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Abstract: Assessing damage to aircraft in the field and making appropriate 

decisions on the reparability, making repairs at the lowest repair level possible 

and evaluating airworthiness of subsequent repairs is critical to the air forces 

maintaining its force projection capability. Design tools should be developed to 

allow for quick  assessment of field damage by analyzing vulnerable parts of the 

aircraft with damage limits and repair concepts. 
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Streszczenie: ocena uszkodzeń statku powietrznego w warunkach polowych oraz 

właściwa ocena niezawodności, wykonanie naprawy na możliwie najniższym 

szczeblu organizacyjnym i weryfikacja zdatności do lotu w następstwie wykonanej 

naprawy jest elementem szczególnie ważnym w utrzymaniu zdolności bojowej sił 

powietrznych. Opracowywane narzędzia powinny pozwalać na szybkie 

oszacowanie w warunkach polowych uszkodzeń poprzez analizę kluczowych 

podzespołów statku powietrznego uwzględniając ograniczenia eksploatacyjne oraz 

strategię napraw. 
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1. Wstęp 

Eksploatacja statków powietrznych w lotniczych systemach wojskowych odbywa 

się w złożonych organizacjach zwanych systemami eksploatacji. Połączenie zbioru 

ludzi oraz zbioru złożonych urządzeń powoduje powstawanie problemów. Ponadto 

każdy ze statków powietrznych może znajdować się w różnym stanie eksploatacji 

w różnych podsystemach eksploatacyjnych. Eksploatacja grupy statków 

powietrznych charakteryzuje się długotrwałością działalności, długim okresem 

osiągania korzyści i możliwością okresowego  występowania strat, 

kompleksowością czynności, które umożliwiają osiąganie postawionych celów. 

Realizację zadań w systemach lotniczych realizuje się poprzez synchronizację 

współdziałających ze statkiem powietrznym różnych środków technicznych  

w określonej kolejności i czasie. Realizacja zadań może przebiegać bez zakłóceń 

lub z zakłóceniami wynikającymi z oddziaływania otoczenia powodującego stany 

nieustalone. System eksploatacji  (traktowany jako pierwotny) można opisać 

kilkoma elementami (traktowanymi jako podstawowymi). Należą do nich ludzie, 

statki powietrzne, zaplecze techniczne, środki zasilania materiałowego oraz 

otoczenie. W szczególnych warunkach otoczenie może odgrywać dominującą rolę. 

Zaplecze techniczne eksploatacji statków powietrznych zawiera elementy do 

realizacji elementarnych procesów eksploatacyjnych oraz elementy struktury 

technicznej do zabezpieczenia statków powietrznych. System eksploatacji 

wojskowych statków powietrznych pozwala na osiąganie złożonych celów. Ze 

względu na specyfikę działania posiada on kilka cech charakterystycznych: 

różnorodność postaci i funkcji, duży obszar działania, dużą absorpcyjność 

zasobów, oddzielenie wykorzystania operacyjnego od utrzymania zdatności, 

intensywność zdarzeń niepożądanych, zmieniające się otoczenie, realizowanie 

wielu zadań w czasie, destruktywność wynikająca z działania otoczenia, zużycia, 

procesów starzenia i in.  

2. Eksploatacja statków powietrznych  w warunkach bojowych 

W przypadku,  gdy cały system eksploatacji tworzymy od nowa możemy 

zaplanować poszczególne jego elementy w sposób umożliwiający jego najlepsze 

działanie. Inaczej ma się sytuacja, gdy system eksploatacji już istnieje i należy się 

dostosować do jego realiów. Należy wówczas zastosować metody optymalizacji 

jego działania zgodnie z przyjętymi kryteriami. W zależności od potrzeb i celów 

można minimalizować koszty lub zwiększać efektywność działań operacyjnych.  

Szczególnym przypadkiem eksploatacji statków powietrznych jest działanie  

w warunkach bojowych. 

Uszkodzenie bojowe to całkowite lub częściowe zniszczenie statku powietrznego, 

przebicie, pęknięcie, wgniecenie, deformacja i wyrwania materiału jego zespołów, 

podzespołów lub części statku powietrznego spowodowane oddziaływaniem 

środków bojowych [3]. Ze względu na swoją konstrukcję zespoły i instalacje 
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statków powietrznych w różny sposób narażone są na uszkodzenia bojowe. 

Uszkodzenia te mają najczęściej charakter złożony obejmujący wiele instalacji  

i zespołów. Stopień uszkodzeń można określić na podstawie liczby uszkodzonych 

podzespołów, charakteru uszkodzeń, wymiaru geometrycznego i liczby uszkodzeń 

na danej powierzchni. Czas trwania naprawy SP decyduje o możliwości jego 

wykorzystania w danej operacji czy nawet w dalszych działaniach bojowych.  

W zależności od liczby uszkodzonych zespołów oraz czasu niezbędnego do ich 

naprawy możemy podzielić uszkodzenia na: niewielkie, małe, średnie i duże. Zbyt 

duże uszkodzenia powodują brak możliwości naprawy SP w warunkach remontu 

polowego. Uzależnione jest to głównie od możliwości zapewnienia odpowiedniej 

wytrzymałości konstrukcji oraz naprawy poszczególnych instalacji pokładowych.  

Uszkodzenia niewielkie i małe są najczęściej skatalogowane i może je usuwać 

użytkownik we własnym zakresie lub we współdziałaniu z organizacją naprawczą.  

Uszkodzenia średnie i duże wymagają najczęściej opracowania przez użytkownika 

lub uprawnioną organizację naprawczą (producenta)  dokumentacji naprawczej 

uwzględniającej indywidualne potrzeby wynikające z przeprowadzonych prac 

diagnostycznych i uwarunkowań wynikających z otoczenia czyli głównie 

warunków w jakich aktualnie działa użytkownik. W zależności od tych możliwości 

naprawa może być realizowana przez użytkownika,  w ramach remontu polowego 

lub przez uprawniony zakład naprawczy czy też producenta.  

Naprawa bieżąca jest zbiorem czynności, operacji o zmiennym zakresie  

i okresowości [3]. Zakres naprawy jest ustalany indywidualnie i obejmuje wymianę 

uszkodzonych elementów a nawet całych zespołów, usuwanie uszkodzeń oraz 

czynności regulacyjne. Pracochłonność takiej naprawy uzależniona jest od rodzaju 

uszkodzeń, podatności naprawczej, umiejętności pracowników.  

Naprawa powypadkowa lub poawaryjna jest zbiorem czynności bardziej złożonych 

i wymaga znacznie głębszej analizy możliwości wykonania w danych warunkach 

[3]. Wykonywana jest wówczas, gdy uszkodzenie SP nastąpiło w wyniku nagłego  

i nieprzewidzianego zdarzenia stanowiącego zakłócenie prawidłowego działania. 

Pracochłonność i zakres naprawy są cechami losowymi. Mogą być realizowane  

w ramach naprawy bieżącej w danym systemie eksploatacji SP lub w zakładzie 

remontowym. 

Każda naprawa wymaga określonego ciągu czynności: 

 oczekiwanie na naprawę; 

 diagnozowanie uszkodzenia; 

 dostęp do uszkodzonego elementu, zespołu; 

 oczekiwanie na części zamienne; 

 usuwanie uszkodzenia; 

 montaż zespołów i instalacji; 
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 kontrola wykonanych czynności i diagnozowanie; 

 przekazanie SP użytkownikowi. 

Cechą charakterystyczną poszczególnych rodzajów napraw jest ich pracochłonność 

mierzona ilością roboczogodzin stanowiącą sumę czasów pracy wszystkich 

pracowników wykonujących naprawę.  

W przypadku działań bojowych bardzo istotnym elementem jest dostępność części 

zapasowych. Część zapasowa to dowolna część wymienna
1
 lub zamienna

2
 

zmagazynowana, oczekująca na zastosowanie w procesie odnowy statku 

powietrznego [3]. Tworzenie zestawu części zapasowych i sterowanie nimi polega 

na: 

 opracowaniu prognoz zużycia części dla danego typu SP; 

 ustaleniu asortymentu; 

 opracowaniu zestawu eksploatacyjno-remontowego części zapasowych; 

 okresowej weryfikacji wystarczalności części. 

Proces zużycia części na charakter losowy co szczególnie uwidacznia się  

w działaniach bojowych. W związku z tym liczność zgromadzonych części 

również jest zmienną losową. Opracowanie skompletowania zestawu 

eksploatacyjno – remontowego części zapasowych prowadzi się przy użyciu 

analizy zjawisk fizycznych powodujących uszkodzenia i analizy koniecznych 

odnów z użyciem części zapasowych na podstawie kryteriów gotowości  

i możliwości ekonomicznych.  

Problem liczebności części zapasowych określonego typu można rozpatrywać 

stosując odpowiedni model ich zużycia w procesie eksploatacji [3]. 

Zużywanie części  wg trendu liniowego: 

N=ax+b+x, 

gdzie: N – liczba zużytych części; x – wielkość określająca zasób pracy SP; a, b – 

współczynniki regresji. 

Zużywanie części opisane rozkładem Poissona: 

N=NuλΔt, 

gdzie: Nu – liczba elementów danego rodzaju znajdujących się w użytkowaniu; λ – 

intensywność uszkodzeń w planowanym przedziale czasu Δt. 

 

 

                                                 
1
 Część wymienna: to część, która zastępuje element uszkodzony, posiadająca takie same 

własności i właściwości [3]. 
2
 Część zamienna: to część, która spełnia wszystkie cechy części wymiennej, a która może 

być wykonana z innego materiału, wg innej technologii produkcyjnej itp. [3]. 
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3. Podatność diagnostyczna w warunkach polowych 

W przypadku działań bojowych istotnym elementem podlegającym ocenie jest 

kryterium czasu. Użytkownicy oczekują, że zdeterminowane cechy SP, określone 

na etapie konstruowania, pozwolą na racjonalną ich eksploatację. Stopień 

przystosowania statku powietrznego do eksploatacji w warunkach 

zdeterminowanych przez system eksploatacji nazywamy podatnością 

eksploatacyjną, której częścią składową jest podatność diagnostyczna. Wysoka 

podatność diagnostyczna może zostać zapewniona poprzez: 

 łatwość dostępu do elementów podlegających regulacji i wymianie; 

 łatwość realizacji czynności obsługowych, naprawczych, remontowych; 

 niską częstotliwość i pracochłonność czynności obsługowych; 

 wysoką unifikację części; 

 uniwersalność narzędzi i przyrządów obsługowych. 

Podatność diagnostyczna SP [3] oceniana jest poziomem wartości cech 

dotyczących możliwości realizowania badań diagnostycznych oraz wiarygodności 

uzyskanych z tych badań dotyczących aktualnych , przeszłych i przyszłych stanów 

SP z uwzględnieniem oddziaływania otoczenia. 

Podatność diagnostyczną ocenia się poprzez odpowiednie wskaźniki. Średni czas 

diagnozowania [3] ma postać: 

gdzie:  qi – prawdopodobieństwo powtórzenia i-tej operacji diagnostycznej; 

    tdsi – średni czas diagnozowania i-tej operacji diagnostycznej; 

     N – liczba operacji diagnostycznych. 
 

Diagnoza, czy metoda diagnostyczna powinna cechować się wiarygodnością oraz 

trafnością, co stanowi o jej przydatności. Pewność i wiarygodność diagnozy  

o aktualnym stanie technicznym SP jest niezbędna do podjęcia decyzji dotyczącej 

sposobu dalszego działania. 

4. Szacowanie uszkodzeń 

Proces szacowania uszkodzeń wymaga elastyczności, aby dostosować metodę 

postępowania do każdej sytuacji, w której znalazł się dany statek powietrzny.  

Pierwszym etapem oszacowania zniszczeń powinno być zapoznanie się z relacją 

załogi, jeśli to możliwe bezpośrednio po zdarzeniu, aby uzyskać informacje 

dotyczące statku powietrznego, warunków zaistnienia uszkodzenia oraz 

zachowania SP po zdarzeniu.  Następnie należy przeprowadzić szczegółowy 

przegląd zarówno struktury zewnętrznej jak i systemów wewnętrznych w możliwie 

najszerszym zakresie. Przegląd powinien być prowadzony w sposób metodyczny, 
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aby zweryfikować każde uszkodzenie nie pozostawiając możliwości wystąpienia 

uszkodzenia ukrytego. Należy zaznaczyć, że uszkodzenia wtórne mogą stanowić 

znacznie większe zagrożenie niż uszkodzenia pierwotne. Właściwe 

udokumentowanie przeglądu stanowi znaczący element zarówno dla danego 

zdarzenia jak i dla szerszego obrazu sytuacji, poprzez możliwość wykorzystania 

informacji przez inne systemy obsługowe. Rzetelnie sporządzona dokumentacja 

pozwala na określenie właściwej metody usprawnienia SP. Taka dokumentacja 

pozwala również na określenie rodzaju użytej broni oraz rodzaju zniszczeń przez 

nią wywoływanych. W dłuższej perspektywie przyczynia się to do wprowadzania 

modernizacji SP i podniesienia jego odporności. Określenie  odpowiedniej metody 

usprawnienia jest możliwe na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej.  

W przypadku, gdy istniejąca dokumentacja techniczna nie obejmuje zakresu 

planowanych prac, niezbędne jest opracowanie dokumentacji na potrzeby danego 

zadania przez upoważnione instytucje. Właściwe określenie priorytetów jest 

niezbędne w celu właściwego wykorzystania posiadanego potencjału. W tym celu 

konieczne jest jasne określenie przez dowódców operacyjnych ich potrzeb  

w perspektywie najbliższej misji, operacji, kampanii. W tym celu niezbędna jest 

konsultacja pomiędzy kierowniczym personelem podsystemu remontowego oraz 

dowódcą operacyjnym. Na tej podstawie określa się priorytety remontowe, które 

oczywiście mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb operacyjnych. Na 

podstawie szacunkowych danych o niesprawnościach SP oraz priorytetach 

operacyjnych dokonuje się podziału zadań na poszczególne podzespoły (grupy, 

specjalności). Aby sprostać zmieniającym się potrzebom operacyjnym niezbędne 

jest kontrolowanie zaawansowania prac remontowych oraz konsultowanie sytuacji 

z operatorami. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności w sytuacji 

operacyjnej niezbędna jest zmiana priorytetów i dostosowanie działań do nowych 

potrzeb. Taka konieczność może również zaistnieć w przypadku nagłej zmiany  

w samym systemie remontowym na skutek braków materiałowych wywołanych 

nieciągłością w zaopatrzeniu, uszkodzenia sprzętu obsługowego, lub utratą 

personelu. Prowadzona kontrola stanu zaawansowania poszczególnych prac 

pozwala na określenie czy wstępne szacunki były poprawne i daje możliwość 

wprowadzania na bieżąco niezbędnych korekt. Niezmiernie ważnym elementem 

jest końcowa weryfikacja przeprowadzonych prac w celu potwierdzenia uzyskania 

wymaganego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności SP zgodnie z przyjętymi 

procedurami. Wszystkie prace prowadzone na SP powinny być odnotowane  

w dokumentacji. Szczególnie istotnym elementem jest zaznaczenie konieczności 

wykonywania sprawdzeń okresowych elementów usprawnianych  sposobem 

zastępczym na podstawie opracowanej jednorazowo dokumentacji. 
W celu przeprowadzenia właściwej weryfikacji SP niezbędne jest posiadanie 
wyszkolonego w tym zakresie personelu oraz zaplecze techniczne umożliwiające 
przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki. Posiadanie podstawowych narzędzi 
pozwala na ogólne oszacowanie stopnia uszkodzeń. W przypadku konieczności 
głębszego ingerowania w strukturę oraz systemy SP niezbędna jest zaawansowana 
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technika diagnostyczna. Badania metodami nieinwazyjnymi pozwalają na 
wykrycie uszkodzeń niewidocznych gołym okiem, które powstają na skutek 
oddziaływania niepożądanych sił. Ze względu na różne obciążenia skrzydeł czy 
płatowca w warunkach lotu oraz w czasie postoju na ziemi, niektóre pęknięcia 
mogą zostać wykryte jedynie przy użyciu specjalistycznej aparatury. Narażenie 
części aluminiowych na zbyt wysoką temperaturę może zostać pominięte gołym 
okiem ze względu na zamaskowanie różnego rodzaju farbami natomiast wykryte 
np. przy badaniu przewodnictwa elektrycznego metalu. 
Odpowiednie wyposażenie diagnostyczne staje się kluczowym zagadnieniem  
w osiągnięciu dobrych rezultatów remontu polowego statków powietrznych. 
Zawczasu przygotowane technologie usuwania uszkodzeń są ograniczone do 
podstawowych zagadnień. Dopiero dobrze wyszkoleni pracownicy wyposażeni  
w wysokiej jakości sprzęt są w stanie właściwie przeprowadzić proces remontu 
polowego począwszy od szacowania uszkodzeń do weryfikacji przeprowadzonego 
remontu i dopuszczenia do wykonania kolejnej misji.  

5. Usuwanie uszkodzenia 

Wskaźniki charakteryzujące pracochłonność usuwania uszkodzeń przedstawiają: 

 średnią pracochłonność usuwania uszkodzenia; 

 średni czas usuwania uszkodzenia; 

 średni czas przestoju z powodu usuwania uszkodzenia. 

Poszczególne wskaźniki można opisać przy pomocy równań: 

 
gdzie: Tn – oznacza sumaryczną pracochłonność usuwania uszkodzenia danego 

typu statku powietrznego; 

   Tin – oznacza pracochłonność usuwania i-tego uszkodzenia danego typu 

statku powietrznego; 

      N – liczba uszkodzeń danego typu statku powietrznego; 

 

gdzie: – oznacza średnią pracochłonność usuwania uszkodzeń danego typu 

statku powietrznego; 

 

gdzie: Tp – oznacza sumaryczny czas przestoju z powodu usuwania uszkodzenia 

danego typu statku powietrznego; 

     Tip – oznacza czas przestoju z powodu usuwania i-tego uszkodzenia danego 

typu statku powietrznego; 
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gdzie: – oznacza średni czas przestoju danego typu statku powietrznego  

z powodu usuwania uszkodzeń; 

 

gdzie:  – oznacza średni czas usuwania uszkodzenia. 

 

Fig. 1  Zestawienie wskaźników charakteryzujących:  

średni czas usuwania uszkodzenia (Tuśr), 

 średni czas przestoju z powodu uszkodzenia (Tpśr), 

 średnia pracochłonność usuwania uszkodzenia (Tnśr) w 2009 r. 

 

Zebrane dane jednoznacznie wskazuję, że średni czas przestoju statku 

powietrznego (wyrażony w dobach)  jest znacznie dłuższy niż średni czas 

usuwania uszkodzenia (wyrażony w godzinach). Minimalizacja tego elementu  

w znaczący sposób pozwoliłaby na podniesienie dostępności statków 

powietrznych. Jednym z elementów wpływających na skrócenie czasu przestoju sp 

jest odpowiedni system diagnostyczny. 
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Fig.2 Średni czas przestoju statku powietrznego przy ukompletowaniu 80% wyposażenia 

obsługowego z uwzględnieniem dostępności części zapasowych (%). 

 
Fig.3 Średni czas przestoju statku powietrznego przy ukompletowaniu 50% wyposażenia 

obsługowego z uwzględnieniem dostępności części zapasowych (%). 

 

Przedstawione dane Fig.2. i Fig.3. wykazują wpływ ukompletowania wyposażenia 

obsługowo - diagnostycznego na czas przestoju statku powietrznego. Można 

stwierdzić, że odgrywa on równie ważną rolę jak ukompletowanie w części 

zapasowe.  

 

 

dni 
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6. Podsumowanie 

Właściwe oszacowanie uszkodzeń jest podstawą właściwego przeprowadzenia 

remontu polowego statku powietrznego. Pozwala na wybranie odpowiedniej 

metody, dostosowanie potrzeb remontowych do potrzeb operacyjnych oraz 

właściwe wykorzystanie potencjału obsługowego. 

7. Literatura 

[1] Brzeziński M.: Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych. Wyd. 

WAT, Warszawa 2010.  

[2] Lewitowicz J., Loroch L., Manerowski J.: Problemy badań i eksploatacji 

techniki lotniczej. T. 6. Wyd. ITWL, Warszawa 2006.  

[3] Lewitowicz J., Żyluk A.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T. 5. 

Wyd. ITWL, Warszawa 2009. 

[4] Lewitowicz J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T. 4. Wyd. ITWL, 

Warszawa 2007. 

[5] Niziński S., Żurek J.: Logistyka ogólna. Wyd. WKŁ 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ppłk mgr inż. Olgierd Wieczorek, absolwent Wojskowej Akademii 

Technicznej, Wydział Elektroniki. Studia podyplomowe ukończył na 

Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Pracował 

w Połączonym Dowództwie NATO w Niemczech. Zajmował stanowisko 

specjalisty w Wydziale Techniki Lotniczej Dowództwa Wojsk Lądowych. 

Obecnie zajmuje stanowisko starszego specjalisty w Szefostwie Techniki 

Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 


