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PROBLEMY BADANIA NIEZAWODNO�CI 
SI�OWNI TRANSPORTOWYCH OBIEKTÓW 

OCEANOTECHNICZNYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono problemy wyst�puj�ce podczas badania niezawodno�ci si�owni okr�to-

wych p�ywaj�cych obiektów oceanotechnicznych, zw�aszcza statków transportowych. Szczególn� uwa-
g� zwrócono na badanie systemów o sta�ej i zmiennej strukturze pracy, które dominuj� w si�owni okr�-
towej statku. Charakteryzuj� si� one ponadto mo�liwo�ci� wyst�pienia uszkodze� katastroficznych 
i parametrycznych. W analizie uwzgl�dniono dwa najcz��ciej spotykane rozk�ady uszkodze�: wyk�ad-
niczy i Weibulla. Jako przyk�ad prezentacji wyników obserwacji uszkodze� jednego z systemów si�owni 
okr�towej przedstawiono wyniki uszkodze� systemu parowego uwzgl�dniaj�ce przyj�t� wa�no�� 
uszkodze� jego elementów. 

WPROWADZENIE 
Z�o�one systemy techniczne, jakimi s� si�ownie obiektów oceanotechnicznych, do któ-

rych nale�� równie� statki o funkcji transportowej, charakteryzuj� si� znaczn� liczb� elemen-
tów, z których nie wszystkie uczestnicz� w wykonywaniu funkcji do jakich s� przeznaczone. 
W zale�no�ci od charakteru pracy, zada� jakie spe�niaj�, mog� tworzy� struktury o sta�ej lub 
zmiennej liczbie elementów, prze��czane w czasie pracy. Ocena uszkadzalno�ci, niezawodno-
�ci samych urz�dze� technicznych si�owni jak i ich systemów jest ju� tego powodu bardzo 
utrudniona, a dodatkowym utrudnieniem jest budowa jednostek p�ywaj�cych w krótkich se-
riach obejmuj�cych z regu�y kilka jednostek p�ywaj�cych ( w szczególnych przypadkach zna-
ne s� serie kilkunastu podobnych obiektów p�ywaj�cych) 

W prezentowanym materiale dokonano próby przedstawienia problemów zwi�zanych 
z badaniami niezawodno�ciowymi si�owni oceanotechnicznych jednostek p�ywaj�cych, kon-
centruj�c si� z konieczno�ci na metodyce oszacowania niezawodno�ci systemów o sta�ej 
i zmiennej strukturze pracy dla najprostszych spotykanych rozk�adów uszkodze� oraz przy-
padków uszkodze�: katastroficznych i parametrycznych. Za uszkodzenia katastroficzne uwa-
�a si� takie uszkodzenia elementu, które powoduj� ca�kowite jego uszkodzenie, a jego usu-
ni�cie wi��e si� z napraw� wy��czaj�c� element z eksploatacji lub z wymian� elementu na 
inny, zdatny. Uszkodzenie parametryczne to taki rodzaj uszkodzenia elementu, które wywo�u-
je chwilow� lub sta�� zmian� parametrów pracy elementu, jednak nie wywo�uj� jego ca�kowi-
tego uszkodzenia. 

Kolejnym zaprezentowanym problemem jest przyj�cia okre�lonych kryteriów, wg któ-
rych jedne z uszkodze� mo�na uwa�a� za mniej, a inne za bardziej wa�ne. O wa�no�ci ele-
mentu w systemie technicznym decyduje sposób przyj�cia kryteriów okre�laj�cych jego wa�-
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no�� [1, 2, 3, 7, 15, 16]. Z regu�y dla elementów systemów technicznych statków decyduje o 
tym: liczba uszkodze�, pracoch�onno�� i czas usuwania uszkodze�, wp�yw uszkodze� na re-
alizacj� podstawowych funkcji statku (przewóz towarów), straty ekonomiczne spowodowane 
uszkodzeniem. 

Wa�no�� elementu w systemie technicznym z punktu widzenia niezawodno�ci zale�na 
jest od niezawodno�� tego elementu. Równie� zale�y od tego, jakie miejsce w strukturze nie-
zawodno�ciowej zajmuje ten element. Element jest tym wa�niejszy, im bardziej przypomina 
on samodzielny element w��czony w struktur� systemu [8, 15, 16].  

W prezentowanym materiale, który obejmuje wyniki 6-miesi�cznej obserwacji uszkodze� 
elementów si�owni na jednym ze statków P	M, przedstawiono wyniki rejestracji uszkodze� 
systemu parowego. W celu uproszczenia analizy niezawodno�ciowej przyj�to, �e w si�owni 
wyst�puj� elementy naprawialne traktowane na podstawie warunków przedstawionych w [10, 
11, 12] jako nienaprawialne. 

Aby mo�na by�o prowadzi� badania niezawodno�ci si�owni okr�towych, nale�y dyspo-
nowa� podstawowymi danymi nt. ilo�ci, jako�ci i przedzia�ów czasowych uszkodze� urz�-
dze� si�owni i systemów si�owni. Uzyska� to mo�na na podstawie wiarygodnych obserwacji 
jak i pozyskania tych wiadomo�ci z pewnych 
róde� [13, 14, 17]. 

1. SZACOWANIE NIEZAWODNO�CI SYSTEMU O STA�EJ STRUK-
TURZE PRACY 
Prawdopodobie�stwo poprawnej pracy systemów o niezmiennej strukturze w czasie pracy 

mo�na oszacowa� z zale�no�ci [4, 5, 6]: 
 

)()()( tPtPtP ba ��      (1) 
gdzie: 
)(tPa  - prawdopodobie�stwo poprawnej pracy elementów systemu ze wzgl�du na uszkodzenia 

katastroficzne powoduj�ce ca�kowite uszkodzenie elementu; 
)(tPb  - prawdopodobie�stwo poprawnej pracy elementów systemu ze wzgl�du na  

uszkodzenia parametryczne polegaj�ce na osi�gni�ciu przez element systemu parametrów 
poza dopuszczalnymi granicami powoduj�cymi prac� z ograniczon� zdatno�ci�. 

Prawdopodobie�stwo poprawnej pracy, okre�lane jako charakterystyka niezawodno�ci 
systemu, zale�y od niezawodno�ci, tj. prawdopodobie�stwa poprawnej pracy elementów 
spe�niaj�cych podstawowe funkcje w czasie pracy systemu. Inne elementy, które pe�ni� dru-
gorz�dn� albo pomocnicz� rol� w pracy systemu wp�ywaj� z regu�y w niewielkim stopniu na 
niezawodno�� pracy systemu. Oczywi�cie uszkodzenia elementów pomocniczych mog� po-
wodowa� pewne zmiany parametrów i warunków pracy podstawowych elementów systemu.  

Procedur� szacowania prawdopodobie�stwa poprawnej pracy systemu o sta�ej strukturze 
elementów mo�na okre�li� nast�puj�co: 
– wyodr�bnienie podstawowych elementów systemu spe�niaj�cych za�o�one jego funkcje; 
– okre�lenie parametrów technicznych wszystkich podstawowych elementów systemu; 
– okre�lenie zmian parametrów systemu i jego podstawowych elementów wynikaj�cych z 

mo�liwo�ci uszkodze� elementów pomocniczych w sposób katastroficzny i parametrycz-
ny; 

– okre�lenie wp�ywu czynników zewn�trznych na warunki eksploatacji systemu (ile mo�na 
taki wp�yw �ci�le okre�li�); 

– okre�lenie (oszacowanie) niezawodno�ci ka�dego podstawowego elementu systemu dla 
uszkodze� katastroficznych [7, 9]:  

T
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gdzie: 
� i '�  - intensywno�ci uszkodze� elementów systemu uwzgl�dniaj�ce odpowiednio ich pa-
rametry techniczne i warunki pracy; 
– okre�lenie niezawodno�ci poszczególnych elementów w odniesieniu do uszkodze� para-

metrycznych biR , które uwzgl�dniaj� m.in. zmiany w�asno�ci elementu, parametry czyn-
ników, warunki pracy; 

– oszacowanie niezawodno�ci pracy ka�dego elementu: 
 

biaii RRR ��       (3) 
 

– oszacowanie niezawodno�ci pracy systemu: 
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gdzie: 

n - liczba elementów podstawowych systemu: 
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Je�eli dla pewnej grupy elementów k ze wzgl�du na uszkodzenia katastroficzne za�o�y si� 

niezawodno�� opisan� rozk�adem wyk�adniczym: 
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a dla pozosta�ych (n-k) elementów opisanych rozk�adem Weibulla: 
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to ca�kowit� niezawodno�� systemu mo�na oszacowa� z zale�no�ci: 
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Dla czasu pracy zadanej niezawodno�ci �R  zale�no�� (8) przekszta�ca si� aby wykre�li� 

krzywe 
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które w punktach przeci�cia krzywych y1 i y2 wskazuj� oszacowan� warto�� czasu pracy t. 
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2. SZACOWANIE NIEZAWODNO�CI SYSTEMU O ZMIENNEJ 
STRUKTURZE PRACY 
Szacowanie niezawodno�ci systemów o zmiennej strukturze, tj. takich, w których w pro-

cesie pracy w ró�nych momentach pracuj� ró�ne elementy, charakteryzuje si� pewnymi ce-
chami, wynikaj�cymi z zastosowania specyfiki metodyki: 
– cykl pracy systemu dzieli si� na stany pracy odpowiadaj�ce poszczególnym etapom pracy; 
– dla ka�dego stanu pracy okre�la si� struktury funkcjonalne zawieraj�ce wszystkie elemen-

ty pracuj�ce w czasie danego stanu pracy; 
– dla poszczególnych stanów pracy okre�la si� parametry czynników systemu i warunki 

pracy elementów w analizowanych stanach. 
Kolejnym krokiem jest oszacowanie niezawodno�ci systemu xR�  lub intensywno�ci 

uszkodze� x��  odpowiadaj�cych poszczególnym stanom pracy. W przypadku uwzgl�dnienia 
uszkodze� katastroficznych jak i parametrycznych niezawodno�ci w czasie poszczególnych 
stanów pracy mo�na opisa� zale�no�ciami [7, 9]: 
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gdzie: 

kbbb RRR ���    ;  ...  ;  ,
21  - warto�ci niezawodno�ci odniesione do uszkodze� parametrycznych 

odpowiadaj�ce poszczególnym stanom pracy. 
Ca�kowit� niezawodno�� jednego stanu pracy mo�na oszacowa� jako: 
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W przypadku powtarzaj�cych si� N stanów pracy systemu, niezawodno�� jego mo�na 

okre�li� jako: 
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3. USZKODZENIA I PRZYJ�TE KLASY USZKODZE� ELEMENTÓW 
SYSTEMU PAROWEGO 
W czasie sze�ciomiesi�cznej obserwacji pracy si�owni zarejestrowano ��cznie 66 uszko-

dze� elementów systemu parowego. Uszkodzenia podzielono na trzy grupy: 
– powoduj�ce niezdatno�� systemu (GRUPA 1); 
– niepowoduj�ce bezpo�rednio niezdatno�ci systemu, lecz powoduj�ce obni�enie  jego 

wydajno�ci lub w przypadku jego nie usuni�cia mo�liwo�� wyst�pienia niezdatno�ci sys-
temu (GRUPA 2); 

– b�d�ce czynno�ciami wynikaj�cymi z okresowej obs�ugi poszczególnych urz�dze�  sys-
temu, których zaniedbanie mo�e spowodowa� wyst�pienie uszkodze� z GRUPY 2 lub 1. 
Dla tak przyj�tych klas uszkodze� zarejestrowano i zaliczono uszkodzenia nast�puj�cych 

urz�dze� i elementów systemu parowego (w nawiasach liczba uszkodze�): 
– GRUPA 1: w��ownica grzania zbiornika osadowego paliwa ci��kiego (3); zespó� zawo-

rów na dop�ywie do wody zasilaj�cej do walczaka parowo-wodnego (2); ruroci�g z mie-
szanin� parowo-wodn� z kot�a La Monta do walczaka (1); palnik kot�a VX (6); pompa 
skrzyni cieplnej (2); w��ownica grzania filtrów paliwa ci��kiego silnika g�ównego (1); 
zawór na dop�ywie pompy skrzyni cieplnej (1); kocio� La Monta (1); razem 17 uszkodze�; 
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– GRUPA 2: ruroci�g parowy grzania przewodów paliwa ci��kiego (4); pompa zasilaj�ca 
kot�a La Monta (2); ruroci�gi powrotu skroplin (7); zawór szumowania walczaka parowo-
wodnego (4); zawór na dop�ywie pary grzania zbiornika paliwa ci��kiego (2); ruroci�g 
szumowania walczaka parowo-wodnego (1); pompa cyrkulacyjna kot�a La Monta (5); za-
wór dop�ywu pary do ogrzewania si�owni (1); podgrzewacz paliwa ci��kiego (1); ruroci�g 
dop�ywu pary z kot�a La Monta do magistrali parowej (1); zdmuchiwacze sadzy kot�a La 
Monta (1); pompa zasilaj�ca kot�a VX (1); linka zdalnego zrywania zaworu bezpiecze�-
stwa kot�a La Monta (1); ruroci�g dop�ywu pary do zbiornika wody ch�odz�cej wtryski-
wacze (1); ruroci�g dop�ywu pary do podgrzewacza wody s�odkiej silnika g�ównego (1); 
z��czka na dop�ywie pary do kolektora grzania zbiorników paliwa ci��kiego (1); razem 34 
uszkodzenia; 

– GRUPA 3: czyszczenie filtrów paliwa kot�a VX (9); smarowanie �o�ysk pomp (4); czyn-
no�ci przy d�awicach pomp cyrkulacyjnych kot�a La Monta (2); razem 15 czynno�ci. 
Przypisania zaobserwowanych uszkodze� do poszczególnych grup dokonano w sposób su-

biektywny, opieraj�c si� na wiedzy osób rejestruj�cych uszkodzenia i obs�uguj�cych si�owni�. 

4. OSZACOWANIE NIEZAWODNO�CI SYSTEMU PAROWEGO DLA 
POSZCZEGÓLNYCH GRUP USZKODZE� 
Dla przedstawionych wcze�niej grup uszkodze� systemu parowego oszacowano m.in. na-

st�puj�ce charakterystyki niezawodno�ciowe: 
– funkcj� niezawodno�ci; 
– g�sto�� prawdopodobie�stwa czasu do uszkodzenia systemu parowego; 
– intensywno�� uszkodze� systemu parowego. 

Charakterystyki te sporz�dzono nie tylko dla uszkodze�, ale równie� dla sumy wszystkich 
uszkodze�. 

Przebieg oszacowanych funkcji niezawodno�ci przedstawiono na rys. 1. W pocz�tkowym 
okresie obserwacji uszkodze� najwi�kszy wp�yw na obni�enie niezawodno�ci systemu maj� 
uszkodzenia powoduj�ce niezdatno�� systemu. Ustalaj� si� ona na sta�ym poziomie w �rod-
kowym czasie obserwacji, aby gwa�townie spa�� w ko�cowym etapie obserwacji. 
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Rys. 1. Przebieg funkcji niezawodno�ci dla sumy uszkodze� i poszczególnych grup zaobserwo-

wanych uszkodze� w systemie parowym 

Na rys. 2 przedstawiono przebieg g�sto�ci prawdopodobie�stwa czasu do uszkodzenia 
systemu parowego dla sumy uszkodze� i poszczególnych grup zaobserwowanych uszkodze�. 
G�sto�� prawdopodobie�stwa wyra�a bezwzgl�dne pogorszenie niezawodno�ci systemu 
przypadaj�ce na jednostk� czasu, a na podstawie przedstawionych jej przebiegów w pocz�t-
kowym i ko�cowym okresie obserwacji pracy si�owni najwi�kszymi warto�ciami charaktery-
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zowa�y si� uszkodzenia powoduj�ce niezdatno�� systemu. W �rodkowym okresie obserwacji 
wyst�puje dominacja uszkodze� wchodz�cych w sk�ad GRUPY 2 (nieuwzgl�dniono w tym 
przypadku uszkodze� GRUPY 3). 

Przebieg intensywno�ci uszkodze� systemu parowego dla sumy uszkodze� i poszczegól-
nych grup zaobserwowanych uszkodze� przedstawiono na rys. 3. Intensywno�� uszkodze� 
charakteryzuje w ka�dej chwili wzgl�dne pogorszenie si� niezawodno�ci systemu, przypada-
j�ce na jednostk� czasu. W pocz�tkowym okresie obserwacji najwi�ksz� intensywno�ci� 
uszkodze� charakteryzuj� si� uszkodzenia GRUPY 1, by zanikn�� w �rodkowych okresie na 
rzecz uszkodze� GRUPY 2, a nast�pnie w ko�cowym okresie dominowa� na przemian z 
uszkodzeniami z GRUPY 2. 
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Rys. 2. Przebieg g�sto�ci prawdopodobie�stwa czasu do uszkodzenia systemu parowego dla 

sumy uszkodze� i poszczególnych grup zaobserwowanych uszkodze� 
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Rys. 3. Przebieg intensywno�ci uszkodze� systemu parowego dla sumy uszkodze� i poszczegól-

nych grup zaobserwowanych uszkodze� 

UWAGI KO�COWE 
Zaprezentowana metodyka obejmuje tylko przyk�ad zastosowania wybranych najprost-

szych przypadków szacowania niezawodno�ci systemów o sta�ej i zmiennej strukturze pracy. 
Szczególne znaczenie w analizie niezawodno�ci z�o�onych systemów technicznych maj� 

systemy zawieraj�ce elementy o wzajemnie zale�nych uszkodzeniach [6], tj. takie, których 
uszkodzenia zmieniaj� niezawodno�ci innych elementów. Do oszacowania niezawodno�ci 
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systemu wymagana jest wówczas znajomo�� tzw. warunkowych niezawodno�ci elementów, 
trudna do okre�lenia i wymagaj�ca pracoch�onnych obserwacji eksploatacyjnych.  

Analiza uszkodze� systemu parowego obejmuje wybrany okres znacznego czasu eksplo-
atacji si�owni okr�towej tylko dla tego systemu. Przedstawione wyniki i charakterystyki nie-
zawodno�ciowe odnosz� si� tylko do sze�ciomiesi�cznego okresu obserwacji i nie mog� by� 
odnoszone do innych okresów eksploatacji si�owni. Uogólnienie zaprezentowanych wyników 
mo�liwe jest po wykonaniu znacznie szerszych obserwacji i zebraniu znacznie wi�kszych 
informacji o uszkodzeniach elementów si�owni. 

Niepowtarzalno�� warunków pracy systemów si�owni, z�o�ona ich budowa ka�� z pew-
nym dystansem podchodzi� do uogólniania wyników obserwacji uszkodze� i szacowania nie-
zawodno�ci, z drugiej jednak strony koszty nieprzewidzianych napraw i k�opoty jakie z tego 
wynikaj� z powodu naprawy w morzu, narzucaj� konieczno�� podejmowania i badania za-
gadnie� niezawodno�ci elementów i systemów si�owni okr�towych. 

Wybór metody oceny niezawodno�ci uzale�niony jest od rodzaju analizowanego systemu 
technicznego [9, 10, 13, 14]. Zale�y od wymaganej dok�adno�ci oszacowania niezawodno�ci. 
Zasadniczo metoda powinna by� dobierana indywidualnie dla danego systemu technicznego. 
Powinna uwzgl�dnia� za�o�enia upraszczaj�ce, dok�adno�� szacowania, przewidywan� praco-
ch�onno��. Generalnie powinna uwzgl�dnia� mo�liwie pewne odwzorowanie czynników 
wp�ywaj�cych na niezawodno�� analizowanego systemu jak i zastosowanie jak najprostszej 
metody analizy.  
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