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Streszczenie

Zaproponowano, bazuj cy na poj ciu „jako ”, model zarz dzania obs ugiwaniem. Wskazano 

na konieczno  i mo liwo  okre lania warto ci pola tolerancji stanu zdatno ci maszyny w oparciu 

o po dan  skuteczno  i efektywno  operacyjn  statku. Przedstawiono mo liwe kryteria 

okre lania warto ci granicznych zu ycia elementów maszyn i wykazano, e efektywno

i skuteczno  identyfikacji i odnów maj  znacz cy wp yw na osi gan  efektywno  i skuteczno

statku i przedsi biorstwa eglugowego. Wprowadzono poj cie poziomu rozwoju metod i rodków

obs ugiwania i uzasadniono konieczno  budowy zintegrowanych systemów diagnozowania/ 

telediagnozowania, napraw i regeneracji. Scharakteryzowano maszyny okr towych systemów 

nap dowych. Przedstawiono stan rozwoju i kierunki rozwoju metod i rodków obs ugiwania 

g ównej maszyny – silnika spalinowego. 

S owa kluczowe: jako  statku, skuteczno  i efektywno  obs ugiwania, metody diagnozowania,  

naprawy, regeneracje, zintegrowany system identyfikacji i odnowy. 

THE MODEL OF MAINTENANCE MANAGEMENT OF MACHINES OF SHIP PROPULSION SYSTEMS 

Summary 

The model of maintenance management, based on ”quality”, is suggested in the paper. The  

necessity to describe values of tolerance field of healthy condition of machine, based on desired 

operational effectivity and efficiency of ship is pointed. The possible criteria to describe boundary 

values of wear of machine elements is presented, and it was proven that efficiency and effectivity 

of identification and renews are clincher of efficiency and effectivity of shipping company. The 

item of development of methods and tools of maintenance was innovated, and necessity to build 

the integrated system of condition monitoring / telemonitoring, repairs and reconditioning was 

justified. Machines of marine propulsion system are described. The state of development and 

development ways of methods and tools of maintenance of main machine – combustion engine. 

Keywords: ship quality, effectivity and efficiency of maintenance, methods of condition monitoring,  

repairs, reconditioning, integrated system of identification and renew. 

WST P

Przedsi biorstwo eglugowe, tak jak ka de inne 

przedsi biorstwo, powinno swoim w a cicielom lub 

wspó udzia owcom zapewnia  oczekiwany poziom 

korzy ci, najcz ciej chodzi tu o korzy ci finansowe. 

Maszyny okr towe stanowi  trwa y, rzeczowy 

maj tek przedsi biorstwa eglugowego, s  obiektem 

„zarz dzania maj tkiem (physical asset 

management)” i s u  w tym przedsi biorstwie do 

wytwarzania us ug – us ug transportowych. Zak ada

si , e maszyny mog  wytwarza  us ugi, je eli

znajduj  si  w stanie zdatno ci. Czynno ci s u ce

utrzymywaniu i przywracaniu stanu zdatno ci

nazywane s  obs ugiwaniem. Zarz dzanie

maj tkiem przedsi biorstwa eglugowego musi 

uwzgl dnia  specyficzne warunki funkcjonowania 

przedsi biorstwa i konieczno  optymalizacji 

kosztów obs ugiwania g ównych maszyn; do 

optymalnego sterowania obs ugiwaniem potrzebne 

s  informacje o polityce przedsi biorstwa w zakresie 

zarz dzania maj tkiem b d cym obiektem 

obs ugiwania. W takim zarz dzaniu

i obs ugiwaniu pomocnym by by model zale no ci

mi dzy wielko ciami opisuj cymi zarz dzanie

maj tkiem i wielko ciami opisuj cymi obs ugiwanie 

z rozbiciem na wielko ci diagnostyczne i wielko ci

opisuj ce stan techniczny elementów. Model taki 

powinien u atwia  okre lanie warto ci granicznych 

symptomów diagnostycznych i warto ci granicznych 

parametrów stanu. 

1. MODEL RELACJI ZARZ DZANIE  

MAJ TKIEM – OBS UGIWANIE

Proponuje si  utworzy  model bazuj cy na  

poj ciu „jako ”. Jako  wed ug ISO to ogó  cech  

i w a ciwo ci wyrobu lub us ugi, decyduj cych

o zdolno ci wyrobu lub us ugi do zaspokojenia  

stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb [1]. 
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Poniewa  przyjmuje si , e przedsi biorstwo to 

organizacja, która jest niezale na i elastyczna, chce 

si  utrzyma  i dalej rozwija , d y do: 

maksymalizacji zysku, podwy szania

rentowno ci/efektywno ci, poszerzania rynku zbytu, 

utrzymania p ynno ci finansowej [2], to proponuje 
si  przyj , e celem przedsi biorstwa jest 
osi gniecie i utrzymanie za o onej jako ci.
W oparciu o literatur  dotycz c  jako ci [3, 4, 5, 6, 
7] proponuje si  wprowadzi  dwie ogólne miary 
jako ci – efektywno  i skuteczno . Efektywno
przedsi biorstwa to zdolno  do realizacji strategii 
przedsi biorstwa i osi gni cia za o onych celów. 
Skuteczno  przedsi biorstwa to stopie , w jakim 
planowane dzia ania s  zrealizowane i planowane 
wyniki osi gni te (stopie  osi gni cia za o onego
celu). Miar  szczegó ow  efektywno ci
przedsi biorstwa jest efektywno  gospodarowania 
wyra ana jako iloraz osi gni tych rezultatów do 
poniesionych nak adów.

Proponuje si  dokona  dekompozycji 
przedsi biorstwa eglugowego na statek, maszyn ,
elementy maszyny. Wspieraj c si  filozofi  TPM 
(Total Productive Maintenance) i stosowan  tam 
definicj , e jako  to „wszystko co mo na
poprawi ”, mo na mówi  o jako ci
przedsi biorstwa, jako ci statku, jako ci systemu, 
jako ci maszyny, jako ci elementu [8]. Podobnie 
mo na mówi  o jako ci w tym o skuteczno ci
i efektywno ci zarz dzania maj tkiem 
(przedsi biorstwem), efektywno ci i skuteczno ci
obs ugiwania. Zgodnie z normami ISO dotycz cymi 
jako ci, przedsi biorstwo samo okre la swoj  jako
– jako  planowan /po dan . Buduj c
przedmiotowy model ka demu poziomowi 
dekompozycji przedsi biorstwa eglugowego nale y
przypisa  wielko ci opisuj ce jako , rys. 1. 
Miarami jako ci na poziomie statku a nawet 
maszyny mog  by  np. gotowo
i nieuszkadzalno . Gotowo  (availability) – czna
cecha uk adu: cz owiek–maszyna, opisuj ca jego 
zdolno  do utrzymywania maszyny w wymaganym 
stanie technicznym zapewniaj cym jej 
dyspozycyjno  (disposability), nieuszkadzalno
(reliability) – cecha maszyny opisuj ca, jej zdolno ci
do bezuszkodzeniowego dzia ania, zgodnie z jej 
przeznaczeniem w zadanym czasie i ustalonych 
okoliczno ciach [9]).

Na poziomie maszyny nale y wprowadzi
wielko ci opisuj ce stan zdatno  maszyny  
i przedzia y warto ci tych wielko ci dla stanu 
zdatno ci (warto ci pola tolerancji stanu zdatno ci).
Przyk adami mog  by  sprawno
termodynamiczna, sprawno  mechaniczna czy te
wielko ci charakteryzuj ce prac  maszyny. Na 
poziomie elementu nale y wprowadzi  wielko ci
opisuj ce stan techniczny elementu i przedzia y
warto ci tych wielko ci dla stanu zdatno ci
(warto ci pola tolerancji dla stanu zdatno ci)
elementu. 

Bogata literatura tematu obs ugiwanie 
przedstawia jako uk ad regulacji stanu technicznego. 

Taki uk ad mo na rozbudowa  o wielko ci opisuj ce
jako  na ró nych poziomach dekompozycji 
przedsi biorstwa. Powstanie w ten sposób 
przedstawione na rys. 2 sprz enie zwrotne mi dzy 
jako ci  przedsi biorstwa i jako ci  obs ugiwania. 
Czynno ci ukierunkowane na polepszenie stanu 
technicznego lub przywracanie stanu zdatno ci
podejmowane s  (powinny by ) po pojawieniu si
nie akceptowalnej warto ci ró nicy mi dzy stanem 
rzeczywistym i po danym. Warto  po dana
powinna wynika  z wymaganego poziomu jako ci
przedsi biorstwa: skuteczno ci i jako ci
przedsi biorstwa. Mi dzy efektywno ci
i skuteczno ci  obs ugiwania a efektywno ci
i skuteczno ci  przedsi biorstwa istnieje sprz enie
zwrotne: rzeczywiste koszty wykonywania prac  
z zakresu obs ugiwania wp ywaj  znacz co na 
koszty i uzyskiwan  efektywno  przedsi biorstwa, 
ró nice mi dzy oczekiwanymi i uzyskanymi 
zmianami stanu technicznego w wyniku podj tych 
prac obs ugiwania wp ywaj  na osi gan  skutecz-
no  i efektywno  przedsi biorstwa. 

Przedsi biorstwo eglugowe: 
polityka przedsi biorstwa

Inne wymagania Planowana/po dana 
jako  przedsi biorstwa

Planowana/po dana
efektywno

Planowana/po dana
skuteczno

Po dana efektywno
operacyjna statku

Po dana skuteczno
operacyjna statku

Wymagana jako
us ug transportowych

Statek

Maszyny

Po dany stan techniczny maszyny/stan zdatno ci 
maszyny: zbiór wielko ci  opisuj cych stan zdatno ci 

i przedzia y  dla stanu zdatno ci
x

x
i

i

Elementy maszyny

Wielko ci  opisuj cych stan elementu 

i przedzia y  dla stanu zdatno ci

y

y
i

i

xi

xi

yi

yi

Rys. 1. Dekompozycja jako ci przedsi biorstwa 
eglugowego 

Je eli pojawi  si  nieakceptowalne ró nice
mi dzy rzeczywist  i po dan  jako ci
przedsi biorstwa, rys. 3, to zrównanie obydwu 
jako ci mo liwe jest albo poprzez obni enie
po danej jako ci albo poprzez podwy szenie
rzeczywistej jako ci. Rzeczywist  jako
obs ugiwania mo na podwy szy  mi dzy innymi 
poprzez polepszenie organizacji  
w przedsi biorstwie, zastosowanie lepszych 
technologii   projektowania  i  wytwarzania  maj tku  
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Urz dzenie 
Stan techniczny:

rzeczywisty/jest 

Stan techniczny 

Stan zdatno ci: 

powinno by

– konserwacja 

– naprawy 

– remonty 

– modernizacja 

– przebudowa 

Skuteczno

planowana/ 

po dana 

Efektywno

planowana/ 

po dana 

Efektywno

finansowa 
Koszty obs ugiwania

U ytkowanie/ 
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Rys. 2. Sprz enie zwrotne mi dzy jako ci  przedsi biorstwa i jako ci  obs ugiwania

Rzeczywista efektywno
obs ugiwania

Rzeczywista skuteczno
obs ugiwania
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efektywno
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eglugowego
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eglugowego
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Rys. 3. Zrównywanie rzeczywistej i oczekiwanej 

jako ci w przedsi biorstwie 

trwa ego (maszyn) i/lub doskonalenie metod  

i rodków obs ugiwania. 

D enie do osi gni cia du ej skuteczno ci

i efektywno ci przedsi biorstwa skutkuje 

konieczno ci  zmniejszania warto ci pola tolerancji 

stanu zdatno ci (warto ci przedzia u stanu 

zdatno ci). Mniejsza warto  pola stanu zdatno ci to 

wi ksze wymagania stawiane w szczególno ci

dwóm elementom obs ugiwania: identyfikacji  

i odnowy. Koniecznym staje si  dalsze doskonalenie 

tych elementów celem zwi kszenia ich skuteczno ci

i efektywno ci.

2. WP YW ROZWOJU METOD I RODKÓW

OBS UGIWANIA NA JAKO

PRZEDSI BIORSTWA

Elementy maszyn podczas ich wytwarzania 

uzyskuj  tzw. potencja  eksploatacyjny, który 

podczas eksploatacji maszyny, w której pracuj

ulega wyczerpywaniu w wyniku ró norodnych 

procesów zu ycia. Graficznie przedstawiono to na 

rys. 4. Z ró nych powodów praktycznych maj cych

w ko cowym efekcie wp yw na efektywno

i skuteczno  obs ugiwania nie dopuszcza si  do 

ca kowitego wyczerpania potencja u

eksploatacyjnego; wyznacza si  granice zu ycia

elementu. Warto  graniczn  okre li  mo na ze 

wzgl du na: 

– instensywno  zu ycia,

– naprawialno  (podatno  na napraw )

elementu, 

– przydatno  u ytkow  elementu (gotowo ).

Na rys. 4 zobrazowano warto  graniczn  ze 

wzgl du na intensywno  zu ycia: warto

graniczna odpowiada drugiemu punktowi przegi cia

na krzywej zu ycia – pocz tkowi intensywnego 

zu ycia ko cz cego si  destrukcj  materia u i dalej 

awari  maszyny. Ma to wp yw na bezpiecze stwo

maszyny i efektywno  finansow  przedsi biorstwa. 

Warto  graniczna ze wzgl du na naprawialno

zdeterminowana jest technologi  i kosztami naprawy 

i dotyczy tylko tych elementów, których naprawy 

uj to w planach obs ugiwania. Ze wzgl du na 

naprawialno , element jest zu yty w 100% je eli

z powodu zaistnia ego uszkodzenia (przekroczenia 

warto ci granicznej naprawialno ci) naprawa 

elementu sta a si  niemo liwa lub ekonomicznie 

nieuzasadniona. W odniesieniu natomiast do ca ej

maszyny potencja  eksploatacyjny jest wi kszy od 
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zera (> 0), je eli naprawa maszyny jest mo liwa

technicznie i uzasadniona ekonomicznie. 
Z
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Rys. 4. Potencja  eksploatacyjny/ zu ycie elementu 

Warto  graniczna ze wzgl du na przydatno

u ytkow  elementu zale y od wp ywu stanu danego 

elementu na stan zdatno ci ca ej maszyny i na 

efektywno  maszyny i przedsi biorstwa. 

Element wymaga odnowy je eli jedna z warto ci

granicznych zostanie osi gni ta. Rozwój 

terotechnologii [10, 11], a w szczególno ci rozwój 

technologii materia ów i technologii napraw 

powoduje (przy tym samym obci eniu maszyny) 

wyd u enie czasu u ytkowania i/lub zmniejszenie 

warto ci granicznych ze wzgl du na intensywno

zu ycia i naprawialno : maleje intensywno

zu ycia i wzrastaj  mo liwo ci napraw. 

Warto  graniczna zu ycia elementu 

zdeterminowana jest polem tolerancji stanu 

zdatno ci maszyny. Rozwój metod i rodków

diagnozowania pozwala w coraz wi kszym stopniu 

na identyfikacj  wa nych elementów maszyny (nie 

tylko na identyfikacj  stanu maszyny). Mo na

mówi  nie tylko o diagnostyce obiektowej, ale  

o diagnostyce zorientowanej na okre lone elementy 

maszyny. Mo liwe jest przy tym obni anie kosztów 

diagnozowania. Obni eniu ulegaj  ceny systemów 

rozproszonych. Atrakcyjnymi ze wzgl du na 

skuteczno  i efektywno  staj  si  systemy 

telediagnozowania. 

Diagnozowanie elementów pozwala na coraz 

pe niejsze wykorzystanie potencja u

eksploatacyjnego elementu. Coraz pe niejsze

wykorzystanie potencja u eksploatacyjnego jest 

równie  nast pstwem rozwoju technologii (metod  

i rodków) napraw i regeneracji elementów. Coraz 

wi kszy jest udzia  elementów regenerowanych lub 

naprawianych podczas remontu maszyny. Polepsza 

si  efektywno  i skuteczno  napraw i regeneracji 

elementów.  

Naprawy w wielu przypadkach wykonuje si

celem spowolnienia intensywno ci zu ycia,

a dopiero regeneracje s u  przywracaniu potencja u

eksploatacyjnego. W przypadku regeneracji warto

graniczna naprawialno ci staje si  coraz ni sza.

Mo liwe s  wielokrotne regeneracje tego samego 

elementu. 

Pe ne wykorzystanie metod i rodków

diagnozowania oraz metod i rodków napraw  

i regeneracji elementów wymaga jednak 

optymalnego ich doboru i dopasowania do danego 

elementu. 

Na rys. 5 przedstawiono poziomy rozwoju 

dwóch elementów obs ugiwania: identyfikacji 

i odnowy. Miarami poziomu s  efektywno

i skuteczno . Za najbardziej skuteczn  i efektywn

identyfikacj  uwa a si  telediagnozowanie, a za 

najbardziej skuteczn  i efektywn  odnow  uwa a si

kolejno wykonywane naprawy i regeneracje. 

Wydaje si , e dalsze podwy szanie skuteczno ci

i efektywno ci mo liwe jest przez zintegrowanie 

identyfikacji i odnowy. 

Nale y zatem d y  do tworzenia systemów 

diagnozowania, napraw i regeneracji lub systemów 

telediagnozowania, napraw i regeneracji (rys. 5). 
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Rys. 5. Rozwój metod i rodków obs ugiwania 

3. MASZYNY OKR TOWYCH SYSTEMÓW 

NAP DOWYCH

Statki wyposa one s  w skomplikowane  

i o du ej mocy systemy energetyczne. Maszyny 

okr towych systemów energetycznych pracuj

w warunkach zale nych od stanu za adowania 

statku, warunków klimatycznych i stanu morza na 

trasie rejsu. Maszyny, ze wzgl dów bezpiecze stwa,

poddawane s  obowi zkowym przegl dom i s

wielokrotnie remontowane. Koszty przegl dów

i remontów stanowi  znacz c  cz  kosztów statku. 

Wzrost konkurencji w egludze (miedzy 

przewo nikami/armatorami) narzuca wy sze

wymagania odno nie jako ci us ug transportowych. 

Nast pstwem jest zaw anie pola tolerancji stanu 

zdatno ci dla istotnych maszyn okr towych. W sze

pola tolerancji skutkuj  zwi kszeniem wymaga

odno nie jako ci konserwacji i identyfikacji oraz 

prowadz  do wzrostu ró nicy miedzy granic

naprawialno ci i przydatno ci u ytkowej (nast puje

mniejsze wykorzystanie potencja u eksploatacyjnego 

elementu). Niewykorzystany potencja
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eksploatacyjny pozwala na naprawy takich 

elementów. Je eli nak ad na wykonanie naprawy jest 

niewielki to taka naprawa mo e by  traktowana jako 

konserwacja. Wzrost wymaga  odno nie jako ci

identyfikacji oznacza równie  wzrost wymaga

stawianym badaniom diagnostycznym. Z racji takiej, 

e istniej  optymalne nak ady na obs ugiwanie [13] 
(nieuzasadnione jest d enie do diagnozowania 
ka dej maszyny i ka dego jej elementu) mo na
wywnioskowa , e nale y badania diagnostyczne 
koncentrowa  na „wa nych” elementach maszyny. 
Wa ne elementy maszyny powinny by  zatem 
diagnozowane i naprawiane. 

Post puj c zgodnie z zasadami terotechnologii 
(in ynierii eksploatacji) nale a oby technologi
obs ugiwania opracowywa  na etapie projektowania 
maszyny: technologi  obs ugiwania nale y bowiem 
dostosowa  do maszyny. Takie dostosowanie  
w wielu przypadkach wi e si  z konieczno ci
znalezienia i rozwoju nowych metod i rodków
obs ugiwania, co musi by  realizowane równolegle  
z rozwojem maszyn. 

Rozwój okr towych systemów nap dowych 
zdeterminowany jest rodzajem dost pnych no ników 
energii. Na podstawie dost pnych analiz rozwoju 
systemów nap dowych mo na stwierdzi , e do 
celów obs ugiwania, maszyny wchodz ce w sk ad
obecnych i przysz ych systemów podzieli  mo na
na [8]: 

– maszyny cieplne i maszyny elektryczne, 
– maszyny wirnikowe i maszyny t okowe,
– silniki i maszyny robocze. 
Rodzaje maszyn, konfiguracje systemów 

nap dowych i mo liwe strumienie energii 
przedstawiono na rys. 6. 

Z analizy dost pno ci no ników energii wynika, 
e nale y oczekiwa  wzrostu znaczenia silników 

elektrycznych jakkolwiek silniki spalinowe 
zachowaj  swoj  dominuj c  pozycj  przez nast pne
20–30 lat. Nie nale y spodziewa  si  równie
istotnych zmian konstrukcyjnych. Zatem metody  
i rodki rozwijane z przeznaczeniem dla 
wspó czesnych maszyn okr towych zachowaj
swoj  przydatno  na najbli sz  przysz o .

4. SYSTEM DIAGNOZOWANIA I NAPRAW 

OKR TOWYCH SILNIKÓW 

SPALINOWYCH

W chwili obecnej za najwa niejsz  maszyn
okr tow  uwa a si  silnik spalinowy. W silnikach 
spalinowych, tak jak w innych maszynach 
cieplnych, realizowane s  procesy robocze b d ce
sum  po danych i niepo danych zjawisk. 
Okresowe sygna y termodynamiczne np. przebiegi 
ci nie  medium roboczego ulegaj  modyfikacji 
(zmianom) na skutek przypadkowych zak óce  oraz 
w wyniku zu ycia elementów maszyny 
bezpo rednio oddzia uj cych na proces roboczy. 
Modyfikacje jako tzw. „zak ócenia” przebiegów 
termodynamicznych s  ju  wykorzystywane jako 
symptomy diagnostyczne w szczególno ci

w diagnozowaniu t okowych silników spalinowych, 
rzadziej spr arek. Analizowane s  przebiegi ci nie
w funkcji k ta obrotu wa u. Wyst puj  jednak  
w dalszym ci gu du e problemy z dok adnym 
pomiarem ci nie  i k ta.
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Rys. 6. Okr towy system nap dowy: rodzaje 
maszyn, konfiguracje i mo liwe strumienie energii 

Spalinowe silniki okr towe s  maszynami  
z mechanizmem t okowo-korbowym cz sto
wodzikowym. Ze wzgl du na efektywno
i bezpiecze stwo dochodzi stosunkowo szybko do 
osi gni cia granicznej warto ci zu ycia – do 
uszkodzenia elementów mechanizmu. 
Diagnozowane elementów mechanizmu t okowo-
korbowego nie jest obecnie zbyt szerokie: Mierzone 
jest zu ycie pier cieni t okowych, nadzorowana jest 
praca o ysk lizgowych poprzez pomiar ich 
temperatury, zapobiega si  eksplozjom w skrzyni 
korbowej poprzez pomiar nat enia mg y olejowej. 

Poniewa  dla elementów silnika spalinowego 
znacznie szybciej osi gana jest granica przydatno ci
u ytkowej ni  granica naprawialno ci elementu, od 
dawna wa niejsze elementy silnika poddawane s
naprawom i regeneracjom. Opracowane s
technologie napraw a w niektórych przypadkach 
równie  regeneracji takich elementów jak grzybki  
i trzony zaworów, gniazda zaworów, tuleje 
cylindrowe, g owice, denka t oków, rowki w t oku,
trzony t okowe, o yska wodzika, czopy korbowe  
i czopy g ówne wa ów korbowych. Naprawy 
wykonywane s  g ownie metodami obróbki 
ubytkowej z zastosowaniem specjalnych obrabiarek 
natomiast w regeneracjach stosuje si  g ównie 
napawanie, napawanie plazmowe, metalizacj
natryskow  oraz galwaniczne i chemiczne 
chromowanie. Powszechne stosowanie napraw na 
statkach hamowane jednak mi dzy innymi wysokimi 
kosztami wdro enia, natomiast powszechne 
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stosowanie elementów regenerowanych utrudniane 

jest g ównie istniej cymi problemami 

organizacyjnymi. 

Z powy szego przegl du wynika, e stosowane 

metody diagnozowania nie s  zorientowane na 

identyfikacje elementów, które poddawane s

najcz ciej naprawom lub regeneracjom. Rozwój  

i wdro enie metod diagnozowania zorientowanych 

na naprawiane elementy jest zatem jedn

z mo liwo ci podwy szenia jako ci obs ugiwania 

silników. 

Poniewa  zu ycie elementów wp ywa na 

przebieg procesu roboczego oraz prowadzi do 

modyfikacji si  generuj cych drgania korpusu  

i elementów mechanizmu to symptomami 

diagnostycznymi mog  by  sygna y drga

prowadnic wodzika/korpusu maszyny oraz drgania 

skr tne i wzd u ne wa u korbowego. Metody te 

zosta y opisane w [12]. Problemami rozwojowymi 
tych metod, oprócz procedur wnioskowania, jest 
brak odpowiednich przetworników drga
wzd u nych i skr tnych mierzonych bez sta ego
punktu odniesienia. Ponadto, przy diagnozowaniu  
w oparciu o drgania wzd u ne i skr tne nale y
uwzgl dnia  dynamik  ca ego agregatu tzn. 
mechanizm t okowo-korbowy maszyny t okowej
oraz wirnik maszyny wspó pracuj cej.

WNIOSKI

1. W zarz dzaniu maj tkiem przedsi biorstwa 
po dane jest tworzenie modeli ujmuj cych wp yw 
obs ugiwania na zarz dzanie. Wydaje si , e
mo liwe jest utworzenie odpowiedniego modelu 
bazuj cego na poj ciu „jako ”.

2. Zaproponowany model mo e u atwi  sterowanie 
obs ugiwaniem: u atwi  wyznaczanie warto ci
pola tolerancji stanu zdatno ci maszyn  
i elementów maszyn, u atwi  optymalizacj
kosztów obs ugiwania i u atwi  podejmowanie 
decyzji w zakresie zarz dzania maj tkiem. 

3. Jedn  z mo liwo ci podwy szania jako ci
przedsi biorstwa jest doskonalenie metod  
i rodków obs ugiwania. Za obs ugiwanie  
o najwy szym poziomie rozwoju nale y uzna
obecnie telediagnozowanie zorientowane na 
elementy maszyn poddawane wielokrotnym 
naprawom. 

4. W przypadku maszyn okr towych istnieje 
konieczno  zaw ania pola tolerancji stanu 
zdatno ci, co wymusi, dla wa nych elementów, 
wykonywanie bada  diagnostycznych  
i wielokrotne naprawy. 

5. Poniewa  silnik spalinowy pozostanie  
w najbli szej przysz o ci najwa niejsz  maszyn
okr tow  uzasadnione s  nak ady na doskonalenie 
metod i rodków obs ugiwania. Istniej
mo liwo ci wdra ania technologii napraw  
i rozwoju metod i rodków diagnozowania 
zorientowanego na naprawiane elementy. 
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