7.3.1. Kryterium RNmax
W celach porównawczych wprowadzone zostanie również kryterium bazujące jedynie
na ryzyku napraw incydentalnych RN. Założenie do tego kryterium jest następujące:
Ryzyko RN nie powinno przekroczyć bieżącej wartości rezydualnej pojazdu.
Wyznaczenie wartości maksymalnego ryzyka Rmax
bazującego na krzywej przebiegu ryzyka
N
napraw incydentalnych RN jest zbliżone jak przy kryterium Rmax (równanie 7.17).
𝑅𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑁 = 𝑅𝐸𝑍 = 𝐶𝑛 (1 − 𝑊𝑢 (𝑝𝑘 ))

(7.17)

Przecięcie krzywej ryzyka napraw incydentalnych RN i wartości rezydualnej pojazdu REZ
umożliwia wyznaczenie maksymalnego przebiegu eksploatacyjnego pRN
max (rys. 7.3).
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Rys. 7.3. Interpretacja graficzna wyznaczania maksymalnego
przebiegu eksploatacyjnego pRN
max

7.3.1. Kryterium R(50)max
Zaproponowano

również

kryterium

szacowania

maksymalnego

przebiegu

eksploatacyjnego pojazdu przez parametr Rmax
(50) . Określa on punkt, w którym ryzyko
niezdatności R osiąga wartość równą 50 % wartości pojazdu nowego. Kryterium te można
ogólnie sformułować następująco:
Ryzyko niezdatności R nie powinno przekroczyć 50 % wartości pojazdu w chwili początkowej.
Sformułowane kryterium ma następującą definicję matematyczną (7.18):

Rmax
(50) = 𝑅 = 0,5𝐶𝑛

(7.18)

Wyznaczenie maksymalnego przebiegu eksploatacyjnego na podstawie tego kryterium można
wyznaczyć graficznie przez nakreślenie poziomej linii określającej poziom 0,5C n
i wyznaczeniu punktu przecięcia z krzywą ryzyka niezdatności R (rys. 7.3). Dla celów
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porównawczych wprowadza się także maksymalny przebieg eksploatacyjny wyznaczony na
podstawie ryzyka RN (rys. 7.4).

Rys. 7.3. Interpretacja graficzna wyznaczania maksymalnego
przebiegu eksploatacyjnego pRmax(50)

Rys. 7.4. Interpretacja graficzna wyznaczania maksymalnego
przebiegu eksploatacyjnego pRN
max(50)
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8. BADANIA DOŚWIADCZALNE POJAZDÓW
8.1. Zakres badań i obiekty badań
W celu weryfikacji modelu przeprowadzono badania eksploatacyjne na grupie 40
pojazdów. Próbę badawczą stanowiły pojazdy dwóch marek różnych producentów, po 20 sztuk
każdej marki, które na potrzeby pracy oznaczono literami I i M. Do badań wybrano pojazdy
średniej ładowności, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 ton.
Charakterystykę pojazdów przedstawiono w tabeli 8.1.
Tabela 8.1. Charakterystyka pojazdów

Wskaźnik

Oznaczenie marki pojazdu
I

M

Charakterystyka ogólna

dwuosiowy, zabudowa furgonowa

Kategoria homologacyjna

N2

Rodzaj silnika

zapłon samoczynny

Pojemność silnika [dm3]

3,9

5,1

Moc maks. Silnika [kW]
Dopuszczalna masa
całkowita [kg]
Ładowność [kg]

134

130

5395

5250

Koszt zakupu [tys. zł]

175

208

12 000

Do badań wytypowano pojazdy nowe, które były eksploatowane i zarządzane w ramach
jednego przedsiębiorstwa. Pojazdy zostały wprowadzone do eksploatacji w zbliżonym okresie
kalendarzowym. Odchylenie standardowe miesiąca roku kalendarzowego wprowadzenia
pojazdu marki M do eksploatacji wyniósł 3 miesiące, a marki I 4 miesiące. Początkowy
przebieg eksploatacyjny w przypadku obu marek pojazdów był niewielki i nie przekraczał kilku
kilometrów. Wobec powyższego uznaje się, że zostały spełnione warunki dla jednorodności
próby badawczej i warunków eksploatacji wymagane przy stosowaniu metodyki próby ciągłej.
Średni przebieg eksploatacyjny wykonany w obserwowanym okresie przez pojazdy
marki M wyniósł 242,6 tys. kilometrów i zrealizowany był w średnim czasie 56 miesięcy. Dla
pojazdów marki I średni przebieg wyniósł około 240,1 tys. kilometrów i zrealizowany był
w średnim czasie 60 miesięcy. Zasadniczo pojazdy marki M wykonały wyższe przebiegi
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eksploatacyjne pk w stosunku do marki I w podobnym okresie czasu obserwacji. Szczegółowe
dane podano w tabeli 8.2.
Tabela 8.2. Dane próby badawczej

marka

Parametr
Liczność próby [-]
Średni przebieg w badanym okresie [tys. km]
Odchylenie standardowe [tys. km]
Wartość maksymalna przebiegu [tys. km]
Średni przebieg roczny [tys. km]
Średni przebieg miesięczny [tys. km]
Średni czas obserwacji [m-cy]
Odchyl. standardowe średniego czasu obserwacji [m-cy]

M
20
242,6
14,0
326,3
52,6
4,4
56
2,2

I
20
240,1
11,6
280,4
47,2
3,8
60
2,1

Pojazdy obu marek były wykorzystywane w krajowym transporcie dystrybucyjnym
i posiadały porównywalne zdolności przewozowe. Przedsiębiorca w trakcie badań rejestrował
dla każdego pojazdu oznaczonego numerem bocznym datę wykonania naprawy, kod naprawy,
opis naprawy, kwotę poniesioną na przeprowadzenie naprawy i wartość przebiegu
eksploatacyjnego przy którym dokonano naprawy. Dla celów niniejszej pracy zebrane dane
ograniczono

jedynie

do

zdarzeń

wywołanych

uszkodzeniami,

które

generowały

nieprzewidziane,
Tabela 8.3. Ewidencja napraw incydentalnych dla pojazdu marki M o numerze ewidencyjnym 549

Numer
Data
boczny wykonania naprawy
549
2008-06-30
549
2009-02-18
549
2009-04-02
549
2009-07-29
549
2009-10-20
549
2009-10-31
549
2009-10-31
549
2009-11-24
549
2011-01-12
549
2011-01-25
549
2011-03-17
549
2011-03-23
549
2011-05-31
549
2011-11-08
549
2011-11-08
549
2011-11-08

Kod
Przebieg
Opis naprawy
Kwota [zł]
naprawy
[km]
12508
Inspekcja ogumienia
18,00
5585
10606W
poduszki resoru 2 szt.-wymiana
110,26
28000
700050
Sprawdzenie ogranicz.pręd.
180,36
33059
11503W Przew. ELAST.+WIESZ-wymiana
605,18
36410
30307W
Kierunkowskaz Prawy-wym.
100,55
46834
12508
Inspekcja ogumienia
144,00
47528
12509
Wyważanie kół
90,00
47528
10000A
szyba boczna prawa-wymiana
322,65
57021
11118I
Odpowietrzenie ukł.hamul.
40,00
99185
10603W
Poduszka Resoru P/T-wymiana
195,11
99800
10604W
Poduszka Resora T/L.-wymiana
195,11 105978
11100N
Układ hamulcowy - odpowiet.
40,00
106352
11113W Przewód Pneumatyczny - wymiana
318,8
112812
12300N
Ins.Elekt.oświetl.+uzupeł.
104,3
128532
500000
111108AC02
0,00
128532
12805W
Czujnik cofania-wymiana
262,98 128532
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dodatkowe koszty dla przedsiębiorcy. Wykluczono m.in. koszty okresowych obsług (okresowe
obsługi

olejowe,

płynów,

filtrów,

itp.),

ubezpieczeń,

podatków, paliwa, i podobne

koszty, o znanej wielkości. Przykładowe zapisy ewidencji napraw dla jednego z pojazdów
przedstawiono w tabeli 8.3.
Ze względu na brak informacji o czasie trwania naprawy w wymiarze godzinowym,
zdecydowano, że pojedyncza naprawa oznacza wyłączenie pojazd z użytkowania na cały dzień.
Jeżeli w ramach jednego dnia wykonano więcej niż jedną naprawę, są one traktowane jako
pojedyncza naprawa, a koszty napraw są sumowane.

8.2. Analiza kosztów napraw incydentalnych
W pierwszej kolejności metoda oceny ryzyka niezdatności zakłada wyznaczenie ryzyka
strat związanego z kosztami napraw incydentalnych RN. Ryzyko RN wyznaczone w funkcji
przebiegu eksploatacyjnego pk dla poszczególnych pojazdów marki I przestawiono na rysunku
8.1, a marki M na rysunku 8.2. Poszczególne nazwy serii danych na wykresach 8.1 i 8.2
reprezentują numery boczne pojazdów. Wartości średnie ryzyka RN dla marek pojazdów

Rys. 8.1. Ryzyko strat związanych z kosztami napraw incydentalnych R N
w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk dla pojazdów marki I
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Rys. 8.2. Ryzyko strat związanych z kosztami napraw incydentalnych R N
w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk dla pojazdów marki M

140
130
-I;

-M

120
110

Ryzyko RN [tys. zł]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

30

60

90

120

150

180

210

240

Przebieg pk [tys. km]

Rys. 8.3. Ryzyko strat związanych z kosztami napraw incydentalnych RN
w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk
(punkt - średnia, kwadrat - średnia +/- odchylenie standardowe, linia - rozstęp)
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ciężarowych I i M przedstawiono na rysunku 8.3.
Zarówno próba badawcza pojazdów marki I i M charakteryzuje się niskim ryzykiem R N
do wartości przebiegu eksploatacyjnego ok. 90 tys. km i nie przekraczają średnio 10 tys. zł.
Przyrost ryzyka RN dla pojazdów marki M jest stosunkowo jednostajny i osiąga poziom około
22 tys. zł dla pk = 240 tys. km. Przebieg ryzyka R N dla pojazdów marki I przybiera odmienny
trend. Tempo wzrostu do przebiegu pk = 60 tys. km jest zbliżone do tego reprezentowanego
przez markę M, lecz powyżej tego przebiegu pk, ryzyko narasta znacznie szybciej niż
w porównywalnych przebiegach eksploatacyjnych pojazdów marki I i jest średnio 2,5 razy
większe do końca obserwowanego przebiegu eksploatacyjnego. Przy przebiegu pk = 240 tys.
km osiągnięto wartość ryzyka na poziomie ok. 58 tys. zł.
Na uwagę zasługuje fakt, że odchylenie standardowe ryzyka dla pojazdów marki M jest
Tabela 8.4. Parametry rozkładów ryzyka RN dla badanej
próby pojazdów marek M i I w całym obserwowanym przebiegu eksploatacyjnym pk
Przebieg
eksploatacyjny
pk [tys. km]

RN (pk)
[tys. zł]

σ
[tys. zł]

RNmin (pk)
[tys. zł]

RNmax (pk)
[tys. zł]

Mediana
[tys. zł]

0,00
2,06
7,06
9,12
16,82
18,75
27,76
34,23
34,54

0,00
0,37
2,54
3,44
5,72
9,69
11,89
18,49
22,20

0,00
19,55
21,45
31,88
47,59

0,00
1,17
2,96
6,87
13,09

120

0,00
2,29
4,37
8,98
17,33

pojazdy marki M
0,00
0,00
0,44
0,21
1,35
0,80
1,91
1,90
3,53
1,92
3,74
4,00
5,95
5,35
6,28
8,62
6,50
10,23
pojazdy marki I
0,00
0,00
4,31
0,11
4,57
0,27
7,26
0,98
12,43
3,90

150

29,37

17,70

4,34

70,61

25,82

180
210

37,96
47,95

18,70
23,71

8,03
9,47

72,70
115,61

32,71
44,90

240

57,57

27,19

19,24

126,96

53,37

0
30
60
90
120
150
180
210
240
0
30
60
90

0,00
0,50
2,79
3,93
6,25
9,67
13,35
18,77
22,28
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Rys. 8.4. Ryzyko jednostkowe RNj w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk
Tabela 8.5. Parametry rozkładów ryzyka RNj dla badanej
próby pojazdów marek M i I w całym obserwowanym przebiegu eksploatacyjnym p k
Przebieg
eksploatacyjny pk [tys.
km]

RNj (pk)
[tys. zł]

σj
[tys. zł]

RNjmin (pk)
[tys. zł]

RNjmax (pk)
[tys. zł]

Mediana
[tys. zł]

0,00
2,06
6,72
4,91
14,41
7,18
15,68
14,72
14,38

0,00
0,37
2,17
0,20
1,01
3,40
2,65
5,01
2,13

0,00
19,55
6,25
14,62
42,00

0,00
1,17
1,79
2,81
5,46

120

0,00
2,29
2,08
4,61
8,35

pojazdy marki M
0,00
0,00
0,44
0,21
1,35
0,05
1,44
0,00
3,50
0,00
2,44
0,00
3,67
0,00
3,57
0,81
3,65
0,31
pojazdy marki I
0,00
0,00
4,31
0,11
1,83
0,00
4,76
0,00
9,74
0,00

150

12,04

9,37

0,45

32,66

7,21

180

8,59

7,03

0,16

28,94

6,96

210

9,99

9,76

1,44

45,39

7,27

240

9,62

8,62

0,59

29,21

7,26

0
30
60
90
120
150
180
210
240
0
30
60
90

0,00
0,50
2,28
1,14
2,32
3,42
3,68
5,42
3,50
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mniejsze (nie przekracza ok. 6,5 tys. zł), niż odchylenie standardowe ryzyka dla pojazdów
marki I w porównywalnych okresach przebiegu pk.
W tabeli 8.4 zamieszczono parametry rozkładu ryzyka strat związanych z kosztami
napraw incydentalnych RN dla obu marek pojazdów obejmującego cały obserwowany przebieg
eksploatacyjny pk.
Różnice w tempie wzrostu ryzyka RN są jeszcze bardziej widoczne przy ryzyku
jednostkowym RNj, przypadającym na 30 tys. km (rys. 8.4.). Gdzie dla pojazdów marki I przy
przebiegu 150 tys. km osiągane jest ryzyko ok. 12 tys. zł, a dla marki M w tym samym okresie
wynosi ono ok. 3,7 tys. km. Szczegółowe wartości parametrów rozkładu ryzyka R Nj
przedstawiono w tabeli 8.5.

8.3. Obliczenia gotowości i ryzyka strat związanych z brakiem przychodu
podczas przestoju
Druga składowa ryzyka niezdatności, czyli ryzyko strat związanych z brakiem
przychodu podczas przestoju Rg(pk) jest związana bezpośrednio z gotowością techniczną Kg.
Na rysunku 8.5 przedstawiono przebieg gotowości Kg w funkcji przebiegu pk. Ogólny trend
przebiegu gotowości Kg w funkcji przebiegu pk obu marek pojazdów ma charakter malejący,
co jest typowe dla złożonych obiektów technicznych. Średnia gotowość Kg pojazdów marki M
w całym obserwowanych okresie utrzymuje się na wyższym poziomie niż średnia gotowość K g
pojazdów marki I. Obserwując rozrzut gotowości Kg (rozstęp) również zauważalne są wyższe
przedziały wartości dla marki M, gdzie prawie w całym okresie obserwowano pojedyncze
przypadki wysokiej gotowości Kg, lecz nie zawsze tych samych pojazdów. W przypadku marki
I obserwowano egzemplarze, których gotowość Kg wynosiła mniej niż 0,60. Pod koniec okresu
obserwacji pojazdy marki M charakteryzowały się średnią gotowością Kg na poziomie 0,86,
a pojazdy marki I na poziomie 0,83.
Uwzględniając cały okres obserwacji średnia gotowość Kg z tego okresu również
wskazuje na wyższą wartość dla pojazdów marki M (rys. 8.6).
Dokładne wartości gotowości technicznej Kg i parametry rozkładów przedstawiono
w tabeli 8.6.
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1,05
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Rys. 8.5. Gotowość techniczna Kg pojazdów marki M i I w funkcji przebiegu
eksploatacyjnego pk
(punkt - średnia, kwadrat - średnia +/- odchylenie standardowe, linia - rozstęp)
Marka; Oczekiwane średnie brzegowe
Bieżący efekt: F(1, 358)=13,891, p=,00023
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
0,96
0,95

Gotowość Kg [-]

0,94
0,93
0,92
0,91
0,90
0,89
0,88
M

I
Marka

Rys. 8.6. Porównanie średnich wartości gotowości Kg pojazdów
w całym obserwowanym okresie eksploatacji
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Tabela 8.6. Parametry rozkładów gotowości technicznej K g dla badanej
próby pojazdów marek M i I w obserwowanym przebiegu eksploatacyjnym p k
Przebieg
eksploatacyjny
pk [tys. km]

σ
[-]

Kg
[-]

Kgmin
[-]

Kgmax
[-]

Mediana
[-]

1,00
0,99
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,96

1,00
0,97
0,94
0,95
0,98
0,95
0,93
0,88
0,87

1,00
0,99
1,00
1,00
1,00

1,00
0,95
0,98
0,91
0,95

120

1,00
0,96
0,96
0,88
0,94

pojazdy marki M
0,00
1,00
0,02
0,91
0,03
0,89
0,06
0,80
0,03
0,90
0,04
0,87
0,08
0,66
0,09
0,71
0,07
0,71
pojazdy marki I
0,00
1,00
0,02
0,91
0,04
0,87
0,12
0,64
0,06
0,78

150

0,88

0,06

0,74

0,97

0,89

180

0,82

0,06

0,72

0,94

0,83

210

0,85

0,07

0,73

0,95

0,85

240

0,83

0,09

0,59

0,91

0,86

1,00
0,97
0,94
0,94
0,98
0,95
0,90
0,87
0,86

0
30
60
90
120
150
180
210
240
0
30
60
90

1,05
1,00
0,95

Gotowość kg [-]

0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
Mediana

25%-75%

Min.-Maks.

0,60
0,55
M

I
Marka

Rys. 8.7. Porównanie median gotowości Kg obydwu badanych marek pojazdów
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Wyniki porównania gotowości obydwu marek za pomocą testu Kruskala -Wallisa
przestawiono w tabeli 8.7. Wartość prawdopodobieństwa testowego p=0,00667 pozwala na
odrzucenie hipotezy zerowej o jednakowych medianach gotowości (wpływ marki na gotowość
techniczną pojazdów) (rys. 8.7).
Tabela 8.7. Wyniki testu K-W dla porównania gotowości pojazdów obydwu marek

Wartość p dla porównań dwustronnych; Gotowość, Zmienna niezależna (grupująca):
Marka Test Kruskala-Wallisa: H (1, N= 360) =11,66133 p =0,000667
M
I
M
0,000667
I
0,000667
Dodatkowo wykorzystano też test U Manna -Whitneya jako najsilniejszy odpowiednik
testu t-Studenta. Wyniki zestawiono w tabeli 8.8., również i w tym przypadku wartość poziomu
prawdopodobieństwa p=0,000638 wskazuje na istotną statystycznie różnicę w gotowościach,
czyli na wpływ marki na gotowość techniczna badanych pojazdów.
16
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Rys. 8.8. Ryzyko strat związanych z brakiem przychodu podczas przestoju Rg w funkcji
przebiegu eksploatacyjnego pk
(punkt - średnia, kwadrat - średnia +/- odchylenie standardowe, linia - rozstęp)
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Tabela 8.8. Wyniki testu U Manna -Whitneya dla obydwu marek pojazdów

Test U Manna-Whitneya wzg. zmiennej Marka. Zaznaczone wyniki są istotne
z p <0,5000
Suma
Suma
N
N
U
Z
poziom p
Z
poziom p
rang
rang
ważn. ważn.
Gotowość 35849,50 29130,50 12840,50 3,402821 0,000667 3,414869 0,000638 180
180
Tabela 8.9. Parametry rozkładów ryzyka Rg dla badanej
próby pojazdów marek M i I w obserwowanym przebiegu eksploatacyjnym p k
Przebieg
eksploatacyjny
pk [tys. km]

Rg (pk)
[tys. zł]

σ
[tys. zł]

Rgmin (pk)
[tys. zł]

Rgmax (pk)
[tys. zł]

Mediana
[tys. zł]

0,00
1,94
4,05
5,40
5,40
6,32
7,77
9,77
12,46

0,00
0,54
1,77
2,66
3,08
3,66
4,88
6,50
7,88

0,00
1,59
2,45
6,44
6,67

0,00
0,87
1,36
3,06
3,90

120

0,00
0,80
1,43
3,08
3,88

pojazdy marki M
0,00
0,00
0,49
0,17
0,67
0,84
1,08
1,37
1,10
1,37
1,00
2,26
1,31
3,27
1,46
3,83
1,82
4,20
pojazdy marki I
0,00
0,00
0,42
0,15
0,75
0,15
1,84
0,19
1,74
0,81

150

5,27

1,81

2,36

8,45

4,78

180

7,03

1,92

4,07

10,22

6,77

210

8,39

1,93

4,66

12,06

8,61

240

9,73

2,10

5,35
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Uwzględniając gotowość techniczną Kg pojazdów marki I i M, ryzyko strat związanych
z brakiem przychodu podczas przestoju Rg kształtuje się w sposób przedstawiony na rysunku
8.8. Następstwem niższej gotowości Kg pojazdów marki I jest zwiększone ryzyko R g
w stosunku do pojazdów marki M uwidaczniające się od przebiegu eksploatacyjnego p k około
120 tys. kilometrów. Od przebiegu eksploatacyjnego pk równego około 150 tys. km przebieg
ryzyka Rg jest jednostajnie rosnący, a różnica ryzyka R g pomiędzy markami utrzymuje się na
poziomie średnim około 1,9 tys. zł. Na koniec okresu obserwacji pojazdy marki I osiągnęły
ryzyko Rg wynoszące około 7,9 tys. zł, a pojazdy marki M – 9,7 tys. zł. Pojazdy marki M
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odznaczają się mniejszym rozrzutem wyników (odchylenie standardowe i rozstęp) w stosunku
do pojazdów marki I. pk [tys. km]. Dokładne wartości ryzyka strat związanych z brakiem
przychodu podczas przestoju Rg i parametry rozkładów przedstawiono w tabeli 8.9.

8.4. Obliczenia ryzyka strat związanych z migracją klienta (usługobiorcy)
Wyznaczenie trzeciego ryzyka cząstkowego Rw, określanego jako ryzyko strat
związanych z migracją klienta zakłada jego modelowanie na podstawie rozkładu Weibulla
czasu do pierwszego uszkodzenia. Dystrybuantę przebiegu czasu do pierwszego uszkodzenia
dla marki I i M przedstawia rysunek 8.9. Zgodnie z założeniami modelu ryzyka
przedstawionego w rozdziale 7.2 ryzyko Rw jest wyznaczane przez iloczyn dystrybuanty Fw
(pk) i przychodu rogowego Pp (pk). Wyznaczona wartość ryzyka Rw w funkcji przebiegu
eksploatacyjnego pk przedstawiono na rysunku 8.10. Stale narastający charakter przebiegu
ryzyka Rw w zależności od przebiegu pk zanotowano dla pojazdów obu marek. Do wartości
przebiegu pk ok. 120 tys. km
I (niebieski): Parametr kształtu = 1,628; Parametr skali = 44987
M (brązowy): Parametr kształtu = 2,0027; parametr skali = 87674
Na wykresie umieszczono granice ufnosci: 95%
1,0

Dystrybuanta funkcji zawodności Fw [-]
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Rys. 8.9. Porównanie przebiegu dystrybuanty przebiegu do pierwszego uszkodzenia
dla marki I i M
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Rys. 8.10. Ryzyko strat związanych z migracją klienta (usługobiorcy)
w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk

Rys. 8.11. Ryzyko strat związanych z migracją klienta (usługobiorcy) w funkcji przebiegu
eksploatacyjnego pk dla różnych wartości współczynników korygujących (marka I)

pojazdy marki M odznaczają się niższym ryzykiem Rw w stosunku do ryzyka jakim są
obarczone pojazdy marki I. Wyższe wartości przebiegów eksploatacyjnych sprawiają, że
wyższe ryzyko Rw generują pojazdy marki M.
Tak wyznaczone ryzyko Rw jako składowa ryzyka niezdatności może je znacząco
zdominować, ze względu na znacząco wysokie wartości w stosunku do pozostałych ryzyk
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cząstkowych. Dlatego, też zgodnie z założeniami modelu w rozpatrywanym zbiorze danych
należy zastosować współczynniki korygujące. Wartości ryzyka R w po zastosowaniu rożnych,
eksperymentalnych współczynników korygujących przedstawiono na rysunkach 8.11 dla marki
I i na rysunku 8.12 dla marki M. Do dalszej analizy ryzyka zdecydowano o uwzględnieniu

Rys. 8.12. Ryzyko strat związanych z migracją klienta (usługobiorcy) w funkcji przebiegu
eksploatacyjnego pk dla różnych wartości współczynników korygujących (marka M)

Rys. 8.13. Ryzyko strat związanych z migracją klienta (usługobiorcy)
w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk (współczynnik korygujący 0,25)
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Tabela 8.10. Wartości ryzyka Rw dla badanej
próby pojazdów marek M i I w obserwowanym przebiegu eksploatacyjnym p k

Pk [tys.
km]
Rw
[tys. zł]

0

30

60

90

0,00

1,04

5,34

0,01

3,22

9,59

dwóch aspektów w

formie

120

150

Pojazdy marki M
12,08
18,91
24,32
Pojazdy marki I
14,90
18,66
21,59

współczynników

180

210

240

28,24

31,20

33,62

24,11

26,34

28,31

korygujących:

dostępności wynajmu

długoterminowego i lojalności usługobiorcy. W rozpatrywanych przykładzie rozpatrzono
sytuację ograniczoną do możliwości wyboru przez klienta pojazdów jednej z dwóch marek
pojazdów i ustalono skumulowany współczynnik korygujący na wartość 0,25. Przy tak
przyjętych współczynnikach korygujących rozkład ryzyka R w w funkcji przebiegu
eksploatacyjnego pk kształtuje się w sposób pokazany na rysunku 8.13. Zastosowanie
współczynników korygujących zredukowało ryzyko Rw do wartości ok. 34 tys. zł dla marki M
przy przebiegu pk równym 240 tys. kilometrów i ok. 28 tys. zł dla marki I. Dokładne wartości
otrzymanego ryzyka Rw podano w tabeli 8.10.

8.5. Obliczenia ryzyka niezdatności operacyjnej
W wyniku wyznaczenia ryzyk cząstkowych RN, Rg i Rw wyznaczono ryzyko
niezdatności operacyjnej R w funkcji przebiegu eksploatacyjnego p k dla pojazdów marki I i M
(rys. 8.14). Ryzyko R dla marki I jak i dla marki M w obserwowanym przebiegu
eksploatacyjnym pk ma charakter liniowej zależności. Dla marki M ryzyko niezdatności
R osiągnęło maksymalną wartość ok. 64 tys. zł przy przebiegu eksploatacyjnym 240 tys.
kilometrów. Stanowi to około 31 % wartości początkowej pojazdu. Przy tej samej wartości
przebiegu marka I generuje ryzyko R na poziomie ok. 96 tys. zł i jest to ryzyko stanowiące
około 55 % wartości początkowej pojazdu. Pojazdy marki M, podobnie jak w ryzykach
cząstkowych, posiadają odchylenie standardowe jak i rozstęp o mniejszych wartościach niż
pojazdy marki I. Dokładne wartości zamieszczono w tabeli 8.12.
W celu sprawdzenia czy marka pojazdu wpływa istotnie na wartość ryzyka niezdatności
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Rys. 8.14. Porównanie ryzyka niezdatności operacyjnej R dla obydwu marek pojazdów
w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk
(punkt - średnia, kwadrat - średnia +/- odchylenie standardowe, linia - rozstęp)

R przeprowadzono analizę statystyczną. Ze względu na odbieganie rozkładu od normalnego
(rys. 8.15), nie możliwe było zastosowanie klasycznej analizy wariancji i wykorzystano testy
nieparametryczne. Wykonano trzy testy sprawdzające jednorodność wariancji (test Hartleya,
Cochrana i Bartletta), których wyniki zamieszczono w tabeli 8.11.
Wyniki porównania ryzyka R obydwu marek za pomocą testu Kruskala -Wallisa
przestawiono w tabeli 8.13. Wartość prawdopodobieństwa testowego p =0,00001 pozwala na
odrzucenie hipotezy zerowej o jednakowych ryzykach niezdatności R. Marka pojazdu wpływa
istotnie na wartość ryzyka niezdatności R (rys. 8.16).
Tabela 8.11. Wyniki testów sprawdzających jednorodność wariancji

Testy jednorodności wariancji- Efekt: Marka
Hartleya
Cochrana
Bartletta
Ryzyko niezdatności R
3,575389
0,781439
68,01174
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Tabela 8.12. Parametry rozkładów ryzyka R dla badanej
próby pojazdów marek M i I w obserwowanym przebiegu eksploatacyjnym p k
Przebieg
eksploatacyjny
pk [tys. km]

σ
[tys. zł]

Rmax (pk)
[tys. zł]

Mediana
[tys. zł]

0,00
2,25
9,98
18,85
28,37
37,92
46,71
56,51
63,74

pojazdy marki M
0,00
0,00
0,68
1,44
1,86
7,71
2,68
16,02
4,05
23,04
4,03
31,67
6,97
37,17
7,41
44,62
7,96
49,49

0,00
3,99
16,44
26,60
38,68
46,33
63,77
74,61
80,08

0,00
1,97
9,82
18,36
27,85
38,06
45,40
55,89
63,60

120

0,01
6,31
15,39
26,97
39,87

pojazdy marki I
0,00
0,01
4,43
3,72
4,89
10,21
8,33
16,06
13,44
24,55

0,01
24,02
32,47
50,10
70,89

0,01
5,15
13,98
24,80
36,46

150

56,24

19,26

28,56

98,94

52,09

180

69,10

20,24

36,21

105,82

64,09

210

82,67

25,24

40,47

154,00

79,96

240

95,60

28,76

52,89

169,69

89,63

0
30
60
90
120
150
180
210
240
0
30
60
90

R (pk)
[tys. zł]

Rmin (pk)
[tys. zł]
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Rys. 8.15. Wykresy normalności rozkładów ryzyka niezdatności porównywanych marek
Tabela 8.13. Wyniki testu K-W dla porównania ryzyka niezdatności pojazdów obydwu marek

Wartość p dla porównań dwustronnych; Ryzyko niezdatności, Zmienna niezależna
(grupująca): Marka Test Kruskala-Wallisa: H ( 1, N= 360) =16,61868 p =0,00001
M
I
M
0,000046
I
0,000046
Wykorzystano też test U Manna-Whitneya jako najsilniejszy odpowiednik testu
t-Studenta. Wyniki zestawiono w tabeli 8.14, również i w tym przypadku wartość poziomu
prawdopodobieństwa p=0,000046 wskazuje na istotną statystycznie różnicę w ryzyku
niezdatności, czyli na wpływ marki na ryzyko niezdatności badanych pojazdów (rys. 8.16).
Tabela 8.14. Wyniki testu U Manna -Whitneya dla obydwu marek pojazdów

Test U Manna-Whitneya wzg. zmiennej Marka. Wyniki są istotne z p <0,5000
Suma
Suma
N
N
U
Z
poziom p
Z
poziom p
rang
rang
ważn. ważn.
Ryzyko
36514,00 28466,00 12176,00 4,075890 0,000046 4,076602 0,000046 180 180
R
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Rys. 8.16. Porównanie median ryzyka niezdatności dla porównywanych marek
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9. DYSKUSJA WYNIKÓW BADAŃ
9.1. Dopuszczalna wartość ryzyka niezdatności operacyjnej
9.1.1. Wyznaczenie i porównanie ryzyka dopuszczalnego według kryteriów
Rmax oraz RNmax
Na podstawie kryteriów określonych w rozdziale 7.3 wyznaczono maksymalne ryzyko
niezdatności operacyjnej Rmax i maksymalne ryzyko Rmax
na podstawie strat związanych
N
z kosztami napraw incydentalnych RN według kryterium nieprzekroczenia bieżącej wartości
rezydualnej pojazdu. Kluczowe dla prawidłowego wyznaczenia parametrów kryteriów jest
znajomość wartości rezydualnej pojazdu w funkcji przebiegu eksploatacyjnego lub czasu
kalendarzowego.
Dla marki M ryzyko niezdatności dopuszczalnego Rmax wyniosło 69,86 tys. złotych,
natomiast maksymalne dopuszczalne ryzyko Rmax
wyniosło 49,69 tys. złotych (rys. 9.1).
N
Odpowiednio dla pojazdów marki I te parametry wynoszą 74,19 tys. złotych i 60,91 tys. złotych

Rys. 9.1. Dopuszczalna wartość ryzyka według kryterium Rmax i Rmax
pojazdów marki M
N
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Rys. 9.2. Dopuszczalna wartość ryzyka według kryterium Rmax i Rmax
pojazdów marki I
N

(rys. 9.2). Tak wyznaczone ryzyka dopuszczalne pozwalają na wyznaczenie dopuszczalnego
przebiegu eksploatacyjnego pRmax i pRN
max . Dla marki M wartości tych przebiegów to 252,5 tys.
km i odpowiednio 353,2 tys. km. Dla marki I są to wartości 194,2 tys. km i 242,2 tys. km.
Wartości ryzyk dopuszczalnych wyznaczonych na podstawie całościowego ryzyka
niezdatności lub cząstkowego ryzyka napraw awarii incydentalnych, stanowią kwoty, które
właściciel pojazdu powinien zabezpieczyć na czas użytkowania, wyrażony przez przebieg
eksploatacyjny pk i ograniczony przez parametr pRmax lub pRN
max . W stosunku do ryzyka
dopuszczalnego określonego na podstawie Rmax
jest to niemal pewny wydatek, który właściciel
N
poniesie podczas posiadania pojazdu zakładając, że badana próba pojazdów w sposób
reprezentatywny stanowi o populacji. Natomiast w przypadku zastosowania modelu
niezdatności operacyjnej R i wyznaczonym na jego podstawie ryzyku dopuszczalnym
właściciel uzyskuje dodatkową informację o potencjalnych wydatkach, na które wymagane jest
zabezpieczenie pewnych środków, ponieważ ryzyka cząstkowe uwzględniają koszty związane
z brakiem przychodu podczas przestoju spowodowane naprawami awarii incydentalnych oraz
uwarunkowania psychologiczne. W związku z tym utrzymanie ciągłości działania pojazdów na
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podstawie jedynie znajomości ryzyka RN może okazać się niewystarczające z powodu istnienia
tzw. ryzyka ukrytego. I tak dla marki M i dopuszczalnym przebiegu eksploatacyjnym
określonym według pRN
max wysokość ryzyka ukrytego (różnica pomiędzy ryzykiem R i RN dla tej
samej wartości pk) wynosi 61,04 tys. złotych. Dla marki I jest to 38,44 tys. złotych.
Wyznaczanie dopuszczalnego ryzyka na podstawie bieżącej wartości rezydualnej
pojazdu oznacza, że zależność wartości rezydualnej pojazdu w funkcji przebiegu
eksploatacyjnego pk musi być znana. Zależność powinna być wyznaczona dla danej grupy
pojazdów, np. kategorii homologacyjnej (N1, N2, N3), podobnych zdolnościach przewozowych
lub danej marki pojazdu i modelu.
9.1.2. Wyznaczenie ryzyka dopuszczalnego według kryterium R(50)max
Przy wyznaczaniu dopuszczalnego ryzyka według kryterium Rmax
(50) konieczne jest
wyznaczenie jedynie poziomu 0,5C n, będący połową ceny zakupu pojazdu nowego. Dla marki
M ryzyko dopuszczalne Rmax
(50) wynosi 104 tys. złotych (rys. 9.3), a dla marki I 87,5 tys. złotych

Rys. 9.3. Dopuszczalna wartość ryzyka według kryterium Rmax
(50) pojazdów marki M
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(rys.9.4). Maksymalny przebieg eksploatacyjny pRmax (50) dla tak określonego ryzyka
dopuszczalnego wynosi 343,9 tys. km dla pojazdów marki M, a dla marki I ta wartość wynosi
220,8 tys. km. Jeżeli traktować ryzyko cząstkowe RN jako ryzyko dopuszczalne, warunkujące
maksymalny przebieg eksploatacyjny wyrażony przez parametr pRN
max(50) otrzymuje się
następujące wartości. Dla marki M maksymalny przebieg eksploatacyjny pRN
max(50) wyniósłby
538,5 tys. km. Dla marki I byłby to przebieg o wartości 298,6 tys. km.

Rys. 9.4. Dopuszczalna wartość ryzyka według kryterium Rmax
(50) pojazdów marki I

Analogicznie jak w rozdziale 9.1.1 możemy mówić o tzw. ryzyku ukrytym w przypadku
brania pod uwagę jedynie ryzyko cząstkowe RN. Jego wysokość dla marki M mogłaby wynieść
ok. 86,80 tys. złotych, dla marki I byłoby to 43,18 tys. złotych. Stanowiłoby to ok. 42 % i 25
% wartości pojazdu nowego odpowiednio marki M i I.

Mórawski Łukasz: Prognozowanie ryzyka niezdatności pojazdów samochodowych

90
9. Dyskusja wyników badań

9.1.3. Porównanie kryteriów bieżącej wartości rezydualnej i 50 % wartości pojazdu
Rozpatrywanie zapewnienia ciągłości działania na podstawie kryterium utrzymywania
ryzyka niezdatności poniżej 50 % wartości pojazdu w chwili początkowej, w połączeniu
z braniem pod uwagę jedynie ryzyka RN prowadzi do uzyskiwania najwyższych wartości
eksploatacyjnych przebiegów maksymalnych. Jednakże wiąże się to z koniecznością
ponoszenia również wyższego ryzyka, które pojazdy będą generowały w tym wydłużonym
czasie użytkowania oraz ryzyka ukrytego, które nie będzie oszacowane i możliwe, że nie będzie
brane pod uwagę przez właściciela pojazdu (tab. 9.1). O tym o na ile rozpatrywanie ryzyka
niezdatności według proponowanego modelu wpływa na urealnienie faktycznie pokonywanego
przebiegu eksploatacyjnego świadczy parametr pRmax(50) . Poziom ryzyka według parametru
Rmax
(50) zostanie osiągnięty już po przebiegu 343,9 tys. km w przypadku marki M, czyli mniej
o 194,6 km. Dla marki I będzie to przebieg 220,8 km, czyli mniej o 77,8 km.
Stosunkowo zbliżone wartości maksymalnego przebiegu eksploatacyjnego występują
R
RN
pomiędzy parametrami pRN
max i pmax(50) . Jednakże pomimo rozpatrywania parametru pmax

w zależności od bieżącej wartości rezydualnej pojazdu, dopuszczalne ryzyko niezdatności
wyrażone przez parametr Rmax
jest zaniżone na skutek nie uwzględnienia jakościowych
N
aspektów mogących wpływać na uczestników systemu PPU.
Tabela 9.1. Zestawienie parametrów kryteriów wyznaczenia ryzyka dopuszczalnego dla marki I i M

Marka M
[tys. zł]

[tys. km]
𝐑𝐦𝐚𝐱

69,86

𝐩𝐑𝐦𝐚𝐱

252,5

𝐑𝐦𝐚𝐱
𝐍

46,69

𝐩𝐑𝐍
𝐦𝐚𝐱

353,2

𝐑𝐦𝐚𝐱
(𝟓𝟎)

104,00

𝐩𝐑𝐦𝐚𝐱(𝟓𝟎)

343,9

𝐩𝐑𝐍
𝐦𝐚𝐱(𝟓𝟎)

538,5

Marka I
[tys. zł]

[tys. km]
𝐑𝐦𝐚𝐱

74,18

𝐩𝐑𝐦𝐚𝐱

194,2

𝐑𝐦𝐚𝐱
𝐍

60,91

𝐩𝐑𝐍
𝐦𝐚𝐱

243,2

𝐩𝐑𝐦𝐚𝐱(𝟓𝟎)

220,8

𝐩𝐑𝐍
𝐦𝐚𝐱(𝟓𝟎)

298,6

𝐑𝐦𝐚𝐱
(𝟓𝟎)

87,50

Wobec powyższego dopuszczalne ryzyko niezdatności operacyjnej wyrażone przez
parametr Rmax (uwzględniający ryzyko całościowo i odnoszone do bieżącej wartości
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rezydualnej pojazdu) zapewnia wiedzę o faktycznej wysokości ryzyka dopuszczalnego
i maksymalnym przebiegu eksploatacyjnym przy tak określnym poziomie ryzyka.
9.1.4. Kryterialne porównanie pojazdów marki I i M
Porównując wyznaczone parametry pomiędzy markami pojazdów ciężarowych
możliwe jest wybranie pojazdów, których użytkowanie będzie obarczone mniejszym ryzykiem
niezdatności oraz których optymalny czas użytkowania jest dłuższy. Ze względu na ustalenie
w pracy jako jednego z celów wyznaczania optymalnego czasu użytkowania pojazdu, skupiono
się na porównaniu jedynie całościowego ryzyka niezdatności R przy założeniu ograniczenia
jakim jest bieżąca wartość rezydualna pojazdu (rys.9.5).

Rys. 9.5. Porównanie dopuszczalnej wartości ryzyka niezdatności operacyjnej R max
samochodów ciężarowych I i M

Analizując czas optymalnego czasu użytkowania na postawie parametru Rmax widoczne
jest, że pomiędzy pojazdami I i M różnica nie jest duża i wynosi 4,32 tys. zł na korzyć pojazdów
marki M. Należy zaznaczyć, że parametr Rmax dla pojazdów marki M jest niższy pomimo
wyższej ceny pojazdu, która wpływa na zależność wartości rezydualnej REZ od przebiegu
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eksploatacyjnego pk. Rozważając maksymalny przebieg eksploatacyjny możliwy do wykonania
przy dopuszczalnym ryzyku niezdatności R również korzystniejsze są pojazdy marki M.
Pojazdy marki M pozwalają na pokonanie przebiegu eksploatacyjnego określonego przez
parametr pRmax na poziomie 252,5 tys. km co jest wartością wyższa o 58,3 tys. km w stosunku
do pojazdów marki I.
Podsumowując proponowany model ryzyka niezdatności operacyjnej R wskazuje, że
pojazdy marki I cechują się wyższym ryzykiem niezdatności i pojazdy marki M są
korzystniejszym wyborem dla potencjalnego właściciela ze względu na niższe ryzyko
niezdatności oraz dłuższy, prognozowany okres optymalnego czasu użytkowania wyrażony
przez przebieg eksploatacyjny pojazdu pk.

9.2. Ocena oraz analiza zmian ryzyka R i ryzyk cząstkowych RN, Rg, Rw
Na rysunkach 9.6 do 9.8 przedstawiono procentowe udziały poszczególnych ryzyk
cząstkowych w ryzyku R. Ryzyko cząstkowe RN dla marki M w obserwowanym przebiegu
eksploatacyjnym pk zawiera się w stosunkowo wąskim przedziale zmian, między ok. 20 - 35
%. Z czego najniższe wartości obserwowano przy ok. 90 tys. kilometrów przebiegu, a

Rys. 9.6. Udział ryzyka RN w ryzyku niezdatności pojazdów marek I i M
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Rys. 9.7. Udział ryzyka Rg w ryzyku niezdatności pojazdów marek I i M

Rys. 9.8. Udział ryzyka Rw w ryzyku niezdatności pojazdów marek I i M
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najwyższe przy 240 tys. kilometrów. Dla marki I udział ten zawiera się pomiędzy ok. 28 %
i 60 %.
Dla marki I ryzyko Rg wyrażające brak przychodu podczas przestoju wysokie udziały
procentowe osiąga przy niskich wartościach przebiegu pk i wraz z przyrostem przebiegu
eksploatacyjnego maleje. W przypadku marki I ryzyko Rg ma w przybliżeniu jednostajny
przebieg, jego wartości zmieniają się w zakresie 9 – 13 %. Obie marki mają zbliżone udziały
procentowe dla przebiegów powyżej ok. 120 tys. km. Wysoki udział procentowy ryzyka R g
przy niskich wartościach przebiegów dla marki M jest spowodowany głównie przez wyższy
koszt zakupu pojazdu i w związku z tym, wyższą utratę wartości w początkowym okresie
eksploatacji.
Tabela 9.2. Zestawienie wartości ryzyk cząstkowych i ryzyka dla pojazdów marki I i M
Przebieg
RN (pk)
Rg (pk)
Rw (pk)
R (pk)
eksploatacyjny pk
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. km]

120

0,00
2,29
4,37
8,98
17,33

pojazdy marki M
0,00
0,70
1,85
2,83
3,21
3,93
5,12
6,54
7,84
pojazdy marki I
0,00
0,80
1,43
3,08
3,88

150

29,37

5,27

0,01
3,22
9,59
14,90
18,66
21,59

180

7,03

24,11

69,10

210

37,96
47,95

8,39

26,34

82,67

240

57,57

9,73

28,31

95,60

0
30
60
90
120
150
180
210
240
0
30
60
90

0,00
0,50
2,79
3,93
6,25
9,67
13,35
18,77
22,28

0,00
1,04
5,34
12,08
18,91
24,32
28,24
31,20
33,62

0,00
2,25
9,98
18,85
28,37
37,92
46,71
56,51
63,74
0,01
6,31
15,39
26,97
39,87
56,24

Ryzyko strat związanych z migracją klienta Rw dla obu marek w początkowym okresie
eksploatacji wynosi około 50 %. Maksymalną wartość cząstkowego ryzyka Rw równa ok. 62 %
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dla marki I osiągnięto przy przebiegu eksploatacyjnym ok. 60 tys. km. W kolejnych okresach
eksploatacji ryzyko Rw maleje do wartości ok. 30 % przy końcowy okresie obserwacji. Dla
marki M maksymalna wartość ryzyka Rw równa ok.67 % przypadła na przebieg eksploatacyjny
ok. 120 tys. km. Malejący udział ryzyka R w dla marki M nie jest tak znaczący jak dla marki
I i pod koniec okresu obserwacji utrzymywał się na poziomie ok 53 %, co jest wartością wyższą
o około 23 % w stosunku do marki I.
Przebieg ryzyk cząstkowych i ich udziały w ryzyku niezdatności operacyjnej R można
również zobrazować na skumulowanych wykresach warstwowych (rys. 9.9 i 9.10). Wykresy te
w dobry sposób ukazują strukturę ryzyk cząstkowych. Ze struktury ryzyka dla marki M można
zauważyć, że ryzyko cząstkowe Rw stanowi znaczną część całkowitego ryzyka niezdatności
praktycznie od początku użytkowania pojazdów. W przypadku marki I to ryzyko cząstkowe RN
stanowi największy udział w ryzyku R, lecz dopiero od momentu przekroczenia przebiegu ok.
120 tys. km. Do przebiegu 120 tys. km to ryzyko Rw jest dominujące. Szczegółowe dane
dotyczące wartości ryzyka R i ryzyk cząstkowych przedstawiono w tabeli 9.2.
Rozpatrując sezonowe ryzyko niezdatności operacyjnej R(30) w przedziałach przebiegu
eksploatacyjnego 30 tys. km można otrzymać informację o rozkładzie

Rys. 9.9. Struktura ryzyka niezdatności R w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk dla marki M
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Rys. 9.10. Struktura ryzyka niezdatności R w funkcji przebiegu eksploatacyjnego pk dla marki I

Rys. 9.11. Ryzyko sezonowe R(30) przypadające na 30 tys. km
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ryzyka na przestrzeni eksploatacji pojazdów (rys. 9.11). Analizując wartości ryzyka
R w poszczególnych przedziałach można zauważyć, że wykonanie przebiegu eksploatacyjnego
30 tys. km przez pojazdy marki M generuje niskie średnie ryzyko R (ok. 2 tys. zł). W tym
samym okresie pojazdy marki średnio generują ryzyka R na poziomie trzy razy wyższym.
W kolejnym okresie eksploatacji (30 – 60 tys. km) ryzyko R dla pojazdów marki M gwałtownie
wzrasta do wartości ok. 8.9 tys. zł. W przypadku marki I wzrost ryzyka R pomiędzy okresami
0 – 30 i 30 – 60 tys. km nie jest tak gwałtowny, jednakże utrzymuje się on do przebiegu 150
tys. km osiągając wartość powyżej 16 tys. zł. Następnie maleje i utrzymuje się w przedziale
12,5 – 13,6 tys. km. Można zauważyć, że ryzyko marki M zachowuje zbliżony trend zmian
(okresu wzrostu i obniżania), lecz odbywa się to przy niższych wartościach oraz sam zakres
zmian jest mniejszy. Wyłączając z porównania okres pierwszych 30 tys. km użytkowanie
pojazdów marki M wiąże się ze zmiennością ryzyka R(30) w przedziale ok. 2,6 tys. zł natomiast
ta sama zmienność dla pojazdów marki I wynosi 7,3 tys. zł. Oznacza to, że zmienność ryzyka
R(30) jest ok. 2,8 razy większe przy użytkowaniu pojazdów marki I w stosunku do pojazdów
marki M.

9.4. Wpływ niezawodności pojazdu na ryzyko niezdatności operacyjnej
Model ryzyka niezdatności R pomimo operowania na zasadzie kosztowej bazuje na
niezawodności pojazdów. Niezawodność pojazdów jest głównym czynnikiem decydującym
o wysokości ryzyka R. Na podstawie przeprowadzonych badań i wyznaczeniu ryzyka
niezdatności operacyjnej R dla pojazdów dwóch różnych marek (producentów), ale
o zbliżonych parametrach użytkowych możemy wprost wnioskować o niezawodności
pojazdów, która warunkuje prognozowany optymalny okres użytkowania i charakter przebiegu
ryzyka R.
Sporządzone prognozowanie ryzyka R dla pojazdów obu marek przedstawione na
rysunku 9.5 wskazuje, że pojazdy marki M ze względu na generowanie niższego ryzyka R
pozwalają na wykonanie wyższych wartości przebiegów eksploatacyjnych, co jest uzależnione
od wyższej niezawodności tych pojazdów. Należy zwrócić uwagę, że dzieje się tak pomimo
wyższego progu dopuszczalnego w postaci krzywej REZ (wyższa cena początkowa pojazdu).
Przeprowadzona analiza ryzyka niezdatności R badanej próby pojazdów może również
potencjalnie dostarczyć informacji o szerokorozumianej jakości pojazdów, jeżeli za jej
wyznacznik uzna się jednorodność wyników uzyskiwanych z poszczególnych grup pojazdów.
Zarówno przy ryzyko niezdatności R jak i ryzykach cząstkowych charakterystyczne są wyższe
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rozrzuty wyników (odchylenie standardowe, rozstęp) pojazdów marki I. Różnice te są jeszcze
bardziej widoczne podczas analizy ryzyka niezdatności R przypadającego na przedziały 30 tys.
km (rys. 9.11). Pojazdy marki M charakteryzują się stabilniejszym ryzykiem sezonowym R(30)
przypadającym na każde pokonane 30 tys. km, kiedy pojazdy marki I wykazują dużą jego
zmienność.
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10. WNIOSKI I PODSUMOWANIE
Na podstawie studium literatury z zakresu teorii eksploatacji i bezpieczeństwa obiektów
technicznych, jakości i niezawodności pojazdów, analizy kosztów użytkowania i utrzymania
pojazdów, opracowano model ryzyka niezdatności operacyjnej pojazdu będącego elementem
systemu PRZEWOŹNIK-POJAZD-UŻYTKOWNIK (w skrócie PPU). Cechą znamienną
opracowanego modelu jest integracja trzech składowych określanych jako ryzyka cząstkowe,
które modelują osobne aspekty użytkowania pojazdu w systemie PPU. Opracowany model
uwzględnia ryzyka cząstkowe związane z: bezpośrednimi kosztami napraw, kosztami
utraconego przychodu oraz z kosztami migracji klienta (usługobiorcy). Model ten jest podstawą
autorskiej metody analizy i prognozowania ryzyka niezdatności operacyjnej. Modelowanie
ryzyka utrzymano w konwencji iloczynu miary zawodności i wagi zagrożenia.
W opracowaniu metody prognozowania ryzyka wprowadzono zbiór kryteriów
dopuszczalnego ryzyka niezdatności operacyjnej. Umożliwiło to określenie optymalnego,
prognozowanego okresu użytkowania pojazdu oraz umożliwiło porównanie ryzyka
niezdatności operacyjnej R pojazdów różnych marek.
Model został zweryfikowany w eksploatacyjnych badaniach doświadczalnych,
w których udowodniono jego przydatność. Przeprowadzono badania eksploatacyjne na dwóch
markach samochodów ciężarowych i określono ryzyko dopuszczalne oraz optymalny okres
użytkowania. Scharakteryzowano strukturę ryzyka niezdatności wyznaczając ryzyka
cząstkowe. Wykazano, że marka pojazdów o wyższej niezdatności charakteryzuje się niższym
ryzykiem pomimo wyższej ceny początkowej za pojazd.
Analiza udziałów ryzyk cząstkowych w całkowitym ryzyku R wskazuje na dominujący
udział ryzyka kosztów incydentalnych napraw RN w przypadku pojazdów o niższej
niezawodności. Dla pojazdów o wyższej niezawodności dominującym ryzykiem okazało się
ryzyko migracji klienta Rw. Dla analizowanej grupy pojazdów i przyjętych warunkach
brzegowych (współczynnik korygujący 0,25) można sformułować wniosek, że wybór
pojazdów o wyższej niezawodności jest korzystniejszy dla przewoźnika (właściciela
pojazdów). Opracowany model ryzyka niezdatności R wskazuje, że niższa cena zakupu pojazdu
w stosunku do pojazdu droższego innej marki, nie przynosi korzyści w perspektywie
długofalowej.
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Kolejnym

argumentem

przemawiającym

na

korzyść

pojazdów

o

wyższej

niezawodności jest mniejsza zmienność ryzyka sezonowego (w kolejnych okresach co 30 tys.
km).
Wobec powyższego należy stwierdzić, że główny cel pracy został osiągnięty,
a postawiona teza została potwierdzona, ponieważ wykazano, że opracowany model ryzyka
niezdatności operacyjnej umożliwia analizę zróżnicowanych przyczyn tego ryzyka,
a w szczególności kosztów incydentalnych napraw, utraty przychodu na skutek przestojów
pojazdu spowodowanych uszkodzeniami incydentalnymi i migrację użytkownika.
Opracowany model oraz przeprowadzone eksperymentalne badania eksploatacyjne
pojazdów użytkowanych w realnych warunkach rynkowych pozwalają stwierdzić, że model
może być praktycznie wykorzystywany w celu:
•

prognozowania

ryzyka

niezdatności

operacyjnej

R

pojazdów

będących

już

w eksploatacji,
•

porównania marek / producentów / modeli między sobą,

•

typowania pojazdów najkorzystniejszych dla usługodawcy (właściciela) na zasadzie
minimalizacji ryzyka i maksymalizacji czasu użytkowania (przebiegu eksploatacyjnego).
Model powinien być możliwy do prognozowania ryzyka niezdatności pojazdów różnych

typów i kategorii oraz niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności (przewozy rzeczy czy
też przewozy osób). W dopasowaniu modelu do potrzeb i uwarunkowań otoczenia
przedsiębiorstwa, pomagają współczynniki korygujące. Podmioty potencjalnie zainteresowane
modelem ryzyka niezdatności operacyjnej R to między innymi:
•

przedsiębiorstwa

oferujące

wynajem

pojazdów

średnio

lub

długoterminowy,

w mniejszym stopniu krótkoterminowy,
•

przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej,

•

indywidualne podmioty oferujące usługi przewozowe rzeczy lub osób.
Wyniki niniejszej pracy pozwalają na wskazanie kierunków dalszych badań:

•

weryfikacja modelu na innych grupach pojazdów,

•

standaryzowania wskaźników korygujących ryzyka migracji użytkownika pojazdów.
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