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AUDYT TRWAŁOŚCI W EKSPLOATACJI
SZYBKOSTRZELNYCH ARMAT AUTOMATYCZNYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA
AUDIT OF DURABILITY IN OPERATING OF FAST
SHOOTING AUTOMATIC CANNON TAKING SAFETY
INTO CONSIDERATION
W pracy omawia się pojęcie trwałości i audytu trwałości. Opisana została istota i procedura
audytu oraz przykład, tzw. listy kontrolnej audytu. Skomentowano zagadnienie wykorzystania
wyników audytu do walidacji systemu eksploatacji w zakresie trwałości. Wskazano, iż audyt
trwałości jest zdeterminowany przez ważna cechę systemu jaką jest bezpieczeństwo.
Słowa kluczowe: trwałość, audyt środowiskowy, lista kontrola, system eksploatacji,
zarządzanie trwałością
Audit of durability in operating of fast shooting automatic cannon taking safety into consideration
has been presented in this paper. Authors describe procedure of audit and so-called “audit
control list”. This study presented application of audit results for validation operating system
in durability range. Authors show that audit is determined because of very important system
feature, namely safety.
Key words: durability, environmental audit, control list, operating system, durability
management

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Trwałość jako systemowy atrybut szybkostrzelnych armat automatycznych (SAA) jest silnie uwarunkowana przyjętym sposobem eksploatacji, na który
składają się: (1) narzucone przez producenta / dostawcę normy i zasady eksploatacji, (2) wydzielane przez
decydenta eksploatacji siły i środki, (3) przygotowanie
i podejście protrwałościowe personelu eksploatacji,
(4) intensywność użytkowania i obsługiwania, (5)
warunki klimatyczno–atmosferyczne.
Szerokie ujmowanie zagadnienia trwałości wymaga zastosowania równie szerokiego narzędzia
diagnostycznego jakim jest audyt środowiskowy. Jego
określenie, sposób zorganizowania i przeprowadzenia
jest uregulowane normatywnie [ 1, 2 ].

Durability as a system attribute of the High Fire
Rate Automatic Guns (HFRAG) is significantly influenced by the HRFAG specific service system, which is
a composition of: (1) regulations and principles of the
service imposed by a manufacturer or deliver, (2) manpower and means assigned by the service authority, (3)
readiness and pro-durability approach of the service
personnel, (4) operational and maintenance rate, (5)
weather and local environmental conditions.
Comprehensive approach to evaluation of the
durability issue demands an environmental audit as
an universal and comprehensive diagnostic tool. An
audit its execution and organization is defined and
specified by legislative regulations [1, 2].

2. Pojęcie i istota audytu trwałości SAA

2. Concept of the hfrag durablity audit

Audyt eksploatacyjny jest systematycznym, niezależnym (i zorientowanym na dobro audytowanego)
przeglądem i analizą zespołu działań technicznych
i organizacyjnych umożliwiających obiektowi technicznemu wypełnianie wymaganych funkcji, przepro-

The service audit is a systematic, independent
(oriented on customer’s benefit) overview and analysis of the comprehensive technical and organizational activities, which allow a technical object to
fulfil required functions. The aim of the audit is to
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wadzanym w celu określenia czy zespół tych działań
i ich wyniki są:
• zgodne z zaplanowanymi
• efektywne i odpowiednie w przyjętym kontekście
eksploatacyjnym.

evaluate whatever a set of the activities and their
outcomes are:
• consistent with the pre-planed ones
• effective and adequate in accepted service
aspect.

W umownym podziale zespołu działań technicznych i organizacyjnych umożliwiających SAA wypełnianie wymaganych funkcji dominuje podział na
działania związane z użytkowaniem, obsługiwaniem
(utrzymywaniem) i zasilaniem SAA oraz zarządzanie tymi działaniami. Przyjmowane konteksty mogą
dotyczyć bezpieczeństwa, zużycia środków energo–
materiałowych, kosztów, w tym kosztów technicznie
nieuzasadnionych i innych; w pracy przyjmowany
jest kontekst trwałości SAA z uwzględnieniem bezpieczeństwa.
Istotą audytu jest badanie zgodności przyjętych
lub dostarczonych, tzw. dowodów eksploatacyjnych
z uzgodnionymi z kierownictwem eksploatacji SAA,
wzorcami odniesienia. Dowodami są zapisy lub
stwierdzone fakty, dotyczące eksploatacji SAA, oparte
na opiniach, obserwacjach lub pomiarach – dające się
potwierdzić. Wzorcami odniesienia są odpowiednie
do celu audytu regulacje prawne, standardy [3, 4],
instrukcje i plany eksploatacji (rys. 1).

In an assumed division of the complex technical
and organizational activities, which allow the HFRAG
to meet demanded functions, the division for activities
related to: operation, maintenance, supply as well as
management of the HRFAG are dominant. The accepted contexts can relate to: safety, consumed energymateriel resources, costs including technically justified and un-justified expenditures and others. In the
work, a context of the HFRAG durability with safety
factor is assumed and validated.
The idea of the audit is to investigate consistency
of assumed or delivered so-called service evidences
with reference patterns. The latter were contracted
and accepted by the service managing personnel of
the HFRAG service system. The pointed out evidences are: recorded or confirmed facts related to the
HFRAG, based on creditable and confirmable opinions, observations, or measurements. The reference
patterns are adequate to the audit goal, and they are:
legislative regulations, standards, manuals and service
plans and schedules [3, 4], (Fig. 1).

Uproszczony układ procedury audytu obejmuje:
1) ustalenie kontekstu audytu, tu trwałość SAA,
2) wskazanie obszarów audytu, np. podsystemy
eksploatacji SAA,
3) przyjęcie wzorców trwałości SAA,
4) identyfikacja / przegląd dowodów trwałości
SAA,
5) wykrycie niezgodności w relacji „wzorzec
– dowód” występujących np. w danych podsystemach eksploatacji SAA,

The simplified procedure of an audit encompasses:
1) determination of the audit context, here the
HFRAG durability,
2) specification of the audit area i.e.: the HFRAG
service subsystems,
3) acceptance of the patterns of the HFRAG durability,
4) identification/ overview of the HFRAG durability evidences;

Rys. 1. Istota i przebieg audytu trwałości SAA
Fig. 1. Essence and course of durability audit SAA
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6) zinterpretowanie istoty i uznanie niezgodności
dotyczących trwałości SAA przez kierownictwo
eksploatacji,
7) uzgodnienie preferowanych kierunków walidacji dla danego systemu eksploatacji SAA,
8) Opracowanie założeń / rozwiązań walidacyjnych w zakresie trwałości SAA.

5) detection of inconsistencies in relation „patternevidence” emerging in i.e. the service subsystems of the HFRAG;
6) essence interpretation and acceptance of the inconsistencies related to the HFRAG durability
by the service authority;
7) arrangement of preferred validation trends for
the considered HFRAG service system;
8) evaluation of assumptions/ validated solutions
in scope of the HFRAG durability.

3. Postępowanie audytowe

3. Audit procedure

Postępowanie audytowe obejmuj następujące fazy:
(1) ustanawiania audytu, (2) planowania prac związanych z przeglądem i analizą działań, (3) przeprowadzenia audytu i (4) dokumentowania audytu. W fazie ustanawiania audytu wyznaczane są, przez kierownictwo
eksploatacji, osoby funkcyjne współpracujące z grupą
audytową, określany przebieg i warunki przeprowadzenia audytu oraz ustalane zasady współpracy grupy
audytowej z kierownictwem eksploatacji.
Wyniki audytu w postaci skomentowanych niezgodności, uznanych przez kierownictwo eksploatacji,
służą do oceny stanu potrzeb i możliwych usprawnień;
zastosowania działań korygujących technologię, organizacje i zarządzanie eksploatacja SAA.
W przygotowaniu zakresu audytu pojawia się
zagadnienie wyboru jego tematyki. Zagadnienie to
nie jest ujmowane normatywnie, a sam wybór jest
pozostawiony inicjatorowi audytu, który najlepiej
uwzględni uwarunkowania i ograniczenia trwałości
i zadecyduje o kierunku wykorzystania wyników audytu, np. poprawienie procedur zapewnienia trwałości
SAA. Ułatwieniem wyboru zakresu tematycznego
audytu jest wskazanie obszarów audytu, np. w postaci podsystemów działania realizujących procesy
eksploatacji SAA (rys.2).

The audit procedure encompasses the following
phases: (1) setting of an audit, (2) planning of the works
concerned with inspections and evaluation of activities,
(3) an audit execution and (4) audit record and files. In
the phase of the audit setting, the service authorities appoint: the managing personnel for collaborations with
the audit group, a procedure and audit requirements as
well as a set of regulations relating to collaboration of
the audit group and service managing staff.
The audit outcomes in form of accepted by the service authorities commented inconsistencies, are utilised
for evaluations of the status needs and available rights
(authorities), then for implementation of the specific
actions undertaken for correction: technology, organization, and service management of the HFRAG.
The issue of adequate selection of the audit topic
is essential during the preparation stage of the audit
scope. The problem is not determined and specified by
regulations (in the normative way), so it is left to an
audit initiator. The audit initiator is the most capable
person to evaluate all the conditions and limitations
of the durability and in consequence decide about
the exploration and utilization of benefit of the audit
outcome i.e. improvement of the HFRAG durability
procedure. However , designation and specification of
the audit area i.e. in form of the operational subsystems
for execution of the HFRAG service processes (Fig.2)
can facilitate the selection of the audit topic.

Rys. 2. Podsystemy eksploatacji SAA w układzie funkcjonalnym jako obszary audytu trwałości SAA, (PSU, PSA, PSO,
PSZ - podsystemy użytkowania, alimentowania (zasilania), obsługiwania i zarządzania eksploatacją SAA)
Fig. 2. Subsystem of operating SAA in functional system as a area of durability audit of SAA, (PSU, PSA, PSO, PSZ
- Subsystem of operating, supply and management of operating SAA)
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Dla każdego z tych obszarów opracowuje się
i uzgadnia z uczestnikami audytu lub podaje do ich
wiadomości, tzw. listy kontrolne. Przykład takiej
listy dla podsystemu obsługiwania LKO z elementami odnoszącymi się do SAA obejmuje zagadnienia
kontrolne, jak w tab. 1.

So-called control lists, for every area are worked
out as well as agreed with the audit participants or
released for their information. A sample of such list includes the control issues (Tab.1), for the maintenance
subsystem Control List of Maintenance (CLM) with
the components relating to the HFRAG,

Tab. 1. Lista kontrolna „OBSŁUGIWANIE SAA”
Tab. 1. Control list „THE HFRAG MAINTENANCE”
Oznaczenie
Symbol

Ocena stanu zagadnienia
Estimation of the issue
status

Zagadnienie kontrolne
Control issue

LKO - 1
CLM - 1

Zakres obsługwania SAA
The HFRAG maintenance scope

LKO – 2
CLM - 2

Podział SAA do obsługiwania
The HFRAG division for maintenance

LKO – 3
CLM - 3

Podatność obsługiwania SA
The HFRAG maintenance flexibility

LKO – 4
CLM - 4

Szczeble obsługiwania SAA
The HFRAG maintenance stages

LKO – 5
CLM - 5

Dokumentacja techniczna SAA
The HFRAG technical documentation

LKO - 6
CLM - 6

Uwarunkowania i ograniczenia obsługiwania SAA
Conditions and limitations of the HFRAG maintenance

LKO - 7
CLM - 7

Organizacja procesów obsługiwania SAA
Restrictions of the HFRAG maintenance process

LKO - 8
CLM - 8

Procedury, instrukcje i technologie obsługiwania SAA
The HFRAG maintenance technology, procedures and instructions

LKO - 9
CLM - 9

Zapewnienie środków obsługiwania SAA
Assurance of the HFRAG maintenance means

LKO - 10
CLM - 10

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność za trwałość personelu obsługiwania S
Obligations, rights, responsibility for the HFRAG personnel credibility

LKO - 11
CLM - 11

Baza danych, wspomaganie informacyjne obsługiwania SAA
The data base, the HFRAG maintenance information aid

LKO - 12
CLM - 12

Decyzje, plany, realizacje, nadzór obsługiwania SAA
Decisions, plans, realizations, the HFRAG maintenance management

4. Wykorzystanie wyników audytu trwałości

4. Benefit of the durability audit outcomes

Audyt jest bardzo skutecznym narzędziem zarządzania trwałością; ułatwia systemową walidację
eksploatacji SAA i systemu jej eksploatacji SE SAA
(rys. 3).
Stwierdzone i uznane niezgodności w poszczególnych podsystemach są przez decydenta eksploatacji
wykorzystane do protrwałościowej walidacji systemu
eksploatacji SAA. Wybór kierunków walidacji może
poprzedzać wskazanie preferencji walidacyjnych
(tab.2) oraz przyjęcie sposobu oceny możliwości/
pilności/ ... walidacji dla poszczególnych zagadnień
przyjętych list kontrolnych.
Przy ocenie punktacyjnej możliwości walidacji
przyjmowana jest wartość liczbowa z przedziału
(0-10), gdzie ocena 10 oznacza szczególnie duże
możliwości walidacji stwierdzonego mankamentu.

An audit is an effective tool of the durability
management. It facilitates a systematic validation of
the HRG service and the HFRAG service system (SS
HFRAG) (Fig.3.)
Determined and accepted inconsistencies at
every subsystem are capitalized by the maintenance
authority for the needs of pro-durability validation
of the HFRAG service system. Selection of the validation trends can precede the validation preference
(Tab. 2.) as well as selection of the assessment way
of possibilities/diligence …. validation for the every
issues of the presumed control lists.
For the assessment of validation possibility, a grade (from 0 to 10) is taken, where top 10-point score
means the extraordinary high validation possibility of
the confirmed shortcoming.
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Rys. 3. Miejsce audytu w pętli trwałości (z prawej hipoteza udziału możliwości walidacji)
x, x’ – czynniki i symptomy degradacji SAA, y, z – dowody i wzorce trwałości SAA, vo,vt, ve - walidacje
organizacyjne, techniczne i ekonomiczne
Fig. 3. Audit place in durability loop (on the right hypothesis possibility of validation)
x, x’ – factor and symptom of degradation SAA, y, z – evidences and patterns of durability SAA, vo, vt, ve
- validations organizational, technical and economical
Tab. 2. Tablica preferencji walidacji obsugi
Tab. 2. Validation preferences table for maintenance
P1
CLM 1
CLM 2
CLM 3
…………….

P2

P3

…………….

grades

0 - 10

point

P1, P2,... – preferowane kierunki walidacji
Wskaźnik możliwości walidacji danego zagadnienia – suma
punktów wiersza
Wskaźnik skuteczności kierunku walidacji – suma punktów
kolumny
Przykłady kierunków walidacji- zmiana cyklu i/lub zakresu
obsługiwania
• usprawnienie gospodarki materiałowej
• zmiany organizacyjno–personalne
• poprawa dyscypliny wykonawczej i nadzor

P1, P2,… - preferred validation trends
Index of validation possibility for considered issue – a sum of the
line points
Index of effectiveness of the validation trends – a sum of the
column points
Validation trends, samples:
• cycle change and/ or scope of maintenance;
• rights of logistic support;
• organizational and personnel changes
• improvement of execution and maintenance disciplines

Analiza prowadzona przy wykorzystaniu tablicy
preferencji walidacyjnych .wskazuje zagadnienia
możliwe do zwalidowania i skuteczne kierunki
walidacji.
Dla zmniejszenia subiektywności ocen audytowych układane są pomocnicze tablice punktacyjne.
Przykład takiej tablicy dla LKO przedstawia tab. 3.
Prowadząc audyt z wykorzystaniem tej tablicy przyjmuje się w ocenie 0 pkt, gdy brak jest dowodów lub
gdy nie mogą być one uznane przez audytora w innych
przypadkach odpowiednio do spełnienia kryteriów
przydzielane są punkty 2, 6, 10. Wartości ocen mogą
być w zależności od znaczenia i zasięgu dowodu
przyjmowane z przedziału (1- 3), (4 – 7), (8 – 10).
Zastosowanie tablicy punktacyjnej sprzyja
i warunkuje prowadzeniu analizy porównawczej.
Dzięki powtarzalności układu kryteriów, możliwe
jest śledzenie zmian stanu danego SAA w czasie lub
porównywanie względnie podobnych, co do rodzaju
SAA i sposobu ich eksploatacji, systemów działania,
np. eskadr lotniczych.

The analysis conducted by the means of a validation preferences table, identifies the possible issues
for validation and effective validation trends.
Auxiliary grade tables are set for reduction of subjectivity of the audit scores. A sample for the CLM is
presented in the Table 3, a grade 0-point is taken when
there is no evidence or if an auditor cannot accept the
evidences, in other cases grades are taken respectively:
2, 6, 10, according to fulfilled requirements.
The scores can be taken from scope of (1-3), (4-7),
(8-10) depending on meaning and range of the evidence. Utilization of the grade tables facilitates and
determines evaluations and comparisons. Tracing off
the HFRAG status change in the course of time or
comparison with relatively similar ones (the HFRAG
sort, service way, operation i.e. aviation squadrons)
is possible thanks to recurrent of the criterion set.
In assessment of the individual issues by means of
both tables 1 and 2, the audit context of the HFRAG
durability is dominant factor of assessment (in the
considered audit case).
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Tab. 4. Tablica punktacyjna – listy kontrolnej obsługiwania SAA
Tab. 4. The grade table – the hfrag control list of maintenance
LKO
CLM
1

Zagadnienie kontrolne
Control issue
Zakres obsługi SAA
The HFRAG maintenance scope

2 punkty
2 points
Dobrany przez ekspertów
Selected by the experts

6 punktów
6 points
Uzasadniony analitycznie
Accepted in analytical way

10 punktów
10 points
Zweryfikowany statystycznie
Statistically justified

Określony do podzespołu
Assigned to a subunit

Określony do części
Assigned to a part

2

Podział SAA do obsługi
Określony do zespołu
The HFRAG division for the maintenance
Assigned to an unit
needs

3

Podatność obsługowa SA
The HFRAG maintenance flexibility

Określona podatność diagoOkreślona podatność konserstyczna
Określona podatność remontow
wacyjn
Specified diagnostic
Specified overhaul flexibility
Specified maintenance flex.
flexibility

4

Szczeble obsługi SAA
The HFRAG maintenance stages

Jeden szczebel obsługiwania Dwa szczeble obsługiwania
One maintenance stage
Two maintenance stages

Trzy szczeble obsługiwania
Three maintenance stages

5

Dokumentacja techniczna SAA
The HFRAG technical documentation

Kompletna i czytelna
Opracowana audiowizualnie
Comprehensive and readable Audiovisual aided version

Wersja elektroniczna
Computer aided version

6

Uwarunkowania i ograniczenia obsługiwania SAA
Conditions and constrains of the HFRAG
maintenance

Zestawione uwarunkowania
techniczne
Specified technical
conditions

7

Organizacja procesów obsługiwania SAA
Procesy są planowane
Organization of the HFRAG maintenance
Planned processes
processes

8

Procedury, instrukcje i technologie obsługiwania SAA
Procedures, instructions and technologies
for the HFRAG maintenance

9

Opracowane i znane wykonawcom
Worked out and accessible
for contractors

Zestawione uwarunkowano
Zestawione uwarunkowania
techniczne, organizacyjne i
techniczne i organizacyjne
prawne
Specified technical and orgaSpecified technical, organizanizational conditions
tional and legislative conditions
Procesy są planowane i
Procesy są planowane, kontrokontrolowane
lowane i dokumentowane
Planed and controlled
Planed, controlled and recorded
processes
processes
Dostępne na stanowisku
pracy
Available at the working
place

Możliwa
konwersacja komputerowa
Possibility of a computer interaction and dialog

Zapewnienie środków obsługiwania SAA
Dostawy na zamówienie
The HFRAG maintenance means proDelivery on order
vision

Dostawy z opóźnieniem
logistycznym
Delivery with logistic delay

Dostępne w chwili wystąpienia
potrzeby
In time of the need available

10

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność za trwałość personelu obugiwania
SAA
Określone dla wykonawców
Obligations, rights, responsibility for the Specified for contractors
HFRAG maintenance personnel reliability and credibility

Określone dla wykonawców
i nadzoru
Określone dla kierownictwa
Specified for contractors and Specified for authorities
managing personnel

11

Baza danych, wspomaganie informacyjne
Słabo ustrukturalizowana
obsługiwania SAA
Low level of structure
A data-base, informational support of the
credibility
HFRAG maintenance

Dane poddawane obróbce
statystycznej
Data are statistically processed

12

Decyzje, plany, realizacje, nadzór obsługiwania SA
Odwlekane
Decisions, plans, executions, the HFRAG Delaying
maintenance management

Podejmowane z opóźnieniem
organizacyjnym
Podejmowane na bieżąco
Decision made with organiza- Decision made on time
tional delay

W ocenach poszczególnych zagadnień, zarówno
przy wykorzystaniu tablicy 1, jak i 2, dominującym
czynnikiem oceny jest (w rozważanym przypadku
audytu) odniesienie się do kontekstu audytu – trwałości SAA.
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Rys. 4. Model sytuacji niebezpiecznych w eksploatacji SAA
Fig. 4. Model of danger situation during SAA operating

5. Audyt trwałości SAA z uwzględnieniem
bezpieczeństwa

5. The hfrag durability audit with safety
aspect

Audyt trwałości SAA z uwzględnieniem bezpieczeństwa powinien również odnosić się do wydzielonych w podsystemach PSU, PSA, PSO, PSZ:
• innych obiektów,
• czynnika ludzkiego,
• otoczenia, środowiska,
• zadań do realizacji.
Jednym z ważniejszych atrybutów relacji zachodzących pomiędzy tymi elementami jest bezpieczeństwo w sytuacjach (I – VI), w których się go oczekuje.
Audyt i wynikająca z niego walidacja musi uwzględniać ścieżki niebezpieczeństwa i sytuacje prowadzące
do stanu poczucia zagrożenia bezpieczeństwa. Typowe ścieżki niebezpieczeństwa w eksploatacji SAA
przedstawia rys. 4 [6].

The HFRAG durability audit taking safety into
consideration, should refer to specified in OS, SS,
MS, MANS subsystems:
• other objects,
• human factor,
• environment,
• tasks for realization.
Safety in situations (I-VI) is one of the most significant attributes of relations between above-mentioned
components. An audit and its outcome must include:
unsafe paths, and situation caused feeling of a threat
to safety. The standard danger paths in service are
presented in Fig. 4 [6].

6. Podsumowanie

6. Conclusions

Audyt trwałości SAA jest istotnym fragmentem
zarządzania trwałością SAA. Jego względne wyodrębnienie z całości działań techniczno-organizacyjnych
prowadzonych w eksploatacji SAA oraz ograniczenie
się do trwałości pozostaje umową badawczą. Zarządzaniu podlegają bowiem inne istotne i ważne cechy
SAA jakimi są, np. skuteczność, nieuszkadzalność,
obsługiwalność [ 5 ]. Związki audytu trwałości
z innymi cechami SAA zostały zarysowane w p. 5,
w którym powiązano trwałość z bezpieczeństwem
eksploatacji. Wiązanie kilku aspektów audytu pozwala wykryć nowe uwarunkowania trwałości SAA.
Jednak zwiększenie zakresu audytu wymaga zaangażowania większych siŁ i środków. Pełne rozpoznanie

The HFRAG durability audit is a relevant component of the HFRAG durability management. Its
relatively selection from all technical and organizational activities conducted in the HFRAG service and
its constrains to durability issue, remains a research
agreement, because other relevant and significant the
HFRAG virtues are under control, such as: effectiveness, serviceability, reliability etc [5]. The audit relations with other the HFRAG virtues are described in
p. 5, where durability was connected with the service
safety. Connection of a few audit aspects allows for
detection of new condition of the HFRAG durability,
however, the broadening of audit scope demands of
engagement much powerful forces, tools and means.
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rzeczywistości eksploatacyjnej jest bardzo trudne stąd
konieczność niezależnego rozpatrywania jej aspektów
w ramach przyjętych modeli fenomenologicznych.
Audyt trwałości musi uwzględniać specyfikę eksploatacji SAA – relatywnie krótki czas użytkowania
( 3- 5 min) przy długim okresie eksploatacji (kilkanaście lat) i wymianie kilku luf. W praktyce audytowania
trwałości SAA brak jest przede wszystkim danych
o faktycznych zmianach parametrów konstrukcyjnych
i funkcjonalnych w czasie. Konieczne jest więc tworzenie (odtworzenie) wiarygodnych i kompletnych baz
danych eksploatacyjnych.

Comprehensive identification of the service reality
is a very difficult task, so there is the need for independent consideration of its aspects in the scope of
assumed phenomenological models.
A durability audit has to encompass the HFRAG
service specificity-relatively short time of operation
(3 - 5 min) with long life time (a dozen of years) and
a few barrel replacement. First of all, in the practice
of the HFRAG durability audit, there is a shortage of
data concerning real changes of design and functional
parameters. So it is necessary to create (recreate) creditable and comprehensive service databases.
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