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A database of piston marine diesel engines produced  
in H. Cegielski Poznań S. A. and ZUT Zgoda 

 
 During research works concerning piston internal-combustion engines specifications of these objects are of-

ten needed. This data is usually dispersed and reaching to some is hampered or impossible. And so an electronic 

database was drawn up about the most important ship's producer’s piston internal-combustion engines for needs 

of exploitation investigations in the destination of gathering the necessary information. At this work a database 

of main Polish producers of marine diesel engines was presented. 

Information was obtained from various sources, so as: websites of producers, advertising catalogues, or 

books and magazines about subject matter associated with marine diesel engines. This information was collected 

and written with the help of the program Microsoft Office. Gathered data was divided in engines of the main 

drive and emergency, containing details about producers, types and parameters of 2-stroke engines and four-

stroke. The base enables supplementing and the alteration of entered data. Produced engines are usually operat-

ed by several dozen years after producing on swimming objects. 

Key words: piston marine engines, producers in polish, technical parameters, database. 

 

Baza danych o tłokowych silnikach okrętowych produkowanych w H. Cegielski Poznań 

S. A. i ZUT Zgoda 
 

W czasie prac badawczych dotyczących tłokowych silników spalinowych często potrzebne są dane techniczne 

tych obiektów. Dane te są zwykle rozproszone i dotarcie do niektórych jest utrudnione lub niemożliwe. Opraco-

wano, zatem elektroniczną bazę danych o najważniejszych producentach okrętowych tłokowych silnikach spali-

nowych dla potrzeb badań eksploatacyjnych w celu zgromadzenia niezbędnych informacji. W tej pracy przed-

stawiono bazę danych głównych polskich producentów okrętowych tłokowych silników spalinowych.  

Informacje zostały pozyskane z różnych źródeł, takich jak: strony internetowe producentów, katalogi rekla-

mowe, książki i czasopisma o tematyce związanej z okrętowymi silnikami spalinowymi. Informacje te zostały 

zebrane i zapisane przy pomocy programu Microsoft Office. Zgromadzone dane podzielono na silniki napędu 

głównego i pomocnicze, zawierający dane o producentach, typach i parametrach silników dwusuwowych i czte-

rosuwowych. Baza umożliwia uzupełnianie i modyfikację wprowadzonych danych. Wyprodukowane silniki eks-

ploatowane są zwykle przez kilkadziesiąt lat po wytworzeniu na obiektach pływających. 

Słowa kluczowe: tłokowe silniki okrętowe, producenci w polsce, parametry techniczne, badaza danych. 

1. Wstęp 

 Do napędu statków morskich stosowane są 

zwykle tłokowe okrętowe silniki spalinowe. Aby 

wykorzystywać informacje na ich temat niezbędna 

jest baza danych. Baza danych to zorganizowany 

zbiór informacji, zawierający jednolity rodzaj da-

nych, powiązanych ze sobą tematycznie i zapisa-

nych w pamięci komputera [2, 12]. 

 Obecne bazy danych dotyczące producentów 

okrętowych silników  spalinowych są niewystarcza-

jąca, gdyż trudno dotrzeć do informacje zarówno     

o producentach silników, jak i o samych silnikach 

okrętowych. Są trudności związane brakiem po-

wszechnej przejrzystej wiedzy. Niektórzy produ-

cenci okrętowych silników spalinowych łączą się 

lub upadają, a silniki są eksploatowane i dotarcie do 

informacji i części wymiennych jest utrudnione. 

Problemem jest również brak banku danych 

utworzonego w postaci tabel  lub za pomocą pro-

gramu komputerowego, w którym można byłoby 

odnaleźć informacje związane z gospodarką mor-

ską, armatorami, stoczniami,  dostawcami głów-

nych obiektów napędowych, dzięki którym statki 

mogą spełniać swoje zadania. Takie dane mogłyby 

być przydatne dla znacznego grona osób. Między 

innymi dla osób interesujących się tematyką mor-

ską, chcących uzyskać informacje o silnikach spali-

nowych. Informacje te byłyby również przydatne 

studentom i absolwentom uczelni morskich, chcą-

cych zagłębiać wiedzę na temat obiektów ich przy-

szłej obsługi, jak również wielu innym osobom.  

W celu maksymalnego wykorzystania zasobów, 

dotyczących jakiegoś tematu, należy je zgromadzić 

i skatalogować według określonego projektu, 

umożliwiającego późniejsze odnalezienie zebra-

nych danych. W tym celu opracowuje się archiwa, 

lub coraz częściej, elektroniczne „banki” danych, 

które w znaczny sposób ułatwiają zapisywanie 

informacji, ich katalogowanie oraz wyszukiwanie. 

Metoda ta umożliwia zmniejszenie nakładu pracy   

oraz likwiduje problem utrzymywania tradycyjnego 

archiwum [3, 13]. 
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2. Istota baz danych 
Bazy danych  opracowuje się w celu zgroma-

dzenia informacji dotyczących różnych tematów. 

Można opracować zbiór informacji dotyczących 

niezawodności obiektów [3], warunków eksploata-

cji [1], zużycia części wymiennych lub informacje 

te mogą dotyczyć innego dowolnego tematu, na 

który w danej chwili jest zapotrzebowanie [9]. 

Bazę, można opracować na potrzeby każdej insty-

tucji.  

Dzięki gromadzeniu, zapisywaniu oraz analizo-

waniu informacji, można prognozować różnego 

rodzaju stany i zapobiegać uszkodzeniom krytycz-

nym. Przez zbieranie danych  o uszkodzeniach 

obiektów, można poprawić ich niezawodność, go-

towość i obsługiwalność, ponieważ uszkodzenie 

może wykluczyć obiekt z użytkowania, oraz spo-

wodować straty.  

Metoda gromadzenia danych powinna być 

skonstruowana w taki sposób, aby projektanci mo-

gli łatwo interpretować informacje o historii uszko-

dzeń. Dane powinny szczegółowo opisywać każde 

uszkodzenie, przyczyny występowania uszkodzeń 

oraz podjęte działań przy zapobieganiu uszkodze-

niom.  

Możliwe jest wykorzystywanie danych w dia-

gnostyce technicznej [12 s. 45, 14]: 

– zinterpretowane zapisy pochodzące z dokumen-

tacji techniczno-ruchowej; 

– wartości miar opisujących wejścia, wyjścia        

i stany diagnozowanego obiektu; 

– komunikaty przekazywane obsłudze przez sys-

temy nadzoru obiektu; 

– zapisy w dokumentach maszynowych wykony-

wane przez obsługę; 

– zapisy w dokumentacji obsługowej. 

W badaniach eksploatacyjnych wymagana jest 

wiedza [12 s. 43]:  

– deklaratywna do zbioru parametrów w celu 

wyboru symptomów wrażliwych na uszkodze-

nia, 

– proceduralna dotycząca metod estymacji warto-

ści parametrów sygnałów diagnostycznych, 

– proceduralna dla wyboru podzbioru atrybutów 

relatywnych. 

Cechy stanu obiektu są zbiorem wielkości, które 

opisują skład i strukturę badanego przedmiotu: 

                 C = {c1, c2, ..., ci ..., cn}                        (1) 

gdzie i – skończony ciąg indeksów. Cecha stanowi 

uporządkowaną parę C, war(C), gdzie C jest atry-

butem cechy, a war(C) jest wartością [12 s. 19]. Jest 

to element zbioru, który stanowi orzeczenie            

o przedmiocie poznania lub opracowania. Jest ona 

też określana, jako para nazw(C), war(C), gdzie 

nazw(C) jest nazwą cechy. Cechy mogą być licz-

bowe (punktowe) i funkcyjne. Cecha funkcyjna jest 

zbiorem par x, y, gdzie y = f(x). Dla silników 

okrętowych istotne są cechy geometryczne oraz 

parametry techniczne. 

Bazy danych są podsystemem systemu informa-

tycznego przedsiębiorstwa, który zapisano [15]: 

 

  SI = <UI, AI, BI, AI, AI, OI, TI, Ii>         (2) 

 

System informatyczny wraz bazą danych i wiedzy 

służy do gromadzenia, archiwizacji, przetwarzania, 

przesyłania i prezentacji informacji.  

 

3. Baza danych o statkach i okrętowych 

silnikach spalinowych dla potrzeb 
badań niezawodności i diagnostyki 
Opracowano elektroniczną bazę danych dla po-

trzeb badania niezawodności [3], w której  zapisano 

informacje udostępnione przez krajowego armatora, 

takie jak: dane z dokumentacji urządzeń mecha-

nicznych na statku, dokumentacji techniczno-

ruchowych (DTR) silników głównych i pomocni-

czych oraz programu komputerowego AMOS ar-

matora. Informacje porównano z tabliczkami zna-

mionowymi znajdującymi się na silnikach spalino-

wych. Informacje dotyczyły głównie numerów 

fabrycznych i parametrów znamionowych silników 

spalinowych. 

Przy zbieraniu informacji o parametrach tech-

nicznych silników, głównym źródłem danych były: 

materiały informacyjne i reklamowe firmy MAN 

B&W [6], New Sulzer [7], dokumentacja technicz-

na silników oraz literatury [11]. 

W pracach [13, 14] przedstawiono opracowaną 

elektroniczną bazę danych o wybranych okręto-

wych tłokowych silnikach spalinowych dla potrzeb 

diagnostyki. Baza danych została wykonana dla 

jednostek pływających największego krajowego 

armatora. Służy ona do porównania mierzonych 

parametrów diagnozowanych silników w warun-

kach eksploatacji z parametrami odniesienia. Stan 

odniesienia to stan silnika zdatnego, który był po 

jego wytworzeniu, potwierdzony w czasie prób 

odbiorczych.  

Aby można było racjonalnie wykorzystać 

potrzebne dane, zgromadzono je i skatalogowano, 

co pozwoliło na proste wyszukiwanie. W tym celu 

sporządzono bazę danych w oparciu o program, 

wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft 

Office. W bazie danych rozwiązano wyszukiwanie 

danych według rodzaju statku. Dla każdego statku 

opracowano formularze silników napędu głównego 

i pomocniczych, które pozwalają na łatwe i szybkie 

sprawdzenie potrzebnych parametrów podczas 

eksploatacji danego silnika. Baza zawiera wybrane 

parametry silników napędu głównego                       

i pomocniczych oraz charakterystyki wzorcowe, 

które ułatwią ustalenie diagnozy, prognozy              

i genezy. 
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4. Podsumowanie dotychczasowego  
stanu baz 

Bazy są opracowywane od wielu lat i nieustan-

nie podlegają rozwojowi. W literaturze oraz na 

stronach internetowych można niektóre znaleźć 

informacje na temat producentów oraz ich produk-

tów.  

Opracowanie [3] opisuje bazę danych dotyczącą 

statków eksploatowanych przez Polską Żeglugę 

Morską w latach 1990–2000. Dzięki tej bazie moż-

na dowiedzieć się wielu informacji na temat stat-

ków oraz silników na nich zamontowanych. Inny 

charakter ma baza danych dotycząca uszkodzeń 

techniki lotniczej, gdzie autorzy opisują system 

opracowania norm zużycia części wymiennych          

w oparciu o dokumentację magazynową [9].  

Po przeglądzie literatury można stwierdzić, że 

informacje dotyczące rozważanego problemu, są 

częściowo dostępne i bardzo rozproszone. Osoba 

chcąca dowiedzieć się czegoś o producentach, bądź 

ich produktach ma ciężkie zadanie. Niektóre infor-

macje można też poszukać w Internecie lub publi-

kacjach instytucji zajmujących się badaniem oraz 

utrwalaniem informacji o silnikach spalinowych. 

Komputerowe bazy danych można rozbudowy-

wać, przez dodawanie nowych informacji. Argu-

menty te przemawiają za tym, aby opracowywać 

bazy i wiedzy, które są istotne w obecnym czasie. 

Istnieją internetowe bazy danych o producen-

tach silników wytwarzanych dla potrzeb przemysłu 

okrętowego. Aby znaleźć informacje dotyczące 

producentów, należy wpisać żądane hasło w wy-

szukiwarce internetowej. Strony internetowe mogą 

być źródłem informacji, lecz są to strony marketin-

gowe, gdzie producenci mogą promować swoje 

produkty zachęcając do kupna. Trudno tam znaleźć 

informacje o nie produkowanych silnikach a o 

produktach dawnych jest to trudne lub niemożliwe. 

 

5. Informacje o krajowych 
producentach okrętowych silników 

spalinowych 
5.1. Wstęp 

Dane, takie jak typ silnika, moc, liczba cylin-

drów itd. wykorzystane przy powstawaniu niniej-

szej pracy, zostały w części zaczerpnięte bezpo-

średnio ze stron internetowych producentów oraz 

dostępnej literatury. 

Wpisując w wyszukiwarce internetowej hasło 

„baza danych o producentach” pojawi się wiele 

odpowiedzi pasujących do wpisanego zapytania. 

Należy dokładnie przejrzeć wyświetlone hasła        

w celu znalezienia odpowiedniego. Przykładem 

internetowych informacji danych mogą być strony 

[5, 6, 7], a publikacji pozycje [4, 8, 10, 11, 16]. 

Zgromadzone z tych źródeł dane wykorzystano 

w opracowanej elektronicznej bazie danych. 

5.2. Silniki produkowane w fabryce  
H. Cegielski – Poznań S. A. 

Firma H. Cegielski Poznań S. A. została zało-

żona w 1846 roku przez doktora filozofii Hipolita 

Cegielskiego. W 1956 r. fabryka zakupiła licencję 

na budowę silników okrętowych od szwajcarskiej 

firmy Sulzer Brothers Ltd., a dwa lata później,       

w 1958 r. od duńskiej firmy Burmeister & Wain [8, 

10]. Rys. 1 przedstawia dwusuwowe silniki wolno-

obrotowe produkowane w HC Poznań od 1958 do 

2000 roku na licencji firm: MAN i Sulzer oraz 

silniki własnej konstrukcji.  
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Fig. 1. The date of commencement of production of 

engines MAN B & W and Sulzer at HCP 

Rys. 1. Lata rozpoczęcia produkcji silników MAN 

B&W i Sulzer w HCP 

 

5.3. Silniki konstrukcji HCP 
Fabryka H. C. Poznań, oprócz produkcji silni-

ków opartej na licencji zagranicznych, produkowała 

również silniki własnej konstrukcji. Jednym z ta-

kich wyrobów był silnik typu 3D55, zaprojektowa-

ny przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Silników 

Spalinowych z siedzibą w Warszawie [8]. W 1958 

roku został uruchomiony doświadczalny trzycylin-

drowy wolnoobrotowy silnik typu 3D55 o mocy 

2040 kW. Tabela 1 przedstawia silniki zaprojekto-

wane i wyprodukowane w H. C. Poznań.  

 

Table 1. Own brand products of the HCP company 

[22]: b.d. – no data 

Tabela 2. Produkty własne firmy HCP  [8, 10]: b.d. 

– brak danych 

Typ 

silnika 

Moc  

efektywna   

[kW] 

Liczba 

cylindrów 

Średnica 

cylindra 

[mm] 

Liczba  

produktów  

3D55 1102 3 550 b.d. 

7D55 3602 7 550 4 

9D55 3676 9 550 2 

E7D55 b. d. 7 550 4 
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Silniki typu 3D55, 7D55 i  9D55 są silnikami 

napędu głównego statku, natomiast silnik typu 

E7D55 służy do napędu generatorów w zespołach 

prądotwórczych.  

 

 5.4. Dwusuwowe silniki produkowane      
       w HCP oparte na licencji firmy  

  MAN B & W 
Firma HCP produkowała dwusuwowe silniki 

okrętowe na licencji firmy MAN B & W, uzyskanej 

w 1958 roku. W okresie od 1958 do 2006 roku w 

HCP wyprodukowano 306 silników na licencji 

firmy MAN B&W [10]. Od początku produkcji do 

obecnych chwil technologia wytwarzania silników 

ulegała zmianie w celu poprawy parametrów, ta-

kich jak np. moc, zużycie paliwa, zanieczyszczenie 

spalin itd. Rozwój wolnoobrotowych dwusuwo-

wych silników o zapłonie samoczynnym H. Cegiel-

ski – MAN Burmeister & Wain produkowanych w 

latach 19582005 przedstawia tabela 2. 

 
Table 2. Types of free-rotational engines of the 

MAN B company & in produced in HCP in years 

1958  2006 [10] 

Tabela 2. Typy wolnoobrotowych silników firmy-

MAN B & W wyprodukowanych w HCP w latach 

19582006 [10] 

Typ  

silnika 

Liczba  

wyprodukowanych  

silników 

Lata  

produkcji 

VT2BF 46 19631969  

L45GFCA 4 19861987 

L67GFCA 23 19811985 

L35MC 36 19861991 

L50MC 50 19882003 

L50MCE 18  19891992 

L70MC 15 19972002 

L70MC-C  11 20052006 

S35MC 4 19981999 

S50MC 20 19942001 

S60MC 4 19962004 

S46MC-C 12 19982006 

S60MC-C 16 20012006 

S70MC-C 30 19992006 

K80MC-C 17 20012005 

Razem          306 19632006 

 

5.5. Dwusuwowe silniki produkowane    
w HCP oparte na licencji firmy 
Sulzer 

Firma HCP produkowała dwusuwowe silniki 

okrętowe (rys. 2) na licencji firmy Sulzer uzyskanej   

w 1956 roku. W HCP w oparciu o licencję firmy 

Sulzer w latach 1958–2006 przez okres 48 lat zosta-

ło wyprodukowanych 1136 dwusuwowych silników 

napędu głównego, czyli o 830 więcej niż konkuren-

cyjnej firmy MAN B & W [10]. 

 

 

Fig. 2. View of the engine of the type 6RTA58T-B 

[5] 

Rys. 2. Widok silnika typu 6RTA58T-B [5] 

 

Rozwój wolnoobrotowych dwusuwowych silni-

ków wysokoprężnych H. Cegielski Sulzer  produ-

kowanych w latach  1958÷2006 przedstawia rys. 3  

Jest to histogram silników firmy Sulzer wyprodu-

kowanych w HCP w tych latach danego typu. 
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Fig. 3. Number of engines of the Sulzer company 

produced in HCP in years 19582006 

Rys. 3. Liczba silników firmy Sulzer wyprodukowa-

nych w HCP w latach 19582006 
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Technologia wytwarzania wolnoobrotowych 

silników okrętowych ewoluowała przez lata. Kon-

strukcje z przed około 50. lat różnią się od obec-

nych poszczególnymi parametrami, takimi jak: moc 

efektywna,  jednostkowe zużycie paliwa, średnie 

ciśnienie efektywne itd. [11].  

 

5.6. Czterosuwowe silniki na licencji 
MAN  B&W produkcji HCP    

W celu rozszerzenia oferty handlowej fabryki, 

w grudniu 1995 roku została podpisana umowa 

licencyjna z firmą MAN B&W Diesel A/S w Augs-

burgu na podstawie, której w 1996 roku rozpoczęto 

produkcję silników czterosuwowych o zapłonie 

samoczynnym typu L28/32H oraz podjęto przygo-

towania do produkcji silników typu V28/32H          

i L23/30H [8, 10]. 

Silniki L23/30H, L28/32H i V28/32H są prze-

widziane, jako napęd zespołów prądotwórczych do 

zastosowań morskich i lądowych. Rys. 4 przedsta-

wia widok przykładowego silnika wraz z prądnicą. 

 

 

Fig. 4. Four-stroke engine under licence MAN 

companies along with generator [5] 

Rys. 4. Czterosuwowy silnik na licencji firmy MAN 

wraz prądnicą [5] 

 

5.7. Czterosuwowe silniki oparte na 
licencji firmy Sulzer produkcji HCP   

 

W roku 1989 firma H. Cegielski  Poznań rozpo-

częła produkcję silników S20 na licencji firmy New 

Sulzer Diesel Ltd. W celu zwiększenia konkuren-

cyjności silników S20 na rynku średnioobrotowych, 

wprowadzono do produkcji zmodyfikowany silnik 

oznaczony symbolem S20U, który dysponował 

mocą większą o około 10% od typu S20 [1]. Dane 

silników zamieszczone w tabeli 3 mogą służyć, 

jako napęd prądnic  w elektrowniach okrętowych, 

jak i w elektrowniach stacjonarnych. 

 

Table 3. Four-stroke engines of the Sulzer company 

produced in HCP [5] 

Tabela 3. Czterosuwowe silniki firmy Sulzer produ-

kowane w HCP [5] 

Typ  

silnika 

Liczba 

cylin-

drów 

Zakres 

mocy  

[kW] 

Prędkość 

obrotowa 

[obr/min] 

Średnica  

cylindra 

[mm] 

Skok  

tłoka 

[mm] 
A20 

L6, 8 
570 

820 
9001000 200 240 

 AL25/30 
L6, 8 

780 

1040 
720750 250 300 

AT25 6L, 8L, 

12V, 

16V 

1200 

3500 
7201000 250 300 

S20U L4, 6, 8, 

9 

640 

1440 
900100 200 300 

 

5.7. Silniki produkowane w fabryce ZUT 
„Zgoda” 

Historia wytwórni „Zgoda” ze Świętochłowic 

sięga 1838 r. W 1947 roku huta „Zgoda” przyjęła 

nazwę – Zakłady Urządzeń Technicznych i stała się 

jedną z ważniejszych hut w Polsce. Produkowała 

silniki okrętowe, maszyny wyciągowe, prasy hy-

drauliczne oraz urządzenia dźwigowe. W 1938 r.    

w wytwórni wyprodukowany został pierwszy silnik 

parowy przeznaczony do napędu statku, a dziesięć 

lat później rozpoczęto seryjną produkcję napędów 

parowych [16]. 

Produkcja silników spalinowych w hucie „Zgo-

da” rozpoczęła się w 1957 r.,  gdy został tam wy-

produkowany pierwszy silnik na licencji firmy 

Sulzer. Był to silnik typu BH/BAH22 stosowany 

jako silnik pomocniczy. Do roku 1974        w ZUT 

„Zgoda” zostało wyprodukowanych 1013 wyrobów 

tego typu. W latach 19601984 wyprodukowano 

363 sztuki dwusuwowych silników do napędu 

głównego statku typu TD/TAD48 oraz TD/TAD36. 

Bazując na licencji Societe d’Etudes Machines 

Termiques w 1975 r. w ZUT „Zgoda” wyproduko-

wano 6 czterosuwowych silników typu 18PC3V–

480 służących do napędu głównego statków [16].  

W 1972 r. w ZUT „Zgoda” został wyproduko-

wany pierwszy czterosuwowy silnik typu Z40 na 

licencji firmy Sulzer i do końca 1986 r. liczba skon-

struowanych silników tego typu wynosiła 745. 

Tabela 4 przedstawia przykładowe typy oraz dane 

techniczne silników wyprodukowanych w ZUT 

„Zgoda”. Silniki typu Z40 były stosowane w prze-

myśle okrętowym jako napęd statku w pojedynczej 

oraz podwójnej instalacji, głównie stosowane na 

statkach rybackich i promach pasażersko-

samochodowych, a z upływem czasu zaczęto je 

stosować, jako napęd generatorów prądotwórczych. 

Fabryka „Zgoda” zajmowała się produkcją 

głównych elementów silników, takich jak: tuleje 

cylindrowe, bloki oraz wiele innych podzespołów 
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produkowanych z żeliwa, bądź materiałów nieżela-

znych. Widok przykładowego silnika typu BAH 22 

wyprodukowanego w ZUT Zgoda napędzającego  

prądnicę przedstawia rys. 5. 

 

Table 9. Specifications of engines produced in ZUT 

"Zgoda" [16] 

Tabela 4. Dane techniczne silników wyprodukowa-

nych w ZUT „Zgoda” [16] 

Typ 

silnika 

BH 

22 

BAH 

32 

TD 

48 

TAD 

48 

Licencja Sulzer Sulzer 

Liczba 

cylin-

drów 

3, 4, 6, 8  5, 6, 8 

Liczba 

suwów 
4 2 

Średnica 

cylindra 

[mm] 

220 480 

Skok  

tłoka 

[mm] 

320 700 

Moc 

cylindra 

[kW] 

27 40 220 275 

Prędkość 

obrotowa 

[obr/min] 

500 225 

Zużycie 

paliwa 

[g/kWh] 

228 232 224 

 

 

 
Fig. 5. View of the engine of the type BAH 22 

produced in ZUT Agreement with the generator 

Rys. 5. Widok silnika typu BAH 22 wyprodukowa-

nego w ZUT Zgoda z  prądnicą 

 

6. Elektroniczna baza danych o producen-
tach okrętowych silników spalinowych 
Została opracowana elektroniczna baza danych 

o producentach okrętowych silników spalinowych. 

Informacje zaczerpnięte z różnych źródeł, takich 

jak strony internetowe producentów, katalogi re-

klamowe, czy książki i czasopisma o tematyce 

związanej z silnikami spalinowymi, zostały zebrane 

i zapisane przy pomocy programu komputerowego 

pakietu Microsoft Office. 

Po uruchomieniu programu należy wybrać,       

w menu głównym (rys. 6) przycisk wyboru „Baza 

danych o producentach okrętowych silników spali-

nowych”, po czym wyświetli się formularz o na-

zwie „Dwusuwowe i pomocnicze” (rys. 7), zawie-

rający dane o producentach, typach i parametrach  

silników dwusuwowych i czterosuwowych. 

  

 

Fig. 6. View of the form main menu 

Rys. 6. Widok formularza menu główne 

 

 

Fig. 7. View of the of forms containing date of 

engines two- and four-stroke 

Rys. 7. Widok formularza zawierającego dane silni-

ków dwu- i czterosuwowych 

 

Następnie, po wyborze rodzaju napędu wyświe-

tla się lista producentów (rys. 8). Kolejnym kro-

kiem jest wybór typu silnika na licencji firmy (rys. 

9) lub konstrukcji własnej (rys. 10) i  wizualizacja 

ich danych. Na rys. 11 przedstawiono silnik na 

licencji Sulzer wyprodukowany w ZUT Zgoda. Na 

rys. 12 przedstawiono przykładowe dane silnika 
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czterosuwowego wyprodukowanego w HCP na 

licencji formy Man B&W. 

 

 

Fig. 8. View of the form producers of 2-stroke 

engines 

Rys. 8. Widok formularza producenci silników dwu-

suwowych 

 
Fig. 9. The forms That contains the date about the 

parameters of two-stroke engine under license from 

Sulzer company 

Rys. 9. Widok formularza zawierającego dane o 

parametrach silnika dwusuwowego na licencji 

firmy Sulzer 

 

 

Fig. 10. View of the form containing details about 

parameters of the engine of the HCP production 

Rys. 10. Widok formularza zawierającego dane  

o parametrach silnika produkcji HCP 

 

 

Fig. 10. View of the form containing data of the 

TAD48 engine produced in ZUT Zgoda 

Rys. 10. Widok formularza zawierającego dane 

silnika TAD48 wyprodukowanego w ZUT Zgoda 

 

 

 
Fig. 12. View of the form containing details about 

parameters of the four-stroke engine 

Rys. 12. Widok formularza zawierającego dane  

o parametrach silnika czterosuwowego 

 

7. Podsumowanie 

Niniejsza baza danych zawiera duży zasób in-

formacji. Dane o producentach okrętowych silni-

ków spalinowych są rozproszone, dlatego je zebra-

no, uporządkowano i zapisano w zaplanowany 

sposób, po to, aby zwiększyć  ich dostępność. 

Zapisywanie oraz analiza informacji, może być 

pomocna przy prognozowaniu różnego rodzaju 

niezdatności, dzięki czemu można także zapobiec 

wystąpieniu uszkodzeń, poprawić efektywność 

użytkowania i obsługiwania obiektu. Baza danych 

może zostać zastosowana w systemie informatycz-

nym zarządzania przedsiębiorstwem. 

Elektroniczną bazą danych jest zbiorem infor-

macji o producentach silników spalinowych, ich 

produktach oraz parametrach silników. Dane          

o producentach zostały zebrane i skatalogowane 

przy pomocy programu komputerowego pakietu 

Microsoft Office, będącym zaawansowanym narzę-

dziem do tworzenia banków danych, dającym moż-

liwości odpowiedniego sortowania informacji oraz 

ich późniejszej modyfikacji.  
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Przeglądanie informacji jest nieskomplikowane 

i zamieszczone dane są uporządkowane w przejrzy-

sty sposób. Istnieje możliwość rozszerzenia bazy 

danych o dodatkowe informacje, czy usunięcie 

nieaktualnych, czyniąc  ją narzędziem do opraco-

wywania rozbudowanych i w miarę możliwości, na 

bieżąco aktualizowanych banków danych.  

 Opracowana elektroniczna baza danych powin-

na być pomocna dla studentów uczelni morskich, 

osób eksploatujących silniki, jak również osób 

interesujących się tematyką morską, a w szczegól-

ności silnikami instalowanymi na statkach. Obecnie 

takich informacji nie można znaleźć na stronach 

internetowych tych producentów. 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 
AMOS Asset Management Operating System/ 

Zarządzanie Aktywami Systemu Operacyj-

nego 

b.d.     No data/brak danych 

C Features state/cechy stanu 

HCP H. Cegielski Poznań/H. Cegielski Poznań 

i        Finished sequence of indices/skończony ciąg 

indeksów 

SI enterprise information system/systemu   

informatycznego przedsiębiorstwa
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