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OCENA NIEZAWODNOŚCI WTRYSKIWACZY OKRĘTOWYCH
SILNIKÓW SPALINOWYCH TYPU 6AL20/24
ESTIMATION OF RELIABILITY OF INJECTORS OF
MARINE DIESEL ENGINES TYPE 6AL20/24
W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych niezawodności podzespołów okrętowych silników wysokoprężnych produkowanych przez H. Cegielski Poznań S. A. na licencji szwajcarskiej firmy Sulzer. typu 6AL20/24. Przedstawiono także badania kontrolne dla tego najbardziej
zawodnego podzespołu tych silników w celu sprawdzenia wskaźników niezawodności z ustalonymi dla nich wymaganiami. Do badań niezawodności zebrano informacje o uszkodzeniach 1000
wtryskiwaczy silników pochodzących ze statków armatorów Szczecina, zgodnie z wybranym
planem badań. Analizę niezawodności, przeprowadzono na podstawie eksperymentu biernego:
dane uzyskano z zapisów w dokumentacjach maszynowych, zapisów w komputerach pokładowych i obserwacji silników i ich podzespołów. Podjęto próbę wyznaczenia częstości wtryskiwaczy
w okresie eksploatacji o największej ich zawodności. Oszacowano wybrane wskaźniki i charakterystyki niezawodności, w zależności od czasu poprawnej pracy do uszkodzeń badanych silników
spalinowych. Stosując klasyczne reguły weryfikacji hipotez statystycznych oraz program komputerowy Statgraphics wykazano, że rozkład czasu pracy do uszkodzeń wtryskiwaczy badanych
silników, jak wykazały badania, można uznać za do rozkładu wykładniczego. Średnia wartość
czasu zdatności do pierwszego uszkodzenia wtryskiwaczy badanych silników wyniosła 1562 h
z odchyleniem standardowym 1179 h. Najwięcej uszkodzeń wtryskiwaczy stwierdzono w przedziale pierwszych 0÷100 h pracy. Wskazuje to na niedostateczną jakość wytwarzania.
Słowa kluczowe:
Silniki okrętowe, wtryskiwacze, wskaźniki niezawodności.
In article one introduced results of operational researches of reliability of sub-assembles of the
marine diesel engines type 6AL20/24. One introduced also control research for these most deceptive
of sub-assembles, these of engines, in aim of check of coefficients of reliability with settled for them
with requirements. To researches of reliability one assembled information's about damages 1000 of
injectors of engines exploited by shipowners of Szczecin, in accordance with select plan of researches.
Analysis of reliability, one passed on the ground of passive experiment: given one obtained from
recordings ship's papers, recordings in computers deck and of observation of engines and their of
sub-assembles in during halts of ships in ports and shipyards. One undertook test of delimitation of
frequency of damages of injectors in period of exploitation about greatest deceptive. One estimated
select function and numerical coefficients of reliability, in dependencies from time of correct work to
failures of injectors investigated of combustion engines. Using classical rules of verification of
hypothesises statistical and computer programme one showed that schedule of failures of injectors
investigated of the engines one can acknowledge for convergent to exponential distribution. Average
value of correct work to failures of injectors investigated of engines lofty 1562 h with standard
deviation 1179 h. The most of all of failures of injectors one ascertained in section 0÷100 h of work.
Shows this on insufficient quality of production and/or insufficient persistence of injectors.
Keywords: Marine diesel engines, injectors, reliability indices.

1. Wprowadzenie

1. Introduction

Powodem podjęcia badań oceny niezawodności
podzespołów silników typu HCP -Sulzer 6AL20/24,
często ulegających uszkodzeniom krytycznym, nagłym
i stopniowym była potrzeba poszukiwania nowych

With reason of collection of researches of estimation of reliability of engines of type 6AL20/24, to often
subject critical damages, sudden and gradual, was it
is need researches of new service systems [11, 13].
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systemów obsługowych [11, 13]. Uszkodzenie krytyczne to uszkodzenie, stwarzające zagrożenie dla ludzi,
pociągające za sobą znaczne straty materialne lub inne
niedopuszczalne skutki. Przeprowadzone badania niezawodności mają na celu doprowadzenie do oszacowania wartości wskaźników niezawodności eksploatacyjnej podzespołów i elementów badanych silników.
Przeprowadzone badania eksploatacyjne niezawodności układów funkcjonalnych i podzespołów silników okrętowych typu 6AL20/24, napędzających
prądnice wykazały, że najbardziej zawodnym układem
funkcjonalnym okazał się układ zasilania silnika paliwem. Głównymi przyczynami niezdatności układu zasilania są stany niezdatności wtryskiwaczy [9]. Wtryskiwacze okazały się również najbardziej zawodnymi
podzespołami tych silników oraz badanych wcześniej
silników okrętowych na licencji firmy Sulzer typu
5BAH22 [11, 12/lL]. Jest to wynik zgodny z danymi
literaturowymi [2, 3]. Przedstawione badania uszkodzeń krytycznych silników 6AL20/24 wykazały, że
uszkodzenia wtryskiwaczy były powodem uszkodzeń
wtórnych silników w 7,41% przypadków [12].
Wyniki tych badań powinny przyczynić się do
zmniejszenia częstości występowania uszkodzeń oraz
poprawy gotowości i nieuszkadzalności zespołów silnika okrętowego, a zwłaszcza jego najbardziej zawodnych podzespołów [4, 5, 8, 16]. Gotowość jest to zdolność obiektu do utrzymania się w stanie umożliwiającym
wypełnianie wymaganej funkcji w danych warunkach,
w danej chwili lub w danym przedziale czasu, przy założeniu, że są dostarczone wymagane środki zewnętrzne.
Nieuszkadzalność to zdolność obiektu do wypełniania
funkcji w danych warunkach w danym przedziale czasu.
Obliczone wskaźniki niezawodności mogą być
wykorzystane również do określenia zapasów poszczególnych rodzajów części wymiennych na statku, bowiem dostarczenie ich na bieżąco jest utrudnione, oraz
przy opracowaniu systemów diagnostycznych tych
silników.

Passed research of reliability have in view bringing to
estimations of value of coefficients of reliability subassembles and of elements examined of engines in
phase of exploitation.
Passed researches of reliability of functional arrangements and sub-assembles of marine auxiliary
engines 6AL20/24 showed, that with most deceptive
functional arrangement proved feed arrangement.
Main reasons of unfitness of feed system are states
of unfitness of injectors [9]. Injectors proved also most
deceptive sub-assembles these of engines and investigated earlier of marine diesel engines type 5BAH22
[11, 12/lL]. This is peaceable result with given literature [2, 3]. Introduced researches of failures of critical
engines 6AL20/24 showed, that damages of original
injectors former reason of damages of secondary engines in 7.41% chances [12].
Results these of researches should contribute to
diminution’s of frequency of occurrence of failures
and improvements of readiness, effectiveness and reliabilities of teams of marine engine, and especially his
most deceptive sub-assembles [4, 5, 8, 16]. Counted
coefficients of reliability can be used also to qualifications of wrestling of each kinds of exchange part on
ship, as delivering their on up to date is made difficult,
and at elaboration of diagnostic systems these of engines.

2. Koncepcja badań niezawodności wtryskiwaczy

2. Idea of researches of reliability of injectors

Badaniami eksploatacyjnymi objęto wtryskiwacze
silników pomocniczych HCP-Sulzer typu 6AL20/24D,
spalających olej napędowy (D). Olej napędowy przeznaczony do zasilania tych silników zakupywano w różnych regionach świata. Zebrano informacje o czasie
poprawnej pracy do pierwszych uszkodzeń wtryskiwaczy (rys. 1), na statkach eksploatowanych przez armatorów Szczecina, pochodzących z dzienników maszynowych, wieczystych ksiąg remontów, komputerów oraz
obserwacji w eksploatacji. Badania prowadzono według
planu (nw, W, r), który obejmował nw = 1000 wtryskiwa-

With operating researches one embraced injectors
of auxiliary engines type 6AL20/24D, burning driving
oil (D). One assembled informations about correct time
of work to failures of injectors (fig. 1), exploited by
shipowners of Szczecin, originating from engine logbook, of perpetual books of repairs, of computers and
of observation in operation. Researches one drove
according to plan (nw, W, r), which embraced nw = 1000
of injectors. Damaged injectors in advance of resear-
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Rys. 1. Widok badanego wtryskiwacza silnika okrętowego typu HCP-Sulzer 6AL20/24D
Fig. 1. View exploited of injector of marine diesel engine type 6AL20/24D
czy. Uszkodzone wtryskiwacze w toku badań były wymienione na nowe lub naprawione (W), a badania zakończono w chwili wymiany r = 1000 wtryskiwacza.
Do obliczeń przyjęto czas pracy do uszkodzenia
tylko 634 wtryskiwaczy, ponieważ 366 wtryskiwaczy
wymieniono profilaktycznie. O wtryskiwaczach wymienionych profilaktycznie nie można było, na podstawie
dokumentacji, ustalić w jakim stanie technicznym się
znajdowały i informacje o ich czasie pracy zostały odrzucone. Chwilę uszkodzenia identyfikowano z jego
skutkiem, czyli ze stwierdzeniem stanu niezdatności,
wymianą lub naprawą wtryskiwacza. Przyjęto zatem
założenie, że wtryskiwacz jest obiektem prostym i dwustanowym, w sensie niezawodności, w pełni zdatnym
w chwili rozpoczęcia eksploatacji lub zakończenia pełnej naprawy oraz niezdatnym w chwili uszkodzenia
[7, 8]. Wtryskiwacze w szacowaniu niezawodności potraktowano jako obiekty nieodnawialne ponieważ obserwowano ich czas do uszkodzenia, a po wystąpieniu uszkodzenia wtryskiwacze zwykle są zastępowane
zdatnymi.

ches one was exchanged on new or more seldom repaired (W), and research one finished in moment of
exchange r = 1000 of injector.
To calculations one accepted correct time of work to
damages only 634 of injectors, because 366 of injectors
one prophylactic exchanged, without univocal settlements, which were found in state of unfitness. Informations about correct time of work to preventive exchanges of remaining injectors remained thrown away.
Moment of failure one identified with his with result, that
is to say with consequently of state of unfitness, with
exchange or with repair of injector. One accepted so foundation, that injector is object to straight and two-state, in substance of reliability, fully fit in moment of beginning of exploitation or ends full repairs and unfit in moment
of success of state of unfitness [7, 8]. Injectors in valuing
reliabilities one treated as renewable objects not because one observed their time to damages, and after pronouncement of damage injectors usually are taken place
other, earlier prepared. Disassembled and failures injectors one subjected to renovation, relying most often on
exchange of injection nozzle or of other element, accepting full their renovation, treating it as new. On base of
machine documents one did not have at own disposal
numbers industrial and was not possible spying their of
fates after disassembly from engine.

3. Wybrane wskaźniki niezawodności wtryskiwaczy

3. Select coefficients of reliability of injectors

Podstawową charakterystyką funkcyjną niezawodności obiektu, w tym i wtryskiwacza, jest empiryczna
funkcja niezawodności, gdy rejestrowana jest liczba
realizacji w przedziałach czasowych [8]:

The basic function characteristic of reliability of
object, in this and of injector, is empirical function of
reliability, when registered is number of realisation in
temporary sections [8]:

R * ( ti ) =

n w − mi + 1
nw + 1

R * ( ti ) =

(1)
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gdzie: i = 1,2, ..., k - numer przedziału czasowego,
mi - liczba wtryskiwaczy uszkodzonych w i-tym przedziale czasowym, nw - liczba wtryskiwaczy badanych.
Chwilową wartość empirycznej funkcji zawodności obliczano z zależności:

where: i = 1, 2, ..., k - number of time section, mi - number of damaged injectors in i time interval, nw - number
of injectors investigated.
Temporary value empirical distribution function
one counted from dependence:

F * ( ti ) = 1 − R * ( ti )

F * ( ti ) = 1 − R * ( ti )

(2)

Wyznaczone wartości odnoszą się do środków
przedziałów czasowych ∆ti = 100 h (rys. 2). Przyjęty
do obliczeń przedział czasu pracy, równy 100 h, wyznaczono na podstawie częstotliwości przeglądów
badanych silników oraz podziału okresu poprawnej
ich pracy na zalecaną liczbę przedziałów czasu [7, 12].

(2)

Appointed values behave to centres of time interval ∆ti = 100 h (fig. 2). Accepted to calculations section of time of work, equal 100 h, one marked on the
ground frequencies of reviews investigated of injectors and of partition of time interval their correct work
on recommended number of sections of time [7, 12].
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Rys. 2. Rozkład empirycznej funkcji niezawodności R*(ti) i dystrybuanty empirycznej F*(ti) wtryskiwaczy
Fig. 2. Course of empirical function of reliability R*(ti) and of empirical distribution function F*( ti) of injectors
Na podstawie zgromadzonych informacji obliczono empiryczną gęstość prawdopodobieństwa f*(t)
według zależności [8]:

f * ( ti ) =
gdzie: ∆ti

mi
nw ∆ti

f * ( ti ) =

(3)

= ti − ti −1.

Rezultaty obliczeń przedstawiono na rys. 3. Wynika z niego, że zdecydowanie najwięcej uszkodzeń stwierdzono w pierwszym okresie eksploatacji wtryskiwaczy
(7,9% w przedziale 0÷100 h pracy, a 20,8% w przedziale
0÷300 h pracy). Zbliżone wyniki uzyskali inni autorzy
[2, 3, 6]. Przyczyną takiego stanu produkcji o nieznanej
niezawodności może być początkowa niezdatność,
stwierdzona po bardzo krótkim czasie eksploatacji. Zawodność początkowa wtryskiwacza wyraża prawdopodobieństwo znajdowania się lub przechodzenia w stan
niezdatności wtryskiwacza w chwili t = 0:

R0 = R(0) = P(T = 0)

mi
nw ∆ti

(3)

where: ∆ti = ti − ti −1.
Results of calculations one illustrated on fig. 3.
Results from it, that resoluteness most of all of failures one ascertained in first period of exploitation of
injectors (7.9% in section 0÷100 h of work, and 20.8%
in section 0÷300 h of work). Nearing results obtained
other authors [2, 3, 6]. Reason of such state of production about not unknown reliabilities can be first
fault, and ascertained after very short time of exploitation. First fault of injector expresses probability of finding or of going out for some stroll in fault state of
injector in moment t = 0:

(4)

gdzie: T - zmienna losowa rozumiana jako czas zdatności wtryskiwacza do chwili uszkodzenia.
Początkowa niezdatność wtryskiwaczy może być
następstwem niewykrycia wad przez kontrolę techniczną w czasie produkcji, niewłaściwego magazynowania, transportowania itp. W pierwszym okresie istnie-
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On base accumulated of information one counted
empirical thickness of probability f*(t) according to
dependencies [8]:

R0 = R(0) = P(T = 0)

(4)

where: T - random variable understood as time of fitness of injector to moment of failure.
First fault of injectors can be result not of detection of defects through technical inspection during
of production and repairs, unsuitable of storing, of
transporting etc. In first period of existence of injec-
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tors come to light hidden defects of materials, of construction, of assembly, inaccuracies technological
and defects created in result of conditions of production [8, 11].
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nia wtryskiwaczy ujawniają się ukryte wady materiałów, konstrukcji, montażu, niedokładności technologicznych oraz wady powstałe w wyniku warunków
wytwarzania [8, 11].

x 10 t [h]
Rys. 3. Rozkład empirycznej gęstości prawdopodobieństwa f*(ti) uszkodzeń wtryskiwaczy silników okrętowych
typu 6AL20/24
Fig. 3. Course empirical probability density course f*(ti) of damages of injectors of marine diesel engines type
6AL20/24

Analiza wymagań kontroli jakości nowo produkowanych i odnawianych wtryskiwaczy wykazała, że są
one mało precyzyjne (odwołujące się w wielu kwestiach do doświadczenia producenta), a metody kontroli mało wiarygodne [8, 11, 13]. Kontrola 100-procentowa, jest metodą drogą, zwłaszcza dla elementów
wtryskiwaczy - rozpylaczy o dużej liczbie trudno mierzalnych cech stanu technicznego. W rzeczywistości
podczas kontroli pracownicy wykrywają zaledwie około 80% istniejących wyrobów wadliwych [7].
Współczesny stan technologii wykonania i napraw
rozpylaczy nie zapewnia ich hydrodynamicznego podobieństwa, gdyż rozrzut wymiarów geometrycznych
i stanu powierzchni wyrobów jest trudny do racjonalizacji oraz określenia metodami przemysłowej kontroli
jakości [11, 13].
Wyniki badań niezawodności wskazują zatem na
potrzebę poprawy wiarygodności badań kontrolnych
po wytworzeniu i naprawie wtryskiwaczy, przed zamontowaniem ich w silniku, w celu polepszenia oceny
poprawności wytwarzania i poprawy oceny jakości
wykonania obsługiwania.
W eksploatacji następuje weryfikacja założonych
w procesie projektowania konstrukcji i zestawów eksploatacyjnych poprzez modernizację. W tym typie silnika producent wtryskiwaczy dokonał modernizacji rozpylaczy oraz
wartości ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy. W pracy zamieszczono wyniki badań przed modernizacją.
Z kolei chwilową wartość funkcji wiodącej rozkładu wyznaczono z zależności [8]:

Analysing requirements of inspection of quality
newly produced or renewed during of exploitation of
injectors, proved, that are they little precise (appealing in many matters to experiences of producer), and
results of inspection little reliable [8, 11, 13]. Inspection 100-proportional, is dear method way, especially
for elements of injectors - of injector nozzles about
large number with difficulty measurement of features
of technical state. In realities during difficult inspection ticket collectors detect only just of about 80%
existing defective articles [7].
Present state of technology of realisation and of
repairs of injection nozzles does not assure them hydraulic resemblance’s, because scattering of dimensions geometrical and of state of surface of articles is
difficult to rationalisation and qualifications methods
of industrial inspection of quality [11, 13].
Results of researches of reliability show so on need
of improvement of reliability of supervisory researches
after producing and to repair of injectors, before installing them in engine, in aim of improvement of estimation of correctness of production and improvements of
estimation of quality of realisation of service.
In exploitation follows verification founded in process of projecting of construction and of operating
sets across modernisation. In this type of engine one
executed of modernization of injection nozzles and
pressures of opening of injectors.
Next temporary value of leading function of distribution one marked from dependence [8]:

k

1
i =1 n w − M i + 1

Λ* ( t ) = ∑

k

1
i =1 n w − M i + 1

Λ* ( t ) = ∑

(5)
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gdzie: Mi - suma uszkodzeń wtryskiwaczy do i-tego
przedziału.
Funkcją, która najlepiej określa zmiany niezawodnościowe wtryskiwacza jest empiryczna funkcja intensywności uszkodzeń [8]:

λ * ( ti ) =

mi
( nw − M s −1 )∆ti

λ * ( ti ) =

mi
( nw − M s −1 )∆ti

(6)

where: Ms - total number of failures of injectors in following time intervals of correct work

k

∑ mi .

Ms =

i =1

Uzyskane rezultaty obliczeń przedstawiono na rys. 4.
a)

Function, which best characterizes reliability changes of injector is empirical function of intensity of
failures, which is basic dependent characterization
from correct time of work [8]:

(6)

gdzie: Ms - sumaryczna liczba uszkodzeń wtryskiwaczy w kolejnych przedziałach czasowych pracy

Ms =

where: Mi - sum of failures of injectors to i section.

k

∑ mi
i =1

Obtained results of calculations one introduced on fig. 4.
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Rys. 4. Rozkłady empirycznych funkcji wiodącej Λ*(ti) (a) i intensywności uszkodzeń λ*(ti) (b) wtryskiwaczy
silników typu 6AL20/24
Fig. 4. Courses of empirical function leading Λ*(ti) (a) and intensities of failures λ*(ti) (b) of injectors of engines
of type 6AL20/24
Na podstawie zgromadzonych danych dokonano
oszacowania istotnych ilościowych wskaźników niezawodności, badanych wtryskiwaczy, oraz badano
zgodność ich rozkładu z rozkładem teoretycznym.
Średnią trwałość badanych przez autora wtryskiwaczy określono zależnością:

t =

1
nw

nw

∑ ti
i =1

t =

(7)

gdzie: ti - czas poprawnej pracy i-tego wtryskiwacza
do chwili uszkodzenia.

52

On base accumulated given one executed estimations essential of quantitative coefficients of reliability, investigate of injectors, and one examined agreement them of decay with theoretical distribution.
Average persistence investigated by author of injectors one qualified with dependence:

1
nw

nw

∑ ti
i =1

(7)

where: ti - correct time of work i of injector to moment
of failure.
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Odchylenie standardowe czasu poprawnej pracy
do chwili wystąpienia uszkodzenia obliczono z zależności:

σ T* =

1 nw
( ti − t )2
∑
n w − 1 i =1

Standard deviation time of correct work to moment of
pronouncement of failure one counted from dependence:

σ T* =

(8)

1 nw
( ti − t )2
∑
n w − 1 i =1

(8)

Trwałość ta wyniosła stosunkowo mało, bo tylko

Durability this carried out comparatively little, be-

t = 1562 h pracy z odchyleniem standardowym
σ = ± 1179 h. Dokonano wyboru odpowiedniego modelu rozkładu czasu zdatności wtryskiwaczy T do
uszkodzenia (t1, ..., tn), stosując klasyczne reguły weryfikacji hipotez statystycznych. Po przeanalizowaniu
przebiegu empirycznych funkcji R*(t), F*(t), f*(t),
λ*(t) i Λ*(t) oraz sprawdzeniu za pomocą programu
statgraphics minimalnej wartości statystyki χ2 dla poziomów istotności różnych rozkładów. Wysunięto hipotezę o Ho: t ma rozkład wykładniczy z parametrem
λ* = 0,0006401 h-1. Na podstawie realizacji sprawdzono, że zmienna t ma rozkład wykładniczy o dystrybuancie:

cause only t = 1562 h of work with standard deviation σ = ± 1179 h. One executed of choice suitable
model of decay of time T of correct work of injectors to
failures (t1,..., tn), using classical rules of verification
of statistical hypothesises. After analysing of course
of empirical function R*(t), F*(t), f*(t), λ*(t) and Λ*(t)
and to check by means of statgraphics programme
minimum values of statistics χ2 for significance levels
of different decays. One advanced hypothesis about
Ho: t has exponential decay with parameter λ* = 0,
0006401 h-1. On base of variable realization one checked, that variable t has exponential decay about distribution function:

 0, t < 0

F*(t) = 
1 − e − λ t , t ≥ 0


 0, t < 0

F*(t) = 
1 − e − λ t , t ≥ 0


(9)

(9)

W tym celu zbiór możliwych wartości zmiennej t
podzielono na r rozłącznych podzbiorów i = 1, 2, ..., r
takich, aby ich liczności mi były większe niż 5. Ponieważ zmienna t jest ciągła to prawdopodobieństwo
pi = P(∆ti ≤ t < ∆ ti + 1) = F(∆ti + 1) - F(∆ti). Konstruowano statystykę [15]:

In this of aim collection possible variable values
of variable t one divided on r separable subset i = 1,
2,..., r such, that them samples me one was greater
than 5. Because variable t is continuous this probability pi = P(∆ti ≤ t < ∆ ti + 1) = F(∆ti + 1) - F(∆ti). One have
been constructed statistics [15]:

( mi − np i ) 2
ui = ∑
np i
i =1

( mi − np i ) 2
ui = ∑
np i
i =1

r

r

(10)

(10)

zwaną statystyką χ2. Z tablic rozkładu χ2 z r - 1 stopniami swobody i dla poziomu istotności α = 0,05 oraz
α = 0,1 odczytano wartości u. Obszarem przyjęcia hipotezy jest przedział <0, u), a obszarem krytycznym
przedział <u, ∞). Ponieważ ui należy do obszaru przyjęcia hipotezy dla obydwu wartości a, więc nie ma
podstaw aby hipotezę Ho o wykładniczym rozkładzie
czasu pracy wtryskiwaczy odrzucić. Przedstawioną
analizę można wykonać za pomocą programu komputerowego Statgraphics.

socalled with statistics χ2. From boards of decay χ2
from r - 1 degrees freedoms and for significance level
α = 0,05 and α = 0,1 one read values u. The domain
of acceptance of hypothesis is section <0,u), and area
critical section <u, ∞). Because ui one belongs to domain of acceptance of hypothesis for both values and,
so does not have bases hypothesis Ho to throw away
about exponential distribution of time of work of injectors.

4. Wyniki kontrolnych badań niezawodności wtryskiwaczy

4. Results of supervisory researches of reliability of injectors

O poziomie niezawodności badanych wtryskiwaczy mogą dać informacje między innymi wyniki badań
kontrolnych. Badania kontrolne niezawodności wykonuje się w celu sprawdzenia zgodności wskaźników

About level of reliability investigated of injectors
can give information’s among other things results of
supervisory investigations of reliability, executed in
aim of check of agreement of coefficients of reliability
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niezawodności z ustalonymi dla nich wymaganiami,
wykorzystując zgromadzone dane [7, 14]. W dokumentach normalizacyjnych ograniczono się do problemu
kontroli jakości dla trzech przypadków. W tym opracowaniu dokonano kontroli spełnienia wymagań na
oczekiwany czas pracy, gdy rozkład czasu pracy jest
wykładniczy, a podczas badania rejestruje się czasy
do wystąpienia uszkodzeń [14]. Dla planu badań do
ustalonej liczby uszkodzeń r, z wymianą uszkodzonych
obiektów, oszacowanie wartości oczekiwanej czasu
poprawnej pracy wynosi:

θ* =

n pwt r
r

with settled for them with requirements, using accumulated given [7, 14]. In normalization documents one
limit oneselfed to problem of inspection of quality for
three chances. In this to elaboration one executed of
inspection of realization of requirements on waited
time of correct work, when decay of correct work is
exponential decay, and during investigations registers
oneself times of pronouncement failures [14]. For plan
of investigations to settled numbers of failures r, with
exchange of failures objects, estimation of value waited of correct time of work carries out:

θ* =

(11)

n pwt r
r

(11)

gdzie: npw - liczność badanej próbki równa 10, tr - czas
pracy do wystąpienia r-tego uszkodzenia.

where: npw - quantity investigated samples equal 10,
tr - time of work to pronouncements r of failure.

Do badań kontrolnych wykorzystano wyniki zarejestrowanych, losowych czasów do uszkodzenia wtryskiwaczy z piętnastu silników. Przy kwalifikującej wartości
średniej trwałości θο = 3000 h i wartości dyskwalifikującej
θ1 = 1000 h oraz ryzykach dostawcy i odbiorcy równych
0,05 odczytano [14], że badania należy prowadzić do
uszkodzenia 9-tego wtryskiwacza. Dla wielkości θ1/θ0
odczytano również z tabel wartość stosunku C/θ0, gdzie
C = 1566 h jest stałą krytyczną oznaczającą kres dolny
wartości średniego czasu poprawnej pracy. Wobec niespełnienia nierówności θ* ≥ C należy stwierdzić, że badana partia wtryskiwaczy nie spełnia wymagań, czyli
poziom ich niezawodności jest niewystarczający.

To preliminary investigations one used results registered, of fate times to failures of injectors from fifteen
engines. At classing values of average persistence
θ0=3000 h and values disqualifying θ1 = 1000 h and
risks of tradesman and receivers equal 0.05 one read
from tables [14], that research one should drive to failures 9th of injector. For magnitude θ1/θ0 one read also
from tables value of relation C/θo, where C = 1566 h is
critical constant marking end bottom values of average
time of the correct work. In the face not realizations of
inequality θ* ≥ C one should ascertain, that investigated party of injectors does not realize requirements, that
is to say level their reliabilities is inadequate.

5. Uwagi końcowe

5. Final attentions

Badania trwałości wtryskiwaczy silników HCP-Sulzer typuAL20/24 dowiodły, że uszkodzenia wtryskiwaczy ujawniają się najintensywniej w początkowych godzinach czasu pracy, co świadczy o niedoskonałości
metod kontroli jakości wtryskiwaczy lub niskiej ich trwałości. Poziom niezawodności badanych wtryskiwaczy jest
niewystarczający w stosunku do wymagań normy [14].
Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę poprawy
jakości wytwarzania i obsługiwania tego słabego podzespołu silnika okrętowego [9]. Pomocna w rozwiązaniu tego problemu może być diagnostyka kontrolna
[1, 10]. Diagnostyka kontrolna jest kontrolą jakości
wytworzonych elementów i podzespołów maszyn oraz
urządzeń. Wyniki badań zastosowania wiarygodnej
diagnostyki kontrolnej wtryskiwaczy z wykorzystaniem
analizy widmowej sygnałów przemieszczeń iglicy rozpylacza przedstawiono w pracach [10,11].
Wyniki badań niezawodności wskazują na celowość ich dalszych badań tribologicznych oraz diagnostycznych w celu określenia rodzajów zużycia i uszkodzeń wtryskiwaczy oraz poprawy oceny stanu na etapie
wytwarzania, szczególnie w dobie wdrażania normy
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Researches of persistence of injectors of engines
of type AL20/24 proved, that failures of injectors come
to light most of intensive in first hours of time of work,
what testifies about imperfections of methods of inspection of quality of injectors or low their durability.
Level reliabilities investigated of injectors is inadequate in relation to standardization requirements.
Obtained results show on need of improvement of
quality of projecting, productions and service this of
weak sub-assembles of marine diesel engine. Helpful
in solution this of problem can be control and operation diagnostics [1, 10, 11].
Results of researches of the reliability draw legitimacy their of further tribology and diagnostic investigations in aim of qualification of kinds of waste and of
failures of injectors and improvements of estimation
of state on stage of production. This is especially important in nowadays of initiation of norm of quality
ISO 9001 and 9002. In aim of confirmation of rightness
formation of generalizations one began works over
investigation of reliability sub-assembles of other
marine engines and their of most deceptive elements,
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jakości ISO 9001 i 9002. W celu potwierdzenia słuszności powstałych uogólnień rozpoczęto prace nad
badaniem niezawodności podzespołów innych silników okrętowych oraz ich najbardziej zawodnych elementów, w tym nowszej konstrukcji oraz spalających
paliwa pozostałościowe.
Niedoskonałością takich badań eksploatacyjnych
są występujące różnice między chwilą powstania niezdatności i jej stwierdzenia.

in this new of construction and combusting heavy
fuels.
Imperfection such operation investigations are
differences among sometimes detection’s of unfitness
and sometimes real failures.
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