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ABSTRACT 

W cyklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym. 
W artykule opisano problemy zarządzania takim projektem. 
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WSTĘP

Opisywany we wcześniejszych artykułach tego cyklu projekt związany z modernizacją spalarek wodoru na okręcie 

podwodnym uznano za projekt wysokiego ryzyka. Problemy techniczne zostały omówione w poprzednich artykułach cyklu. 

Ostatni z nich będzie ukazywał problemy zarządcze.  

W odpowiedzi na zapotrzebowanie należało rozwiązać problem wymiany wkładów katalizatora biorąc pod uwagę: 

• możliwych utrudnień dostaw z Rosji,

• ekstremalnie krótki czas realizacji projektu niezezwalający na podjęcie stosownych badań, 

• dużą presję, gdyż projekt był małym elementem zakresu remontu okrętu podwodnego, z którego jednak nie można 

było zrezygnować,

• niski budżet projektu,

• kompetencje Akad em ii  w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych w obszarze katalizy nie były duże 

• Ak ad em i a  nie posiada odpowiednich tradycji, w konsekwencji także zaplecza do prowadzenia tego rodzaju prac. 

WPROWADZENIE

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe na okręcie podwodnym ��, który z natury swej misji działa w odosobnieniu, 

stanowi kluczową sytuację problemową z punktu widzenia bezpieczeństwa załogi i zabezpieczenia misji bojowych. Jednym  

z czynników stwarzających potencjalne zagrożenie wybuchowe jest wodór, który może być emitowany zawsze, lecz 

najintensywniej przy ładowaniu integralnego zestawu baterii akumulatorów [1]. System zabezpieczający przed możliwością 

wystąpienia zagrożenia.  

Tab. 1 

Wygenerowane mocne strony �, słabe strony �, szanse � oraz zagrożenia � dla uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących zapewnienia 
wymaganej jakości procesu dopalania wodoru. 

posiadana baza naukowo-badawcza 

posiadany potencjał naukowo-badawczy 

zdobyte doświadczenia 

niewystarczająca wojskowa baza remontowa 

stare bloki dopalaczy 

stare instalacje bloku dopalaczy 

przystąpienie do NATO 

dostęp do najnowszych technologii 

plan modernizacji Sił Zbrojnych 

brak możliwości pływania okrętu podwodnego 

zagrożenie pożarowe na okrętu podwodnego 

brak części zamiennych 

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego systemu 

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego systemu 

O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego systemu szansę korzystnej zmiany 

T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej 

wodorowego składa się z różnych podsystemów w skład których wchodzą także systemy dopalania wodoru. Analizę 

kontekstu zapewnienia wymaganej jakości procesu dopalania wodoru przeprowadzono metodą ����1. 

FAZA GENERACJI 

Wyniki generacji spodziewanych mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans zebrano w tab.1. Mocne strony, 

zawierają wszystko to, co stanowi atuty, przewagę czy zaletę analizowanego systemu. Słabe strony stanowią wszystko to, co 

stanowi słabość, barierę czy wadę analizowanego systemu.  
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Tab. 2 

Wyniki analizy siły powiązań pomiędzy mocnymi stronami � i słab ymi stronami � a szansami � oraz zagrożeniami � dla uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych dotyczących zapewnienia wymaganej jakości procesu dopalania wodoru. 

O. 

Szanse 

T. 

Zagrożenia 

S
.  
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brak oddziaływania 

słabe oddziaływania 

silne oddziaływanie 

Tab. 3 

Wyniki analizy implikacji dla silnych powiązań pomiędzy mocnymi stronami � i słabymi stronami � a szansami � oraz zagrożenimi � dla uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących zapewnienia wymaganej jakości procesu dopalania wodoru. 

O. 

Szanse 

T. 

Zagrożenia 

O. 
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Zagrożenia 

S
.  

M
o

cn
e

 

st
ro

n
y

 

W
.  

S
ła

b
e

 

st
ro

n
y

 

• Czy dana mocna strona pozwoli

nam wykorzystać daną szansę? 

• Czy dana mocna strona pozwoli

nam zniwelować dane

zagrożenie? 

• Czy dana słaba strona ogranicza

możliwość wykorzystania danej

szansy?

• Czy dana słaba strona potęguje

ryzyko związane z danym

zagrożeniem? 

• Czy dana szansa wzmacnia daną 

silną stronę? 

• Czy dana szansa pozwala 

zniwelować daną słabość? 

• Czy dane zagrożenie niweluje 

daną silną stronę? 

• Czy dane zagrożenie uwypukla 

daną słabość? 

T�Tak;  N�Nie 

Szanse zawierają wszystko to, co stwarza dla analizowanego systemu szansę korzystnej zmiany. Jako zagrożenia 

przedstawiono wszystko to, co stwarza dla analizowanego systemu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

FAZA ANALIZY MOCY ASOCJACJI  

Dla wygenerowanych mocnych � i słabych stron �, szans �, oraz zagrożeń � dla uwarunkowań wewnętrznych  

i zewnętrznych dotyczących realizacji zakresu projektu, przeprowadzono analizę mocy powiązań w trzystopniowej skali:  

• 0 brak powiązania, 

• 1 słabe powiązania,

• 2 silne powiązania. 

Wyniki analizy tych powiązań zawarto w tab.2. 

Numeracja wygenerowanych mocnych stron �, słabych stron �, szans � oraz zagrożeń � dla uwarunkowań

wewnętrznych i zewnętrznych, dotyczących realizacji projektu jest identyczna dla tab.1 i tab.2.2 
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DEDUKCJA ZACHODZĄCYCH IMPLIKACJI 

Analizę implikacji wyłonionych silnych asocjacji dla lewej strony tab.3 przeprowadzono odpowiadając na pytania:  

• Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę? 

• Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie? 

• Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? 

• Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? 

a dla prawej strony tab.3 przeprowadzono odpowiadając na pytania3:

• Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? 

• Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość? 

• Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? 

• Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość? 

Zebrane w tab.3 wyniki analizy implikacji dla silnych powiązań posiadają taką samą numerację mocnych stron �,

słabych stron �, szans � oraz zagrożeń � jak w tab.1 i tab.2. 

WYNIKI ANALIZY 

Odpisano jedynie silne powiązania, dla których ujawniono związki deterministyczne4 w postaci pozytywnej 

odpowiedzi na pytania uwidocznione w tab.3. Przykładowo: 

1. Czy posiadana baza naukowo-badawcza pozwoli na wykorzystanie szansy związanej z planem modernizacji 
Sił Zbrojnych? 
Ogólnie rzecz ujmując baza naukowo-badawcza powinna pozwolić na wykorzystanie szansy związanej z planem

modernizacji Si ł  Z broj ny ch . Obecnie Akad em i a  nie posiada stałych stanowisk dedykowanych do prowadzenia 

badań efektywności katalitycznych systemów do dopalania wodoru, lecz jest w posiadaniu elementów, z których

można zbudować tymczasowe stanowiska badawcze. 

2. Czy posiadany potencjał naukowo-badawczy pozwoli na wykorzystanie szansy związanej dostępem do 
najnowszych technologii? 
Wydaje się, że posiadane możliwości są wystarczające do wykorzystania szansy dostępu do technologii, który może 

przyczynić się do wzrostu umiejętności wpływających na podniesienie wartości potencjału naukowo-badawczego 

Ak ad em i i . W odniesieniu do problematyki związanej z badaniami nad efektywnymi sposobami dopalania wodoru 

należy jednak zastrzec, że nie obserwuje się woli do inwestowania w transfer i rozwój tych technologii z korzyścią

dla Aka dem i i .

Dalsza część analizy została tutaj pominięta gdyż została ona opisana wcześniej [2]. Konkluzję z niej wynikającą

zawarto we wnioskach.  

WNIOSKI 

Z przeprowadzonej analizy kontekstu można wysnuć kilka wniosków: 

• Jak na razie nie istnieją na rynku dobre rozwiązania dopalaczy wodoru, którymi można byłoby zastąpić istniejące

systemy. 

• Badania krajowe doprowadziły do powstania demonstratorów technologii, które dają nadzieję na szybkie 

opracowanie efektywnych systemów mogących zastąpić istniejące, wypracowane instalacje. 

• Posiadana baza laboratoryjna nie jest wyposażona w specjalne stanowiska do badania instalacji dopalania wodoru,

dlatego przy prowadzeniu projektu musi być ona zbudowana z posiadanych elementów. 

• Posiadane doświadczenie może stanowić przesłankę dającą nadzieję na wykonanie modernizacji systemów

dopalania wodoru, choć niesie za sobą ryzyko braku pozytywnych efektów takich działań. 

FAZA DEFINIOWANIA 

W fazie definiowania określono ogólną mapę procesu. Zdefiniowano podstawowe wymagania � ��5, krytyczne 

z punktu widzenia zapewnienia jakości. 

ZADANIE 

Podstawowym zadaniem jest przywrócenie sprawności reaktora katalitycznego do spalania wodoru w systemie 

wentylacji jam akumulatorowych. Parametry techniczne określające zdatność systemu zostały opisane we wcześniejszych 

artykułach przynależnych do tego cyklu. 
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KONTEKST 

Dopalanie wodoru jest elementem systemu zabezpieczenia przeciwwybuchowego/przeciwpożarowego na okręcie 

podwodnym, gdzie jednym z czynników stwarzających potencjalne zagrożenie wybuchowe może być wodór emitowany  

z integralnego zestawu baterii akumulatorów.  

UZASADNIENIE 

• Dlaczego warto wykonać projekt?

• W związku z możliwymi utrudnieniami w dostawach strategicznych części zamiennych z Rosji podjęto próby

zastępowania dostawców rosyjskich dostawami krajowymi lub z krajów ��. Dla Ak ad e mi i  jest to szansa
6

udowodnienia swych nabytych zdolności w zakresie szybkiego reagowania na potrzeby Si ł Z broj n y ch R P 
w dokonywaniu zmian technologii wykorzystania sprzętu i uzbrojenia. 

• Dlaczego obecnie projekt jest kluczowy? 
Projekt stanowi element nierozwiązanej sytuacji problemowej. Remont okrętu dobiega końca, lecz w związku

z brakiem możliwości pozyskanie usług z rynku, system dopalania wodoru nie może być zdany użytkownikowi.

• Jakie są konsekwencje niezrealizowania projektu? 
Dalsza niemożliwość wykonania modernizacji systemu dopalania wodoru, przy jednoczesnej presji czasowej,

stwarza możliwość niewypełnienia kontraktu.

• Jakie są inne przedsięwzięcia związane z projektem o podobnym lub wyższym priorytecie?
Projekt stanowi element realizowanego remontu okrętu podwodnego i był przyjęty, jako warunek podpisania 

kontraktu na wykonanie tych prac. 

• Jakie są implikacje celu projektu z misją Sił  Zbro jny ch R P?
Implikacje dla Si ł  Zbr ojn y c h RP  i M ar yn ark i  Woj en nej  RP  leżą w znacznej części w sferze mentalnej

dowódców, gdyż są narażeni na otrzymanie okrętu bez pełnowartościowego systemu dopalania wodoru, choć jest

on przewidziany w wyposażeniu. Należy jednak zauważyć, że znaczna część okrętów podwodnych nie posiada 

takich systemów. Nowoczesne akumulatory nie emitują tak znacznych ilości wodoru jak ich poprzednie wersje.

Oczywiście posiadanie systemu dopalania wodoru zwiększa bezpieczeństwo i możliwości taktyczne okrętu

podwodnego, które w warunkach pokoju nie są kluczowe, lecz w działaniach wojennych mogą być użyteczne.

• Jakie zdiagnozowano zagrożenia na etapie analizy możliwości wykonania projektu? 

Wstępną analizę ryzyka związaną z podjęciem się realizacji projektu wykonano metodą �	�
7[3]. Analiza ryzyka 
metodą �	�
 nakierowana jest na zdolność do wcześniejszego zidentyfikowania potencjalnego ryzyka 

i zaplanowaniu szybkiego przeciwdziałania efektom jego materializacji w systemie lub przebiegającym w nim 
procesie w oparciu o wiedzę ekspercką. W rozpatrywanym procesie zdiagnozowano wstępnie 8 zagrożeń, 

zebranych dalej w tab.6, związanych z czterema rodzajami problemów:
• brak zaplecza dedykowanego pracom z wodorem,

• presja czasowa,

• ograniczony budżet,

• brak rozpoznania rynku.

CELE I STRUKTURA PROJEKTU 

Hipoteza główna: Istnieje możliwość przeprowadzenia modernizacji spalarek wodoru przez Aka de mi ę  

M ary nar k i  Wo je nn ej .  

Hipotezy pomocnicze: 

1. Istnieje możliwość zbudowania stanowiska monitoringu potrzebnych parametrów pracy spalarek wodoru

z elementów wyposażenia posiadanych przez Akad em ię ;

2. Ak ad em i a  posiada dostateczne umiejętności do zbudowania stanowiska monitoringu podstawowych parametrów 

pracy spalarek wodoru; 

3. Istnieje możliwość roboczego sprawdzenia i wywzorcowania przyrządów do monitorowania składu wodoru przez 

uprawnioną firmę zewnętrzną; 

4. Istnieje możliwość bezpiecznego, dynamicznego mieszania wodoru z powietrzem w celu wytwarzania mieszanin 

wodorowo-powietrznych potrzebnych do badań katalizatorów i prób zdawczo-odbiorczych; 

5. Istnieje na rynku producent katalizatorów do spalania wodoru, które mogą zastąpić oryginalne;

6. Istnieje możliwość zbudowania stanowiska do prób i przeprowadzenie wiarogodnych prób zdawczo-odbiorczych 

skuteczności działania spalarek wodoru; 

7. Istnieje znaczne ryzyko niewykonania projektu i konieczności zapłacenia kar umownych.
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Cel główny: Modernizacja spalarek wodoru.  

Cele szczegółowe SPP8: 

1. Wykonanie stanowiska pomiarowego zabezpieczającego pomiary w wymaganym zakresie na wymaganym poziomie 

wiarogodności; 

2. Wykonanie stanowiska do wytwarzania mieszanin wodorowo-powietrznych z zapewnieniem wymaganego składu

na wymaganym poziomie wiarogodności; 

3. Wytypowanie potencjalnych katalizatorów;

4. Wykonanie stanowiska i przeprowadzenie badań katalizatorów;

5. Wykonanie stanowiska i przeprowadzenie prób zakładowych i zdawczo-odbiorczych spalarek wodoru.

Zadanie główne: Zdanie sprawnych spalarek wodoru. 

Zadania szczegółowe WBS9: 

1. Budowa stanowiska do monitoringu podstawowych parametrów procesu badań katalizatorów i pracy spalarek wodoru

1.1 Analiza 

1.1.1. możliwości zamówienia usługi wzorcowania przynajmniej urządzeń pomiarowych służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa pracy z mieszaninami wodorowo-powietrznymi oraz urządzeń, których wskazania będą 

stanowiły podstawę prób zdawczo-odbiorczych 

1.1.2. możliwości zastosowania komputerowego monitoringu mierzonych parametrów 

1.2. Projekt stanowiska 

1.3. Zakupy wyposażenia 

1.4. Wykonanie stanowiska 

1.5. Wykonanie wzorcowania i próby stanowiska 

2. Stanowisko do wytwarzania mieszanin wodorowo-powietrznych

2.1. Analiza

2.1.1. granic bezpieczeństwa dla pracy z mieszaninami wodorowo-powietrznymi 

2.1.2. możliwości regulacji strumienia wodoru 

2.1.3. możliwości regulacji strumienia powietrza 

2.1.4. możliwości efektywnego mieszania strumieni wodoru i powietrza 

2.1.5. możliwości wykorzystania stanowiska do monitoringu podstawowych parametrów procesu badań 

katalizatorów i pracy spalarek wodoru do monitorowania składu otrzymywanej mieszaniny wodorowo-powietrznej 

2.2. Projekty 

2.2.1. dozownika wodoru 

2.2.2. kontroli strumienia powietrza 

2.2.3. podłączenia stanowiska do monitoringu podstawowych parametrów procesu badań katalizatorów i pracy 

spalarek wodoru do monitorowania składu otrzymywanej mieszaniny wodorowo-powietrznej 

2.2.4. kompletnego stanowiska 

2.3. Wykonanie stanowiska  

2.4. Próby stanowiska 

3. Stanowisko do badań katalizatorów

3.1. Analiza 

3.1.1. znalezienie katalizatorów do spalania wodoru 

3.1.2. rozeznanie możliwości realizacji dostaw katalizatorów 

3.1.3. rozeznanie sposobów badań katalizatorów 

3.1.4. możliwości budowy stanowiska do badań katalizatorów 

3.2. Projekt  

3.2.1. podłączenia stanowiska do systemu otrzymywania mieszanin wodorowo-powietrznych 

3.2.2. podłączenia stanowiska do systemu monitoringu podstawowych parametrów procesu badań 

katalizatorów i pracy spalarek wodoru do monitorowania składu otrzymywanej mieszaniny wodorowo-powietrznej 

3.2.3. podłączenia armatury 

3.3. Zakupy katalizatorów 

3.4. Badania katalizatorów 

4. Stanowisko do prób zdawczo-odbiorczych

4.1. Analiza 

4.1.1. możliwości zaadoptowania stanowiska do badań katalizatorów na stanowisko do prób zdawczo-

odbiorczych 

4.1.2. kapitalizacja wiedzy na temat możliwości zastosowań systemów katalitycznych dopalania materiałów 

utlenialnych w powietrzu 

4.2. Projekt stanowiska do prób zdawczo-odbiorczych 

4.3. Budowa stanowiska do prób zdawczo-odbiorczych 

4.4. Wykonanie prób zdawczo-odbiorczych 

WSTĘPNA ANALIZA RYZYKA PROJEKTOWEGO 

Wstępną analizę ryzyka dla procesu remontu spalarek wodoru wykonano metodą �	
� [3]. Analiza ryzyka metodą 

�	
� nakierowana jest na zdolność do przewidywania wystąpienia niezgodności w systemie lub przebiegającym w nim 
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procesie w oparciu o wiedzę ekspercką i zawczasu opracowanie sposobów reakcji na zmaterializowane ryzyko bez względu 

na skalę materializacji10 [4]. Dlatego, jest to metoda używana chętniej do analizy technicznej niż ekonomicznej. 

Analiza �	�
 nie tylko przyczynia się do minimalizacji skutków materializacji ryzyka, ale ustala hierarchię 

rodzajów zdiagnozowanych, inherentnych jego rodzajów a przez to pozwala ustalić niezbędny poziom i kierunki 

prowadzonego monitoringu zagrożeń i szans. 

Brak możliwości zapewnienia stref bezpieczeństwa na terenie Aka dem i i wiąże się z brakiem tradycji  w 

prowadzeniu badań z użyciem wodoru. Wstępne badania modelowe zrealizowane w Ak ad em i i prowadzone były  

z bezpiecznymi mieszaninami wodorowo-powietrznymi11 niestwarzającymi zagrożenia12 wybuchowego. Obecnie 

koniecznym jest wykorzystanie strumieni mieszanin, które ze względów technicznych i finansowych13 powinny być 

otrzymywane poprzez dynamiczne mieszanie wodoru z powietrzem. Intensywność stwarzanego zagrożenia jest wysoka, 

oceniana na poziomie � � 9 w dziesięciopunktowej skali. Względne prawdopodobieństwo materializacji ryzyka jest także 

relatywnie wysokie i oszacowane na poziomie � � 8 w dziesięciopunktowej skali. Natomiast w tym zakresie występuje 

idealna detekcja na poziomie �% ≅ 100%, stąd względny poziom prawdopodobieństwa detekcji oszacowano na � � 1. 

Poziom względnej liczby ryzyka14 ��� nie przekracza wartości krytycznej ����� � 100, choć jest wysoki i wynosi ��� � 72. 

Odpowiedzialność za przygotowanie terenu do prób zostało powierzone zleceniodawcy stąd Aka demi a przeniosła ryzyko 

obniżając poziom względnej liczby ryzyka Akad em ii do znikomego ��� � 8 � tab.6. 

Konieczność zapewnienia stref bezpieczeństwa wiąże się z potrzebą wytwarzania znacznych strumieni mieszanin 

wodorowo-powietrznych domieszkując czysty wodór do strumienia powietrza. Intensywność stwarzanego zagrożenia 

oceniono na tym samym jak poprzednio poziomie względnym � � 9. Względne prawdopodobieństwo materializacji ryzyka 

jest także relatywnie wysokie i oszacowane na poziomie � � 9. Natomiast w tym zakresie występuje idealna detekcja stąd jej 

względny poziom oszacowano na � � 1, co odpowiada detekcji na poziomie �% ≅ 100%. Poziom względnej liczby ryzyka 

��� nie przekracza wartości krytycznej ����� � 100, choć jest także wysoki i wynosi ��� � 81. Odpowiedzialność za 

przygotowanie terenu do prób zostało już powierzone zleceniodawcy stąd Akad em ia  przeniosła ryzyko związane  

z możliwością zaistnienia wybuchu na jej terenie. Na Ak ad em ii  jednak ciążyła odpowiedzialność zaprojektowania instalacji 

do otrzymywania strumieni wodorowo-powietrznych, stąd odpowiedzialność jest współdzielona przez Akad em ię . 

Ak ad em i a  posiada doświadczenia w projektowaniu systemów stało-dozujących, lecz dla małych strumieni. 

Pozostaje sprawą otwartą umiejętność szybkiego zaprojektowania i budowy takiego systemu. Można założyć, że względne 

prawdopodobieństwo materializacji ryzyka przy uwzględnieniu doświadczenia Akad em i i  może być obniżone do poziomu 

umiarkowanego � � 6, co pozwoli na obniżenie względnej liczby ryzyka do poziomu ��� � 54. 

Brak stanowisk pomiarowych wiąże się także z brakiem tradycji w prowadzeniu badań z użyciem wodoru. Jak już 

wspomniano wstępne badania modelowe zrealizowane w Aka d em ii  prowadzone były z systemami pomiarowymi, które 

zostały już rozebrane i zagospodarowane w inny sposób. Obecnie koniecznym jest zbudowanie ich na nowo. Względna 

intensywność ryzyka braku możliwości budowy adekwatnych stanowisk, zwłaszcza przy presji czasowej i ograniczonym 

budżecie jest duża i została oszacowana na poziomie � � 7 w dziesięciopunktowej skali. Względne prawdopodobieństwo 

materializacji ryzyka jest także relatywnie wysokie i oszacowane na 
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Risk analysis for the initial project feasibility study. 

I P D RPN=I    ×P×D

hydrogen dosage system 9 damage 3
possible full 

detection
5 135

implementation 

research
9 3 3 81

air flow feeding system 9 choking 7
possible ideal 

detection
1 63

implementation 

research
9 4 1 36

mixing system 9

insufficient 

hydrogen 

expansion

9
possible full 

detection
2 162

implementation 

research
9 3 2 54

catalyst tests station
incinerator 

destruction
6

sudden increase 

of working 

temperature

7
possible full 

detection
3 126

application of 

temperature 

measurements

6 2 3 36

production of an 

explosive mix
9

bad mixing 

conditions
8

possible full 

detection
2 144 measurements 9 8 1 72

lack of 

acceptance of 

works

10
erroneous 

measurements
3

possible full 

detection
3 90 SOP 10 3 2 60

production of an 

explosive mix

Corrected RPN

I P D RPN

delivery acceptance tests station

Intensity of generated threat I Probability of occurrence P Probability of detection D

1:Almost imperceptible 1: Improbable 1: ideal detection D%≅100%

2-3: Insignificant burden on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN >100

Type of problem/                                                          

problem situation

Effect of risk 

materalisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Probable cause 

of risk 

materalisation

Probability of 

risk 

materalisation

Possibility of 

detection of risk 

materalisation

Probability of 

detection of risk 

materialisation

RPN                        

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10:High probability 10: lack of detection D%≅0%
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poziomie � � 8. Dla tego ryzyka występuje pełna detekcja stąd względne prawdopodobieństwo detekcji � oszacowano na 

poziomie � � 2, co odpowiada detekcji na poziomie 100% � �% � 99,7%. Poziom względnej liczby ryzyka ��� przekracza 

nieznacznie wartość krytyczną ����� � 100 i wynosi ��� � 112. W celu zmniejszenia zagrożenia materializacją ryzyka 

należy rozpatrzyć możliwość wypożyczenia lub adaptacji posiadanego wyposażenia pomiarowego. Ponieważ Akad em i a  jest 

właścicielem eksplozymetrów, których wykorzystanie może zmniejszyć względną intensywność stwarzanego ryzyka, 

obniżając go do szacowanego poziomu � � 3 a względne prawdopodobieństwo detekcji, do poziomu idealnego � � 1, 

powodując jednocześnie obniżenie wartości względnej liczby ryzyka ��� do akceptowalnego, niskiego poziomu ��� � 24. 

Zapóźnienia w rozwiązaniu sytuacji problemowej związanej z naprawą reaktorów systemu dopalania wodoru 

spowodowały wzrost presji czasowej. Modernizacja spalarek musi być zakończona w terminie czterech miesięcy. W tym 

terminie należy wykonać projekty, zakupy, zbudować aparaturę i przeprowadzić badania wdrożeniowe katalizatora. 

Negatywny wynik tych badań spowoduje przekroczenie czasu wymiany złoża i przeprowadzenia prób zdawczych. Taki plan 

ma nikłe szanse terminowego zrealizowania, nawet przy osiągnięciu sukcesu w pierwszym podejściu. Projekt nie posiada 

żadnej rezerwy czasowej na powtórzenie badań stąd względną intensywność stwarzanego ryzyka oceniono na wysokie � � 8. 

Względne prawdopodobieństwo materializacji ryzyka jest także krytyczne, dlatego oszacowano je na poziomie � � 9. 

Natomiast detekcję oceniono na poziomie pełnym 100% � �% � 99,7%, co odpowiada � � 2. Poziom względnej liczby 

ryzyka ��� przekracza wartości krytyczną ����� � 100 i wynosi ��� � 144. Jednak kapitalizacja wiedzy w budowie 

aparatury zwłaszcza systemu monitoringu atmosfery okrętu podwodnego w ramach projektu finansowanego przez 

Departament Polityki Zbrojeniowej MON nr 48/MW/S-50/99 z dnia 29.12.1999 r. pozwala na zmniejszenie oceny 

względnego prawdopodobieństwa materializacji ryzyka do wartości bardzo mało prawdopodobnej � � 3 a detekcję należy  

w tym zakresie określić na poziomie idealnym � � 1, stąd względna liczba ryzyka ��� ulegnie wydatnemu zmniejszeniu do 

poziomu ��� � 24. 

Ograniczenie czasu badań ma duże oddziaływanie na ryzyko zakończenia porażką projektu, stąd względną 

intensywność stwarzanego zagrożenia oszacowano na poziomie � � 7 w dziesięciopunktowej skali. Względne 

prawdopodobieństwo realizacji ryzyka jest prawie pewne, stąd oszacowano je na poziomie � � 9. Detekcja też jest prawie 

pełna, stąd względne prawdopodobieństwo detekcji oszacowano na poziomie � � 2. Poziom względnej liczby ryzyka ��� 

przekracza wartości krytyczną ����� � 100 i wynosi ��� � 126. Jedynym sposobem minimalizowania wartości względnej 

liczby ryzyka ��� jest zawarcie odpowiednich zastrzeżeń w umowie. Skoro jednak wiadomo, że ryzyko ulegnie materializacji 

można stwierdzić, że � � 1, stąd względna liczba ryzyka właściwie leży poniżej wartości krytycznej i wynosi ��� � 63. 

Największym zdiagnozowanym ryzykiem, które może się zmaterializować jest związane z ograniczeniami  

w budżecie projektu. Z ogólnego punktu widzenie zarządzania projektami istnieje pewien kompromis pomiędzy: zakresem, 

budżetem, czasem i jakością. Przy sztywno zdefiniowanym zakresie, niedoczasie, zwiększony budżet może zapewnić 

realizację zgodną z krytycznymi wymaganiami jakościowymi  �!. Jednak w rozpatrywanym projekcie istnieje sztywny 

zakres, niedoczas i ograniczony budżet, zatem nie należy oczekiwać spełnienia wymagań jakościowych  �! na wysokim 

poziomie. Względna intensywność stwarzanego zagrożenia materializacji ryzyka za niskiego budżetu projektu przyjęto na 

poziomie bardzo dużego oddziaływania � � 9 a jego materializację na poziomie granicy umiarkowanego 

prawdopodobieństwa � � 8 we względnej, dziesięciostopniowej skali. Jednak możliwa jest jedynie średnia detekcja na 

szacowanym względnym poziomie prawdopodobieństwa � � 5. Poziom względnej liczby ryzyka ��� przekracza znacznie 

wartość krytyczną liczby ryzyka ����� � 100 i wynosi ��� � 360. Przy kapitalizacji wiedzy i zaaprobowaniu ceny 

katalizatora przez zleceniodawcę, względne prawdopodobieństwo materializacji ryzyka za niskiego budżetu projektu może 

spaść do małego � � 6 a z tego samego powodu względna detekcja może zbliżyć się do idealnej � � 1, co pozwoli na 

ograniczenie względnej liczby ryzyka do poziomu ��� � 54 poniżej granicy krytycznej ����� � 100. 

Powiązane z ryzykiem za niskiego budżetu jest ściśle ryzyko związane z brakiem decyzji o wyborze dostawcy 

katalizatora i akceptacji jego warunków, jak to podano wyżej. Względna intensywność stwarzanego zagrożenia przez to 

ryzyko jest duża i oszacowana na poziomie � � 8 przy wysokim względnym prawdopodobieństwie jego materializacji � � 9. 

Względne prawdopodobieństwo detekcji jest duże pod warunkiem wydzielenia z zakresu projektu punktu kontrolnego 

związanego z akceptacją dostawcy i jego warunków przez zleceniodawcę. Ponieważ ten warunek został spełniony, więc 

względne prawdopodobieństwo detekcji zostało przyjęte na poziomie � � 1. Poziom względnej liczby ryzyka ��� nie 

przekracza jej wartość krytycznej, choć jest wysoki i wynosi ��� � 72. Przy akceptacji przez zleceniodawcę ustanowienia 

punktu kontrolnego, przy kapitalizacji wiedzy związanej z możliwymi dostawcami katalizatora, można spodziewać się 

obniżenia poziomu względnego prawdopodobieństwa materializacji ryzyka związanego z brakiem akceptacji dostawcy 

katalizatora na jego warunkach z poziomu wysokiego � � 9 do mało prawdopodobnego � � 5, co powoduje dalsze 

zmniejszenie względnej liczby ryzyka do poziomu ��� � 40. 

Brak dostawcy aparatury, przy doświadczeniu Ak ad em i i  w budowie systemów pomiarowych, nie stwarza dużych 

problemów. Względna intensywność stwarzanego przez ryzyko zagrożenia oszacowano na poziomie umiarkowanego 

oddziaływania � � 6. Względne prawdopodobieństwo materializacji ryzyka jest małe, gdyż producentem może być także 

Ak ad em i a , stąd � � 4. Jednak na początku projektu możliwość detekcji ryzyka braku dostawców aparatury jest niepełna, 

stad we względnej skali oszacowano jej poziom na � � 3. Poziom względnej liczby ryzyka ��� nie przekracza jej wartość 

krytycznej, choć jest wysoki i wynosi ��� � 72. Jednak uznając, że doświadczenie i baza warsztatowa Aka d em ii  pozwoli na 

zbudowanie całej wymaganej aparatury, to względny poziom detekcji można uznać za idealny � � 1, co pociąga redukcję 

względnej liczby ryzyka do poziomu ��� � 24. 

Wstępna analiza możliwości realizacji zdiagnozowanych rodzajów możliwego do wystąpienia ryzyka pokazuje, że 

przy dobrej współpracy ze zleceniodawcą projekt ma szansę na zmianę realizowanego zakresu przy materializacji niektórych 

rodzajów ryzyka. Należy zauważyć, że projekt nadal jest na tyle ryzykowny, że właściwie nie powinien być podjęty. Jednak 

względy ekonomiczne związane z utrzymaniem prestiżu Aka d em ii  powinny przyczynić się do decyzji o inicjacji tak 

ryzykownego projektu. 
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WSPARCIE 

Wsparcie projektu miały stanowić usługi zaopatrzeniowe oraz organizacja miejsc posadowienia stanowisk 

badawczych i zdawczo-odbiorczych. Odpowiedzialność za realizację wsparcia zgodził się ponieść zleceniodawca. 

KLUCZOWI INTERESARIUSZE 

W związku z charakterem projektu stosunkowo łatwo zidentyfikować kluczowych interesariuszy, którzy zostali 

określeni podczas prac zespołu projektowego w ramach pracy grupowej �" 15 przy zastosowaniu metody delfickiej 16. Oprócz 

zamawiającego, jakim jest zleceniodawca, należy również uwzględnić Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe dbające o 

spełnienie wymagań jakościowych  �!. 

Należy jednak pamiętać, że głównym interesariuszem projektu jest załoga okrętu podwodnego i jego gestor. 

GENERALNA MAPA PROCESU 

Wysoko poziomową mapę procesu ���� 17 ustanowiono podczas prac powołanego zespołu z przedstawicielami 

zamawiającego w ramach pracy  

Rys.1. Mapa procesu w postaci diagramu �����. 

grupowej �" przy zastosowaniu metod y  d el f i ck i e j  oraz burzy  móz gów – rys.1. Mapa pokazuje proces realizacji 

projektu oraz system, w którym on przebiega wraz z wejściami i wyjściami. Nad�system stanowią użytkownicy  

z Mar yn ar ki  Woj en ne j  RP . Racjonalizowany projekt pod�proces remontu okrętu podwodnego.  

Należy zwrócić uwagę, że plan realizacji projektu zakłada budowę stanowiska do prób zdawczo-odbiorczych przy 

jego stopniowej rozbudowie. Dwa etapy badań, związane są z budową demonstratorów technologii18:  

• urządzenie do kontrolowanego dozowania wodoru,

• urządzenie do kontrolowanej emisji strumienia powietrza. 
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Następnie, ich badania, budowa systemu monitoringu podstawowych parametrów procesu i pracy spalarek 

umożliwią budowę stanowiska do badań katalizatorów, które zostanie później przebudowane na stanowisko do prób 

zdawczo-odbiorczych. Stąd na mapie procesu zaznaczono sekwencyjne pod�procesy budowy niezbędnej aparatury do 

przeprowadzenia naprawy i prób zdawczo-odbiorczych spalarek wodoru. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Do zdefiniowania krytycznych wymagań głównych interesariuszy z punktu widzenia jakości  �! wykorzystano 

meto d ę burz y mózg  ów. W jej wyniku wytypowano dziewięć następujących wymagań: rzetelność / dokładność, aktualność, 

adekwatność, kompatybilność, bezobsługowość, wydajność, niezawodność, doświadczenie / ���19, redundancja.  

Dla definiowanego projektu istnieje bardzo ścisła cezura czasowa, która w normalnych warunkach uniemożliwia 

zrealizowanie zdefiniowanego zakresu bez posiadania części zamiennych, w tym świeżego katalizatora oraz technologii jego 

wymiany. Jeśli takie okoliczności nie zachodzą, jak w tym przypadku, to istnieje konieczność ustanowienia nadmiarowego 

budżetu. Nadmiarowy budżet pozwala na zakupy kwalifikowanych usług czy kn ow-how . Jednak w tym projekcie budżet 

także jest ograniczony. Ograniczenia czasu, zakresu i budżetu muszą skutkować obniżeniem jakości � rys.2.  

Jak pokazała analiza ryzyka, w typowych warunkach podjęcie tego typu projektu byłoby niemożliwe bez zgody 

zlecającego na znaczne zwiększenie budżetu i wysokie ubezpieczenie kontraktu. Ze względów prestiżowych zdecydowano się 

podjąć zadania przy zastrzeżeniu zachowania jedynie minimalnego poziomu jakości. 

STRUKTURA PRODUKTÓW 

Wstępnego określenia struktury podziału produktów dokonano podczas analizy wysoko-poziomowej projektu. 

Zidentyfikowano niepodlegające zdawaniu zleceniodawcy następujące kluczowe produkty pośrednie, jako systemy służące 

do:  

a) b) 

Rys.2. Współzależność kosztu, czasu, zakresu i jakości w projekcie. 

• monitoringu zawartości wodoru,

• otrzymywania mieszanin wodorowo-powietrznych,

• badania skuteczności katalizatorów,

• prób zdawczo-odbiorczych. 

Produkty te nie stanowią przedmiotu zamówienia, lecz ich brak uniemożliwi zrealizowanie celu głównego projektu.

Produktem podlegającym próbom zdawczo-odbiorczym i odbiorowi są cztery sztuki spalarek wodoru. 

Produkty pośrednie scherarchizowano oraz określono ich powiazania ze zdefiniowanymi wymaganiami

jakościowymi  �!. Wyniki tej analizy przedstawiono graficznie na rys.3. Projekty poziome oparte są o wymagania 

projektowe, pionowe o wymagania jakościowe  �!, zaś projekty oparte o skonkretyzowane wymagania procesowe dla 

ustalonych wymagań jakościowych  �! stanowią komórki przedstawionej na rys.3 macierzy. 

Głównym produktem jest stanowisko do badań katalizatorów. Ze względu na to, że badania katalizatora będą 

prowadzone na obiekcie rzeczywistym prawdopodobnie będzie możliwe wykorzystanie stanowiska do badań katalizatorów 

jednocześnie jako stanowiska do prób zdawczo-odbiorczych. 
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Rys.3. Podstawowe produkty ulepszanego procesu i ich powiązania z podstawowymi wymaganiami jakościowymi ���. 

Oparte o wymagania procesowe projekty poziome stanowią hierarchicznie zbudowaną piramidę poszczególnych 

produktów cząstkowych, które są niezbędne do wykonania projektu jednak nie stanowią elementów podlegających zdaniu 

zamawiającemu. Także #$%& � '%& zdobyte podczas opracowywania produktów cząstkowych stanowi własność realizatora.  

Umiejętność precyzyjnego dozowania wodoru stanowi podstawę bezpiecznych badań. Prowadzenie badań przy 

wykorzystaniu zamówionych mieszanin wodorowo-powietrznych jest niecelowe nie tylko ze względu na znaczny koszt, lecz 

także konieczność budowy wysokowydajnej aparatury do jej kontrolowanego wyzwalania. Butle z gazem musiałyby być 

połączone w wiązki a takie nie są standardowo przystosowane do mieszanin wodorowo-powietrznych. Dlatego 

najwygodniejszym sposobem jest wytwarzanie mieszanin poprzez dynamiczne mieszanie wodoru z powietrzem. Do 

precyzyjnej regulacji strumienia dozowanego wodoru przyjęto wstępnie układ reduktora ze współpracującą dyszą przy 

przepływach nadkrytycznych. Takie systemy używane są w aparatach nurkowych o półzamknietym obiegu czynnika 

oddechowego. Ponieważ Aka dem i a  prowadziła badania w tym zakresie posiada biegłość w projektowaniu takich 

systemów. Pomiary strumieni gazów będą realizowane przy pomocy rotametrów. Po wyznaczeniu zależności ciśnienia 

zasilania dyszy w funkcji strumienia nadkrytycznego dla emitowanego przez dyszę wodoru, kontrola jego strumienia będzie 

realizowana przez pomiar ciśnienia zasilania dyszy [5]. 

Dozowanie powietrza będzie realizowane wstępnie przy pomocy zbudowanych w Ak ad em i i  systemów 

zachowania życia w kompleksach hiperbarycznych. Systemy te posiadają wysokowydajne pompy wypornościowe sterowane 

falownikami. Umożliwia to dostatecznie precyzyjną regulację strumienia powietrza. Kontrola strumienia powietrza będzie 

realizowana rotametrycznie. 

Mieszanie powietrza z wodorem będzie realizowane w rurze dolotowej do spalarki. Należy doświadczalnie 

sprawdzić na jakiej długości nastepuje pełne wymieszanie wodoru z powietrzem.  

Do podstawowych pomiarów parametrów pracy należy zaliczyć oznaczenie zawartości wodoru przed i za spalarką. 

Dodatkowo warto mierzyć temperaturę złoża i temperaturę wstępnego nagrzewania. Pomiary zawartości wodoru są 

kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy oraz jako parametry na podstawie których będzie przebiegać ocena 

skuteczności działania spalarek podczas prób zdawczo-odbiorczych. 

Próby katalizatora i później próby zdawcze będą przebiegać przy wykorzystaniu wentylatora oraz spalarki z okrętu 

podwodnego. Dodatkowo będzie wykorzystywane wyposażenie pomiarowe oraz mieszalnik do wytwarzania mieszanin 

wodorowo-powietrznych. 
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Przedstawiony na rys.3 graf obrazuje oszacowanie wpływu głównych wymagań jakościowych  �! dla 

pod�procesów gwarantujących adekwatny przebieg procesu głównego: modernizacji spalarek wodoru. Przeprowadzona 

jakościowa analiza wzajemnych relacji przebiegających procesów z ustalonymi krytycznymi wymaganiami jakościowymi 

 �! dla procesu wiodącego stanowi podstawę przedstawionej dalej analizy ilościowej tych powiązań.  

SYTUACJA PROBLEMOWA 

Przy opisie projektu uwzględniono diagnozę wstępną, stawiane przed Zespołem cele, związane  

z przeprowadzeniem modernizacji spalarek wodoru oraz potencjalne zagrożenia związane z niepowodzeniem projektu. 

• Jakie są niedomagania procesu spalania wodoru w spalarkach?
Spalarki przekroczyły swój resurs pracy pomiędzy obligatoryjnymi remontami, dlatego ich pracę może 

charakteryzować za mała wydajność spalania wodoru. Najprawdopodobniej katalizator stracił częściowo swą

skuteczność na skutek oddziaływania z zanieczyszczeniami atmosfery, np. został „zatruty” związkami siarki.

• Kiedy i gdzie powstaje sytuacja problemowa? 
Sytuacja problemowa została zgłoszona przez załogę i przyjęta do rozwiązania podczas remontu okrętu

podwodnego. Działanie spalarek powinno być zweryfikowane i na tej podstawie podjęta decyzja o remoncie bądź 

złomowaniu. Weryfikacja nie była przeprowadzona przez Aka d em ię . A ka d emi i  uzyskała zlecenie jedynie na 

naprawę bez weryfikacji ze wskazaniem wymiany złoża katalizatora na odpowiednik krajowy, pochodzący z �� lub

Ameryki Północnej. 

• Jak rozległa jest pojawiająca się sytuacja problemowa? 
Sytuacja problemowa jest dotkliwa, gdyż Ak ad em i a  nie dysponuje bazą i doświadczeniem w badaniach 

katalizatorów. Umiejętności w tym zakresie zostały wyniesione przed 30 laty przez kierownika projektu podczas 

pracy w Instyt uc i e  N is k i ch  Temp era tur  i  B ad a ń Str uk tura ln y ch Po lsk i e j  Ak a de mi i  N a uk  oraz badań

modelowych w ramach projektu zamawianego przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON umowa 

nr 20/DPZ/3/OTM/S/WR/MON/2002/706 p.t.: „Systemy podtrzymania życia na okręcie podwodnym”, 

zrealizowanego w latach 2002−2004 w Ak ad em i i . Podstawowym problemem jest wybór rodzaju katalizatora, 

który będzie prawidłowo pracował w konfiguracji spalarki. Jeśli granulacja / kształt wytłoczek katalizatora będzie 

inny niż oryginalny, to nie może on stwarzać znacznie większych oporów przepływu zapewniając odpowiednią 

wentylację jam akumulatorowych. Skuteczność zastosowanego katalizatora musi być potwierdzona podczas prób w 

warunkach zbliżonych do rzeczywistych z wykorzystaniem mieszanin wodorowo-powietrznych przy zachowaniu

parametrów zbliżonych do parametrów zawartych w dokumentacji technicznej spalarek wodoru. Do

przeprowadzenia prób powinny być opracowane metody pomiarowe oraz system do otrzymywania i podawania 

odpowiednich strumieni mieszaniny wodorowo-powietrznej. 

• Jaki jest wpływ sytuacji problemowej na działania Sił Zbrojnych?
Załoga okrętu podwodnego stawia problem priorytetowo, choć większość okrętów podwodnych nie posiada takiego 

systemu.

KLUCZOWA PROBLEMATYKA I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI PROJEKTU 

Zdiagnozowano podstawową problematykę projektu i potencjalne zagrożenia jego realizacji. 

• Czy diagnoza sytuacji problemowej opiera się na obserwowanych faktach czy założeniach?
Diagnoza opiera się na założeniu, że złoże katalizatora nie posiada odpowiedniej aktywności katalitycznej. Takie 

stwierdzenie zostało przekazane Aka dem i i .

• Czy sytuacja problemowa jest trywialna i wymaga jedynie korekcji? 
Sytuacja problemowa nie jest trywialna, gdyż wymaga wytypowania i sprawdzenia skuteczności katalizatora, który

ma zastąpić stare złoże. Czyli projekt składa się z faz: 

• Badań przemysłowych, wchodzących w skład badań naukowych, mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów, usług oraz wprowadzenie ulepszeń do 

istniejących procesów i usług. Badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych,

szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac

rozwojowych.

• Prac rozwojowych stanowiących nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy 

i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do 

tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów.

• Przeprowadzeniem usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie techniki i technologii. W odróżnieniu od 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych usługi naukowo-badawcze obciążone są podatkiem VAT.

Wszystkie te fazy należy przeprowadzić w ekstremalnie krótkim czasie.
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• Czy zostały zebrane przez powołany zespół dane do analizy sytuacji problemowej i weryfikacji
proponowanych rozwiązań? 
Dane do analizy sytuacji problemowej muszą być zebrane w ramach projektu.

• Czy sytuacja problemowa nie dotyczy zbyt rozległego procesu, który należy podzielić na mniejsze
pod−procesy? 
Do sprawdzenia skuteczności wytypowanego katalizatora potrzebne jest specjalistyczne stanowisko, którego

Ak ad em i a  nie posiada, stąd musi być ono zbudowane w ramach projektu. Pośrednie etapy prac nie interesują

zleceniodawcy, stąd wypracowane w ramach projektu ��� − ℎ�� będzie jedynie własnością Akad em i i , lecz też

nie będzie oddzielnie sponsorowane w ramach projektu. Inwestowanie w badania stanowi w dużej części wkład

własny zespołu realizującego projekt a ich wysiłek nie będzie wynagradzany proporcjonalnie do niezbędnego ich

zaangażowania. 

• Czy w definicji sytuacji problemowej nie jest już zawarte jej rozwiązanie? 
Definicja sytuacji problemowej nie zawiera rozwiązania. Proponowany przebieg projektu wraz z produktami

pośrednimi został opracowany dopiero w wyniku przeprowadzonej analizy wstępnej sytuacji problemowej 

w ramach realizacji projektu.

• Czy uzyskano akceptację głównych interesariuszy do przeprowadzenia projektu? 
Poczynione założenia dotyczące etapów, własności intelektualnej, sposobu odbioru pracy oraz wsparcia przy 

realizacji projektu zostały zaaprobowane przez zleceniodawcę. Zakres projektu zawiera następujące uzgodnienia: 

• modernizacja spalarek wodoru przeprowadzona będzie przez oddzielnie a Aka de mi a  wykona jedynie ich

modernizację polegającą na wymianie złoża katalizatora, 

• zakupy wybranych typów katalizatora u wskazanego dostawcy będą realizowane na koszt zleceniodawcy,

• zakupy materiałów do budowy stanowisk, prób katalizatora oraz zdawczo-odbiorczych będą realizowane na 

kosztach projektu,

• wybór miejsca i posadowienie stacji prób na terenie zleceniodawcy i na jego ryzyko,

• wypracowane ��� − ℎ�� zostaje przy Akad em i i , która udziela licencji na zastosowane rozwiązania dla czterech

sztuk modernizowanych przez nią spalarek.

WNIOSKI

Faza definiowania procesu zakończyła się: 

• zdefiniowaniem poprawianego produktu i procesu, za który przyjęto proces modernizacji spalarek wodoru

ustalając jednocześnie pod−procesy, w których powstaną produkty pośrednie,

• przetłumaczeniem na wymagania jakościowe ��� zidentyfikowanych dziewięciu wymagań klienta: 

rzetelność/dokładność, aktualność, adekwatność, kompatybilność, bezobsługowość, wydajność, niezawodność, 

doświadczenie/��P, redundancja,

• opracowaniem i zatwierdzeniem karty zespołu projektowego, dla którego określono kompetencje oraz 

zapewnieniem finasowania wypracowanych rozwiązań do ich wdrożenia, 

• zdefiniowaniem wysokopoziomowej mapy procesu, w której określono kontekst oraz powiązany z ulepszanym

procesem system i inne procesy działające w tym systemie, które przedstawiono na rys.1,

• zidentyfikowaniem podstawowych produktów procesu, za które przyjęto zmodernizowane spalarki wodoru,

• chierarchizowaniem produktów pośrednich i ich powiązań z wymaganiami jakościowymi ���, których strukturę

uporzadkowano i przedstawiono w formie graficznej na rys.3.

Dodatkowym elementem przedstawionej tutaj fazy definiowania było wykonanie wstępnej analizy ryzyka projektu,

która posłużyła do podjęcia decyzji o akceptacji uzasadnienia biznesowego projektu, eliminacji niektórych rodzajów ryzyka 

poprzez poczynienie zastrzeżeń w umowie oraz akceptacji ryzyka rezydualnego dla projektu. 

FAZA POMIARU PROCESU 

W fazie pomiaru zhierarchizowano metodą � ��20, zdiagnozowane21 wymagania jakościowe � �� dla 

rozpatrywanego procesu moderniozacji spalarek wodoru. Wykonano wstępną analizę ryzyka dla procesu realizacji projektu 

metodą �	
. Ustalono główną odpowiedź przy prowadzeniu prób zdawczo-odbiorczych. Zaproponowano  

i przeprowadzono analizę systemu pomiarowego do badań i prób. Ustanowiono plan zbierania danych oraz zdefiniowano 

standardy wydajności procesu pomiarowego. 
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Rys. 4. Wymagania klienta i krytyczne wymagania jakościowe ��� procesu wykonania modernizacji spalarek wodoru. 
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WYMAGANIA KLIENTA 

Do zdefiniowania krytycznych wymagań głównych interesariuszy oraz określenia wymagań jakościowych ��� 

wykorzystano diagram ��� – rys.4. W dalszym ciągu analizy diagram ten będzie rozwijany z wersji od planowania jakości  

i ustalenia wymagań jakościowych ��� poprzez planowanie produktów i procesów do fazy realizacji. 

Metodą pracy grupowej uzgodniono trzy obszary realizacji procesu wykonania modernizacji spalarek wodoru: 

• konieczne produkty i procesy pośrednie do realizacji projektu,

• zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji prac, 

• zakres wsparcia i współpracy zleceniodawcy. 

Uzgodniono pośrednie procesy potrzebne do realizacji projektu:

• doboru katalizatora, 

• budowy systemu pomiarowego stężenia wodoru i parametrów spalarki,

• budowy systemu dozowania wodoru,

• budowy systemu wytwarzania i pomiaru strumienia powietrza. 

Zleceniodawca uznał produkty i procesy pośrednie za wewnętrzne problemy Ak ad em i i . Kontrola końcowa efektu

modernizacji spalarek wodoru polegać będzie na bezspornym stwierdzeniu przynajmniej dziesięciokrotnego obniżenia 

zawartości wodoru w mieszaninie powietrzno-wodorowej podawanej na spalarkę przy stężeniu wodoru w pobliżu 

�(��) ≅ 3%�. 

Uzyskano zgodę od zleceniodawcy na finasowanie i realizację wszystkich trzech procesów poprzedzających 

wykonanie remontu spalarek wodoru oraz zakres koniecznych produktów i procesów pośrednich potrzebnych do realizacji 

projektu – rys. 3. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Zdiagnozowane wcześniej wymagania krytyczne22 zapewnienia jakości ��� poddano analizie przy wykorzystaniu 

metody ��� ustalając ich ranking. Trzy najważniejsze, to: 

• rzetelność/dokładność, 

• adekwatność,

• niezawodność.

Analiza wymagań jakościowych ��� procesu wykonania modernizacji spalarek wodoru pozwoliła na ustalenie ich

rankingu także po uwzględnieniu trudności realizacji ich minimalnego poziomu – rys. 4. Ranking ustalono na podstawie 

maksymalnej liczby względnej oceny punktowej hierarchii wymagań klienta, powiązań z wymaganiami jakościowymi ���  

i możliwością realizacji wymagań dla wartości progowych wymagań jakościowych ���. Po uwzględnieniu nałożonych 

poziomów wymagań ilościowych ��� dla produktów nie doszło do przewartościowania rankingu podstawowych wymagań 

krytycznych dla zapewnienia jakości ��� ustalając te same, trzy najważniejsze: rzetelność/dokładność, adekwatność, 

niezawodność. 

DEFINICJE OPERACYJNE DLA WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH 

Na rys. 4 zebrano 9 ustalonych, kluczowych wymagań jakościowych ��� dla procesu remontu spalarek wodoru: 

rzetelność/dokładność, aktualność, adekwatność, kompatybilność, bezobsługowość, wydajność, niezawodność, mobilność, 

doświadczenie, ��� oraz redundancja, które poniżej zdefiniowano charakteryzując typy danych, cele, granice tolerancji itp. 

• rzetelność/dokładność rozumiana, jako rzetelne i dokładne pomiary zawartości wodoru w powietrzu oraz dokładne 

i bezpieczne metody otrzymywania znacznych ilości mieszanin wodorowo-powietrznych zapewniających, stabilny 

strumień podawanej mieszaniny wodorowo-powietrznej, 

• aktualność rozumiana, jako możliwie nowoczesne rozwiązania,

• adekwatność rozumiana, jako efektywne rozpoznanie rynku i zastosowanie najlepszych rozwiązań do budowy 

stanowisk oraz dobór najodpowiedniejszego katalizatora,

• kompatybilność rozumiana, jako zgodność rozpoznania rynku z wymaganiami stawianymi katalizatorowi 

i wykonanym zakupom zarówno katalizatora jak i elementów wchodzących w skład stanowisk badawczych,

• bezobsługowość rozumiana, jako brak konieczności zatrudnienia kwalifikowanego personelu do rozpoznania rynku 

katalizatorów oraz brak konieczności angażowania kwalifikowanej obsługi zabezpieczającej przed wybuchem

podczas pracy systemu do otrzymywania mieszaniny wodorowo-powietrznej oraz spalarek wodoru,

• wydajność rozumiana, jako kwalifikowane wsparcie ze strony zleceniodawcy przy realizacji projektu oraz

zapewnienie odpowiednich wydatków wodoru i powietrza przy wytwarzaniu odpowiednich ilości, dobrej 

jakościowo mieszaniny wodorowo-powietrznej,

• niezawodność rozumiana, jako optymalne rozpoznanie rynku, realizacji zakupów i wsparcia przez zleceniodawcę 

oraz optymalny wybór katalizatora, wszystkich podsystemów, stanowiska do badań katalizatorów i prób zdawczo-

odbiorczych,

• doświadczenie i ��� rozumiane, jako dostateczna kapitalizacja wiedzy,

• redundancja rozumiana, jako nadmiarowość zapewniająca bezpieczeństwo pracy. 
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Rzetelność i dokładność powinna gwarantować: 

• Pomiary zawartości wodoru w powietrzu dla zakresu zawartości wodoru  ��
 w granicach  ��

� (0; 4*%�

z dokładnością gwarantującą błąd bezwzględny na poziomie ∆ ��
, 0,2	%�.

• Dokładne i bezpieczne metody otrzymywania znacznych ilości mieszanin wodorowo-powietrznych zapewniających, 

stabilny strumień podawanej mieszaniny wodorowo-powietrznej w granicach przepływu powietrza na poziomie do 

./� ∈ (0; 	150*1� ∙ '�	 ≜ (0; 	2500*41� ∙ 15$�	 i przepływu wodoru w granicach ./��
∈ (0; 	4,5*1� ∙ '�	 ≜

(0; 	75*41� ∙ 15$�	. Dokładność sporządzania tych mieszanin nie musi być bezwzględnie wymagana, gdyż ich skład 

będzie mierzony przez system pomiaru zawartości w przepływającej mieszaninie wodorowo-powietrznej. Jednak 

zakres regulacji zawartości poprzez zmianę przepływu strumieni powietrza i wodoru powinien zapewniać 

wytwarzanie mieszanin wodorowo-powietrznych z dokładnością dostosowaną do zdolności pomiarowej. 

Aktualność powinna gwarantować możliwie nowoczesne rozwiązania dotyczące typu proponowanego katalizatora, 

rozwiązań stanowisk do jego badania zawierających bezpieczne i nowoczesne systemy pomiarowe, oraz bezpieczny  

i efektywny układ do otrzymywania mieszanin wodorowo-powietrznych o wymaganym składzie. Ogólnie rozwiązania 

powinny stanowić stan techniki nie starszy niż 10 lat, szczególnie w zakresie dostępnych typów katalizatora tak, aby 

zapewnić możliwość jego dostaw w najbliższej perspektywie czasowej. Oczywiście do zaaprobowania są rozwiązania starsze, 

jeśli są one nadal uważane za obowiązujący stan techniki23. Aktualność będzie oceniana na podstawie wiedzy eksperckiej 

pozyskanej z publikacji naukowych dotyczących poszczególnych problemów. 

Adekwatność powinna gwarantować efektywne rozpoznanie rynku i zastosowanie najlepszych rozwiązań do 

budowy stanowisk badawczych oraz dobór najodpowiedniejszego katalizatora stanowiących przyjęty ogólnie stan techniki, 

nie starszy niż 10 lat. Adekwatność będzie szacowana, jako dopasowanie do konstrukcji spalarek wodoru w stopniu powyżej 

� 90% z uwzględnieniem możliwości zastosowania najbardziej zaawansowanej technologii. Adekwatność będzie oceniana 

na podstawie wiedzy eksperckiej i późniejszych pomiarów podczas oceny parametrów budowanych stanowisk oraz 

skuteczności spalania wodoru przez zmodernizowane spalarek.  

Kompatybilność powinna gwarantować zgodność rozpoznania rynku z wymaganiami stawianymi katalizatorowi, 

zgodność z oczekiwaniami zakupów zarówno katalizatora jak i elementów wchodzących w skład stanowisk badawczych, 

gwarantując ich wymaganą jakość, wydajność systemu otrzymywania strumienia mieszaniny wodorowo-powietrznej, 

odpowiedni dobór katalizatora do remontowanej spalarki wodoru oraz odpowiedniego zakresu pomiarowego do 

monitoringu zawartości wodoru. Zgodność ta będzie jedynie szacowana na podstawie wiedzy eksperckiej i powinna być na 

poziomie zbliżonym do całkowitej zgodności ≅ 100%. 

Bezobsługowość powinna zapewnić brak konieczności zatrudnienia kwalifikowanego personelu do rozpoznania 

rynku katalizatorów. W systemach technicznych, powinna zapewnić pracę systemów bez konieczności angażowania 

kwalifikowanej obsługi zabezpieczającej przed wybuchem podczas eksploatacji systemu do otrzymywania mieszanin 

wodorowo-powietrznych oraz spalarek w okresie nie krótszym niż 1 rok. 

Wydajność powinna wiązać się z zapewnieniem kwalifikowanego wsparcia ze strony zleceniodawcy przy realizacji 

projektu polegającego na udostępnieniu miejsca do prowadzenia prób oraz wykonanie zakupów na rzecz projektu. Ze strony 

technicznej wiąże się z zapewnieniem odpowiednich wydatków wodoru i powietrza przy wytwarzaniu odpowiednich ilości  

i jakości mieszanin wodorowo-powietrznych na szacowanym poziomie odniesienia do maksymalnych przepływów 

wymaganych podczas prób zdawczo-odbiorczych w stopniu większym niż � 90%. 

Niezawodność powinna zapewnić optymalne rozpoznanie rynku, realizację zakupów i wsparcia przez 

zleceniodawcę podczas realizacji projektu, w zakupach na rzecz projektu oraz udostępnienia miejsca prób. Ze strony 

technicznej powinna zapewnić optymalny wybór katalizatora, wszystkich podsystemów stanowisk do badań katalizatorów  

i prób zdawczo-odbiorczych na szacowanym poziomie odniesienia około ≅ 100%. 

Doświadczenie i ��� powinny zapewnić dostateczną kapitalizację wiedzy do bezbłędnego wyboru adekwatnego 

katalizatora na szacowanym, względnym poziomie odniesienia ocenianym na około ≅ 100%. 

Redundancja powinna zapewniać taki poziom nadmiarowości, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy z mieszaninami 

wodorowo-powietrznymi. Bezpieczeństwo to opiera się na odpowiedniej zdolności pomiarowej zawartości wodoru. Ocena 

redundancji opiera się na szacowaniu poziomu doniesienia ocenianym dla spalarek. Pożądany poziom redundancji wynosi 

około ~0%. 

POWIĄZANIA POMIĘDZY WYMAGANIAMI 

Wzrost rzetelności/dokładności działań zazwyczaj powoduje mniejszą ich wydajność. Tak jest i w tym przypadku  

w stosunku do realizacji zakupów i budowy systemów. Nie ma raczej większego wpływu na realizowane pomiary zawartości 

wodoru. Rzetelność pomiarów jest natomiast związana z doświadczeniem i prawidłowym ���, podobnie jak w stosunku do 

realizacji zakupów i budowy systemów – rys. 4. 

Aktualność systemów pomiarowych jest zazwyczaj powiązana z większą bezobsługowością, wydajnością  

i niezawodnością dla nowo zaprojektowanych systemów. Zazwyczaj nowo projektowane systemy posiadają także 

zapewnioną wewnętrzną redundancję polegająca na samokontroli systemu pomiarowego generującego komunikaty o stanie 

urządzenia a w nielicznych przypadkach także możliwość awaryjnego przejścia na zapasowy system pomiarowy. W tym 

przypadku taka sytuacja nie ma miejsca. Redundancję systemu zapewniono poprzez zabezpieczenie dodatkowych 

eksplozymetrów oraz systemów do pomiaru temperatury, które w każdej chwili mogą być wymienione na zapasowe.  

Dla eksplozymetrów zapewniono także szybką ścieżkę realizacji zamówień części zamiennych oraz możliwość 

wypożyczenia eksplozymetru spoza Aka dem i i . Taki sposób postępowania wynikał z bardzo krótkiego czasu 

przeznaczonego na realizację projektu. Dla eksplozymetrów zapewniono także szybką ścieżkę realizacji kwalifikowanych 

usług metrologicznych związanych z ich eksploatacyjnym sprawdzeniem i wzorcowaniem. Zapewnienie oceny aktualności 
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wiąże się ściśle z posiadanym doświadczeniem i ���, które bądź istnieją w organizacji albo muszą być zapewnione w postaci 

usług zewnętrznych. Doświadczenie i ��� dotyczące pracy z systemami pomiarowymi wydaje się być zabezpieczone na 

wystarczającym poziomie wewnętrznie. Należy powtórnie rozpatrzeć potrzebę zdobycia dodatkowych kompetencji  

w zakresie pracy z wybuchowymi mieszaninami powietrzno-wodorowymi, gdyż takich doświadczeń Akad em i a  nie posiada.  

Adekwatność w odniesieniu do efektywnego rozpoznania rynku powiązana jest ściśle z kompatybilnością nowego 

katalizatora z konstrukcją spalarki wodoru, gwarantując jednocześnie dostateczny poziom wydajności i niezawodności. 

Adekwatność wybranego katalizatora można określić na bazie własnego doświadczenia i ���, lub w oparciu o doświadczenie 

i ��� ekspertów zewnętrznych. W tym zakresie zdiagnozowano lukę wiedzy, dlatego niewątpliwie należy wspomóc się  

w tym zakresie ekspertami. Podobnie ma się sprawa z adekwatnością w stosunku do zastosowania najlepszych rozwiązań do 

budowy stanowisk badawczych. Wydaje się, że w Ak ad em ii  istnieją wystarczające kompetencje do budowy stanowisk 

pomiarowych, które zapewnią ich kompatybilność, wydajność, niezawodność czy redundancję w oparciu o doświadczenie  

i ���. Jednak należy poprzez przeprowadzanie badań uzupełnić doświadczenie pozwalające na ustanowienie odpowiedniej 

kompatybilności wydajności i niezawodności przy produkcji mieszanin powietrzno-wodorowych zapewniających 

bezproblemowy przebieg procesu badań katalizatorów oraz próby zdawczo-odbiorcze spalarek wodoru. 

Ogólnie, dla dojrzałych systemów czy technologii, istnieje tendencja zanikania redundancji, jako kosztownego 

zabezpieczenia realizowanego dla jeszcze niedopracowanych, zawodnych technologii24.  

Kompatybilność oceniana jest na podstawie doświadczenia i ���. Największy problem w projekcie stwarza ocena 

kompatybilności katalizatora z konstrukcją spalarki wodoru typu �� − 3�, która może skutkować koniecznością 

zatrudnienia ekspertów zewnętrznych. 

Powiązania bezobsługowości z aktualnością opisano wcześniej. Bezobsługowość rozumiana, jako brak konieczności 

zatrudnienia kwalifikowanego personelu do rozpoznania rynku katalizatorów oraz brak konieczności zatrudnienia 

kwalifikowanej obsługi zabezpieczającej przed wybuchem podczas pracy systemu do otrzymywania mieszanin wodorowo-

powietrznych oraz spalarek wodoru, posiada nierozłączne powiązanie z niezawodnością. Tylko wysoko niezawodne 

technologie pozwalają na minimalizowanie konieczności nadzoru oraz na zmniejszenie redundancji. Poziom możliwej 

bezobsługowości oszacowany może być na podstawie doświadczenia oraz ���. Wydaje się, że będzie on mógł być 

oszacowany na podstawie prowadzonych w ramach projektu prób bez konieczności angażowania ekspertów zewnętrznych. 

Wydajność odnosząca się do realizacji zakupów będzie zapewniona przez wsparcie ze strony zleceniodawcy, gdyż 

posiada on duże doświadczenie swych służb logistycznych. Zapewnienie odpowiednich wydatków strumienia wodoru  

i powietrza przy wytwarzaniu odpowiednich ilości mieszanin wodorowo-powietrznych jest silnie powiązane  

z doświadczeniem i ��� Aka d emi i . Inne powiązania wydajności z aktualnością, adekwatnością i kompatybilnością zostały 

omówione powyżej. 

Niezawodne rozpoznanie rynku, realizacji zakupów i wsparcia w realizacji projektu jest silnie powiązane przez 

opisane wcześniej doświadczenie zleceniodawcy i posiadane procedury ���. Jak podano wcześniej ujemne powiązanie 

niezawodności z redundancją wydaje się oczywiste. Wcześniej też opisano powiązania niezawodności z aktualnością, 

adekwatnością, kompatybilnością i bezobsługowością. Jak i inne wymagania jakościowe ��� poziom niezawodności 

wstępnie oceniany jest na podstawie doświadczenia i ���, a później na podstawie badań. Optymalny wybór katalizatora, 

wszystkich podsystemów stanowiska do badań katalizatorów i prób zdawczo-odbiorczych musi jednak opierać się o wiedzę  

i doświadczenie Akad em ii  z możliwością zasięgnięcia opinii ekspertów zewnętrznych. 

Wstępnie redundancja rozumiana, jako nadmiarowość zapewniająca bezpieczeństwo pracy może być oceniona 

przez doświadczenie i ���. Jednak w tym względzie doświadczenie Akad em ii  musi być poprzedzone studiami stosownego 

piśmiennictwa oraz w miarę potrzeby wiedzą ekspertów zewnętrznych. Inne powiązania z wymaganiami ��� dla 

doświadczenia, ��� oraz redundancji opisano wyżej. 

HIERARCHIZACJA WPŁYWU WYMAGAŃ 

Krytyczne wymagania jakościowe ��� dla produktów usystematyzowano pod względem ich wpływu oraz 

możliwości ich kontrolowania. Wyniki tej analizy zebrano w tabeli – tab. 5. 

Z przeprowadzonego w tab. 5 grupowania wynika, że nie wszystkie ��� mogą podlegać bezpośredniej kontroli ich 

wpływu. Część kluczowych efektów podlega jedynie ograniczonej25 kontroli, wywierając jednocześnie wpływ na jakość 

procesu remontu i późniejszej eksploatacji spalarek wodoru.  

ANALIZA RYZYKA DLA WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH 

Analizę ryzyka dla procesu remontu spalarek wodoru wykonano metodą �	
� [3]. 
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Tab. 5 

Tabelaryczne zestawienie wpływu dla analizowanych wymagań jakościowych ��� procesu wykonania remontu spalarek wodoru typu �	 
 3�. 
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Tab. 6 contd. 
 

 
Risk analysis for the requirements set in relation to the modernisation of hydrogen incinerators . 

 
 
 
 
 
 
 
 

I P D RPN=I    ×P×D

Currency assurance
lack of a mix 

production system
9

too complicated 

construction
4

possible full 

detection
3 108

implementation 

research
9 2 2 36

insufficient 

market 

identification

7

outdated 

manufacturer 

data-bases

3
incomplete 

detection
9 189 joint search 7 2 7 98

catalyst 

unsuitable for 

the incinerator

9
different catalyst 

granulation
8

possible full 

detection
2 144

implementation 

research/constructi

on modification

3 8 2 48

Assurance of required level of 

maintenance freeness

production of an 

explosive mix
9

malfunctioning 

measurement 

system

4
possible average 

detection
7 252 research 9 3 3 81

delayed 

deliveries
9

delayed 

deliveries
7

possible average 

detection
6 378 Shipyard support 9 3 6 162 RPN too high

low efficiency of 

mix production 

system

7
technical 

problems
7

possible full 

detection
3 147 research 7 3 3 63

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10: High probability 10: lack of detection D%≅0%

2-3: Small burden on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

Intensity of generated threat I

Type of problem/                                                        

problem situation

Effect of risk 

materialisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Probable cause 

of risk 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

Possibility of 

detection of risk 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

Adequacy/compatibility assurance

Assurance of proper efficiency level

1: Almost imperceptible 1: Improbable

RPN                        

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

Corrected RPN

I P D RPN

Probability of occurrence P Probability of detection D

1: ideal detection D%≅100%

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN>100
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Risk analysis for the requirements set in relation to the modernisation of hydrogen incinerators . 

 
 
 

I P D RPN=I    ×P×D

Assurance of proper efficiency level
low efficiency of 

catalysis
9 wrong catalyst 4

possible full 

detection
2 72 research 9 2 2 36

lack of a suitable 

mix
9

problems with 

equipment 

construction

4
possible full 

detection
2 72 research 9 2 2 36

bad market 

identification
9 knowledge gap 3

possible 

incomplete 

detection

9 243 Shipyard support 9 2 9 162 RPN too high

unpunctual 

purchases
6 oversights 3

possible 

incomplete 

detection

7 126 Shipyard support 6 2 7 84

hydrogen threat 9
poor component 

operation
4

possible average 

detection
6 216 research 9 2 6 108 RPN too high

excessive 

purchases
4

poor 

identification of 

needs

4
possible average 

detection
6 96 acceptance 4 4 6 96

Type of problem/                                                          

problem situation

Effect of risk 

materialisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

Corrected RPN

I P D RPN

Probable cause 

of risk 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

Possibility of 

detection of risk 

materialisation

Probability of 

risk 

materialisation

RPN                        

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN>100

Assurance of proper reliability level

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10: High probability 10: lack of detection D%≅0%

2-3: Insignificant burden on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

Probability of occurrence P Probability of detection D

1:Almost imperceptible 1: Nieprawdopodobne 1: idealna detekcja D%≅100%

Redundancy minimisation

Intensity of generated threat I
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Pojęć ryzyka i zagrożenia nie używa się tutaj zamiennie. Całka funkcji ryzyka od momentu 7 � 0 do 7 określa tutaj 

zagrożenie możliwością materializacji ryzyka. 

W rozpatrywanym procesie remontu spalarek wodoru zdiagnozowano wstępnie 8 grup zagrożeń – tab. 6: 

• powstanie mieszaniny wybuchowej,

• złe rozpoznanie rynku,

• opóźnienie dostaw,

• nadmierne dostawy,

• brak możliwości pozyskania katalizatora,

• mała wydajność procesu katalizy,

• niedostosowanie katalizatora do spalarki, 

• brak systemu otrzymywania mieszanin lub jego niedostateczna wydajność.

Wybuchowy skład mieszaniny powietrzno-wodorowej może powstać wskutek wielu prawdopodobnych przyczyn: 

• niezdatności procesu pomiarowego,

• zakłóceń strumienia wodoru i powietrza,

• złych warunków mieszania wodoru z powietrzem,

• złego działania podzespołów stanowisk badawczych czy spalarki wodoru.

Dokładne rozpisanie analizy zostało tutaj pominięte, gdyż sposób jej przeprowadzenia jest podobny do opisanej

wyżej wstępnej analizy ryzyka. Dokładny jej opis można znaleźć w wydawnictwie zwartym poświęconym tej problematyce 

[2].  

Z przeprowadzonej analizy wynikło, że istnieją dwa kluczowe rodzaje ryzyka, których zmaterializowanie będzie 

szczególnie dotkliwe w procesie realizacji projektu – tab. 6. Należą do nich: 

• zagrożenie wybuchem wodoru,

• brak dobrego rozpoznania rynku i terminowej dostawy katalizatora i innych materiałów.

Przy czym to drugie jest krytyczne dla realizacji projektu.

DEFINICJE OPERACYJNE DLA PRODUKTÓW

Ustalono 8 kluczowych produktów pośrednich dla procesu remontu spalarek wodoru– rys. 5. Hierarchia

funkcjonalności produktów została zaczerpnięta z ich rankingu ustalonego przy planowaniu jakości � rys. 4: 
1:								0 , �9$#5$: ; 360

2:			360 , �9$#5$: ; 720

3:			720 , �9$#5$: ; 1080

4:	1080 , �9$#5$: ; 1440

5:	1440 , �9$#5$: , 1800
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Rys. 5. Wybór zasad działania podstawowych produktów umożliwiających zaspokojenie wymagań jakościowych ��� dla procesu remontu spalarek 
wodoru. 

Definicje systemów będących produktami w procesie remontu spalarek wodoru podano już częściowo wcześniej 

przy analizie krytycznych wymagań jakościowych  �!. Będą one ostatecznie ustalone w odniesieniu do metod postępowania 

czy zasad działania produktów pośrednich służących do: 

• pomiarów zawartości wodoru zdecydowano się zastosować eksplozymetry pellistorowe
26i
, 

• pomiaru temperatury za każdym z czterech złóż katalizatora, 

• rotametrycznego pomiaru strumieni przepływu powietrza i wodoru,

• dozowania strumienia wodoru,

• dozowania powietrza, 

• mieszania wodoru z powietrzem,
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• badań katalizatorów, które powinno być w maksymalnym stopniu tożsame ze stanowiskiem do prób zdawczo-

odbiorczych.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PRODUKTÓW

Uściślono wymagania jakościowe  �! dla produktów częściowych zapewniających wykonanie remontu spalarek

wodoru: 

• Pel l i s tor owy  system pomiaru zawartości wodoru w powietrzu powinien gwarantować pokrycie zakresu 

pomiarów zawartości wodoru  ��
 maksymalnie do dolnej granicy wybuchowości  ��

� (0; 4*%� z dokładnością 

gwarantującą błąd bezwzględny na poziomie ∆ ��
≲ 0,2	%�. System pomiaru zawartości wodoru ze względów

bezpieczeństwa powinien wykazywać krótki czas reakcji 7 na wymuszenia progowe 7 ; 1	=. Czas odpowiedzi > nie

powinien być dłuższy niż > , 2	=.

• System wielopunktowego monitoringu temperatury w zakresie 7 ∈ (0; 300*? realizowanego z dokładnością 

wyrażoną błędem bezwzględnym na poziomie ∆7 , 5?. Służyć on będzie do pomiarów temperatury za każdym 

z czterech złóż katalizatora. System ten jest niezależny od integralnego systemu zabezpieczeń termostatami:

włączjącymi nagrzewnicę w ok. 40? i zieloną lampkę kontrolną sygnalizującą proces nagrzewania, oraz odcinający 

dopływ prądu do spalarki w temperaturze ok. 70?.

• System pomiaru strumienia przepływu powietrza i wodoru składający się z zestawu rotametrów. Dla mieszaniny 

wodorowo-powietrznej przepływ będzie mierzony rotametrem powietrznym bez uwzględnienia zawartego w nim 

wodoru. Powinien on gwarantować pomiar strumienia powietrza na poziomie do ./� ∈ (0; 	150*1
� ∙ '�	 ≜

(0; 	2500*41� ∙ 15$�	 z wynikową dla niego dokładnością. Podobnie pomiar strumienia czystego powietrza będzie 

zabezpieczany tymi samymi rotametrami. Pomiar strumienia czystego wodoru będzie realizowany przy pomocy 

rotametru wyskalowanego na powietrzny czynnik roboczy z przeliczeniem jego wskazań na strumień wodoru.

Rotametr lub zestaw rotametrów powinien zapewnić pomiar strumienia wodoru w zakresie mierzonego strumienia 

objętościowego wodoru ./��
∈ (0; 	4,5*1� ∙ '�	 ≜ (0; 	75*41� ∙ 15$�	 z wynikową dokładnością realizowanych

pomiarów.  

• System dozowania strumienia wodoru, składający się z reduktora i współpracującej z nim dyszy, operującej 

w przepływach nadkrytycznych, będzie zapewniał regulację strumienia wodoru po ustaleniu funkcji tego 

strumienia w zależności od ciśnienia zasilania dyszy. Dysza dodatkowo ograniczać będzie przepływ wodoru

w przypadku awarii reduktora.

• System podawania powietrza będzie realizowany przy pomocy wentylatora. Podczas prób wstępnych wykorzystany 

będzie wentylator będący w posiadaniu Ak ad em i i  w układzie tłoczenia powietrza systemów zachowania życia. 

Podczas pozostałych prób wykorzystany zostanie wentylator okrętowy w układzie ssania mieszaniny powietrzno-

wodorowej. 

• Mieszanie strumieni wodoru i powietrza realizowane będzie w reaktorze rurowym. W toku prac doświadczalnych

należy określić długość reaktora oraz rozpatrzyć ewentualną konieczność zastosowania do niego wypełnień. 

• Jeśli to tylko możliwe to stanowisko do badań katalizatorów powinno być tożsame ze stanowiskiem do prób 

zdawczo-odbiorczych. Powinno się ono składać z systemy zasilania wodorem, armatury zasysania powietrza

zbudowanych z elementów systemu okrętowego, spalarki wodoru wraz z jej automatyką, systemu monitoringu

zawartości wodoru przed spalarką i za nią oraz monitoringu temperatury w spalarce za każdym złożem 

katalizatora.

HIERARCHIA PRODUKTÓW POŚREDNICH

Wstępnie określono, że prawie wszystkie produkty częściowe posiadają kluczowy wpływ na funkcjonalność

produktu końcowego, którym jest wyremontowany zestaw spalarek wodoru: 

• system pomiarów stężenia wodoru,

• system pomiaru strumienia przepływu,

• system dozowania wodoru,

• system mieszania gazów,

• stanowisko do badania katalizatorów,

• stanowisko do prób zdawczo-odbiorczych.

Umiarkowany wpływ na funkcjonalność produktu końcowego mają: 

• system pomiaru temperatury za złożami spalarki,

• system podawania strumienia powietrza.

System składający się z wielopunktowego pomiaru temperatury za złożami spalarki stanowi dodatkowy produkt.

Jak wynika z zebranych doświadczeń brak systemu chłodzenia spalarek może spowodować ich temperaturowe zniszczenie. 

Prawdopodobnie konstruktorzy wyszli z założenia, że duży strumień wodoru powstaje jedynie na początku wentylacji komór 

akumulatorowych. Powodować to może chwilowy wzrost temperatury, lecz później unos ciepła wraz z powietrzem 

wentylacyjnym jest na tyle duży, że wręcz może zaistnieć potrzeba podgrzewania złoża. 

System podawania strumienia powietrza jest mniej istotny dla remontu spalarek wodoru, byleby tylko nie zakłócał 

ustalonych składów podawanych mieszanin wodorowo-powietrznych. 
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POWIĄZANIA POMIĘDZY PRODUKTAMI POŚREDNIMI 

Wiele z produktów pośrednich wykazuje bliskie powiązania, gdyż większość z nich będzie wchodzić w skład 

stanowisk: do badania katalizatorów i zdawczo-odbiorczego. 

System pomiaru wodoru jest blisko powiązany z systemem pomiaru temperatury spalarki, gdyż będą razem 

powiązane jednym programem komputerowym do zbierania danych i zobrazowania wyników on- l in e . Z tego samego 

powodu jest on powiązany związkiem współzmienności ze stanowiskami do mieszania gazów, badań katalizatorów i prób 

zdawczo-odbiorczych. Dla tych systemów stanowi zabezpieczenie na wypadek powstania mieszaniny wybuchowej, stąd 

pomiary zawartości wodoru w przepływie stanowią podstawę bezpieczeństwa eksperymentów. 

System pomiaru temperatury spalarki wodoru jest tylko powiązany ze stanowiskami do badań katalizatorów i prób 

zdawczo-odbiorczych. 

System pomiaru strumienia przepływu jest istotny nie tylko dla stanowisk do badań katalizatorów i prób zdawczo-

odbiorczych, lecz także dla systemu dozowania wodoru, systemu podawania powietrza oraz systemu mieszania. Jest to 

spowodowane koniecznymi do przeprowadzenia próbami funkcjonalności tych systemów realizowanymi pod kontrolą 

rotametryczną. 

System dozowania wodoru oprócz wcześniejszych powiązań wraz z systemem podawania strumienia powietrza  

i mieszania stanowi silne powiązania ze stanowiskami: prób katalizatorów i zdawczo-odbiorczych spalarek wodoru.  

Wszystkie aktywne powiązania stanowią współzmienności, czyli ich zmiany przebiegają w tych samych kierunkach. 

Nie zamieszczono rankingów produktów konkurencji, gdyż Aka d em ia  nie specjalizuje się w problematyce reakcji 

katalizy i takie dane nie są gromadzone, zaś poszukiwania tych danych ze względu na ograniczony czas realizacji projektu 

i praktyczny brak konkurencji nie było celowe. 

TRUDNOŚCI ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PRODUKTÓW POŚREDNICH 

We wstępnej analizie ustalono ranking ważności produktów pośrednich, wyłaniając trzy najważniejsze (rys. 5): 

• system dozowania wodoru,

• system mieszania,

• system podawania strumienia powietrza.

Wydawałoby się dziwnym, że kluczowy dla bezpieczeństwa system monitorowania zawartości wodoru nie znalazł

się na kluczowym miejscu w tym rankingu. Jednak z punktu widzenia Aka d em ii , posiadane kompetencje  

w technice pomiarowej i budowie komputerowych systemów ich monitorowania pozwoliły na obniżenie pozycji rankingowej 

tej problematyki, nie tracąc z oczu kluczowej roli systemów monitorowania zawartości wodoru i temperatur pracy złoża. 

Po wzięciu pod uwagę względnego wskaźnika trudności otrzymania produktów pośrednich ich ranking uległ 

zmianie: 

• system dozowania wodoru

• system mieszania

• stanowisko badania katalizatorów

Tak naprawdę ostateczny ranking ważności produktów pośrednich skupia się w jednym skonsolidowanym

stanowisku badawczym. Wynik ten jest zgodny z odczuciem, że najważniejszym produktem pośrednim będzie stanowisko do 

badań, gdyż zawiera ono wszystkie kluczowe produkty pośrednie a w swej zmodyfikowanej wersji stanowi stację prób 

zdawczo-odbiorczych. Modyfikacja stanowiska polegać będzie jedynie na zamianie systemu tłoczenia na zasysanie przez 

dedykowany do tego wentylator okrętowy oraz rezygnacji z dodatkowych pomiarów temperatury. Zmiana instalacji na 

okrętową doprowadzi do możliwości rezygnacji z prób zdawczo-odbiorczych na okręcie, gdzie przeprowadzenie ich 

wiązałoby się z eskalacją ryzyka katastrofy technicznej. 



2017 Vol. 59 Issue 2 

Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society 

 
Tab. 7 contd. 

 
 

Risk analysis in relation to intermediate products in the modernisation of �� − 3� hydrogen incinerators. 

 
 
 

I P D RPN=I    ×P×D

hydrogen dosage system 9 damage 3
possible full 

detection
5 135

implementation 

research
9 3 3 81

air flow feeding system 9 choking 7
possible ideal 

detection
1 63

implementation 

research
9 4 1 36

mixing system 9

insufficient 

hydrogen 

expansion

9
possible full 

detection
2 162

implementation 

research
9 3 2 54

catalyst tests station
incinerator 

destruction
6

sudden increase 

of working 

temperature

7
possible full 

detection
3 126

application of 

temperature 
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6 2 3 36

production of an 

explosive mix
9

bad mixing 

conditions
8

possible full 

detection
2 144 measurements 9 8 1 72

lack of 

acceptance of 

works

10
erroneous 

measurements
3

possible full 

detection
3 90 SOP 10 3 2 60

production of an 

explosive mix

Corrected RPN

I P D RPN

delivery acceptance tests station

Intensity of generated threat I Probability of occurrence P Probability of detection D

1:Almost imperceptible 1: Improbable 1: ideal detection D%≅100%

2-3: Insignificant burden on the customer 2-3: Very little probable 2-5: full detection (100%>D%≥99.7%)

4-6: Moderate impact 4-6: Small probability 6-8: possible aver. detection (99.7%>D%≥98%)

RPN  (Risk Priority Number) - Critical value of relative risk priority number RPN>100

Type of problem/                                                          

problem situation

Effect of risk 

materalisation

Impact intensity 

upon risk 

materialisation

Probable cause 

of risk 

materalisation

Probability of 

risk 

materalisation

Possibility of 

detection of risk 

materalisation

Probability of 

detection of risk 

materialisation

RPN                        

Applied 

countermeasures 

for risk 

materialisation

7-8: Significant impact 7-8: Moderate probability 9: incomplete detection (98%>D%≥90%)

9-10: Very significant impact 9-10:High probability 10: lack of detection D%≅0%
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ANALIZA RYZYKA DLA PRODUKTÓW 

Po przeanalizowaniu wymagań jakościowych dla produktów cząstkowych rozsądnym jest wykonanie dla nich 

pogłębionej analizy zagrożeń metodą �	�
. W rozpatrywanym procesie zdiagnozowano wstępnie 5 zagrożeń – tab.7: 

• wytworzenie mieszaniny wybuchowej,

• przegrzanie, 

• błędne pomiary, 

• zniszczenie spalarki,

• nieodebranie prac.

Dokładne rozpisanie analizy zostało tutaj pominięte, gdyż sposób jej przeprowadzenia jest podobny do opisanej

wyżej wstępnej analizy ryzyka. Dokładny jej opis można znaleźć w wydawnictwie zwartym poświęconym tej problematyce 

[2].  

DEFINICJE OPERACYJNE I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PROCESÓW 

Ustalono 6 kluczowych procesów zapewniających produkty pośrednie i końcowe spełniające wymagania jakościowe 

 �! procesu remontu spalarek wodoru typu �� � 3
 – rys. 6. Poniżej podano ich definicje: 

• strumień dozowanego wodoru powinien zawierać się w zakresie ./��
∈ (0; 	4,5*1� ∙ '�	 ≜ (0; 	75*41� ∙ 15$�	

z dokładnością wynikającą z możliwych do szybkiego zakupu rotametrów, 

• strumień dozowanego powietrza powinien zawierać się w granicach ./� ∈ (0; 	150*1� ∙ '�	 ≜ (0; 	2500*41� ∙ 15$�	 

z dokładnością wynikającą z dostępności na rynku rotametrów,

• mieszanie powinno być ilościowe bez obserwowanych rozwarstwień gazu,

• badania katalizatorów powinny zapewnić znacznie ponad dziesięciokrotną redukcję stężenia wodoru dla 

maksymalnych jego zawartości w podawanej mieszaninie powietrzno-wodorowej,

• modernizacja spalarek powinna zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną redukcję stężenia wodoru dla 

maksymalnych jego zawartości w mieszaninie powietrzno-wodorowej,

• podczas prób zdawczych spalarki wodoru powinny zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną redukcję stężenia 

wodoru przy maksymalnej jego zawartości w mieszaninie powietrzno-wodorowej.

W celach operacyjnych powinno się monitorować wartości efektów realizowanych procesów poprzez pomiary: 

• zawartości wodoru przed spalarką,

• zawartości wodoru za spalarką.
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Rys. 6. Podstawowe pod-procesy wytwarzania produktów pośrednich spełniających wymagania jakościowe ��� procesu realizacji remontu spalarek 
wodoru typu �	 
 3�. 

Kluczowe znaczenie dla procesu remontu spalarek wodoru mają procesy: 

• badania katalizatorów, 

• przeprowadzenia modernizacji spalarek.

Ponieważ modernizacja polega jedynie na wymianie katalizatora to można przyjąć, że powyższe procesy można

uznać za jeden, związany z prawidłowym doborem katalizatora. 

Umiarkowany wpływ na funkcjonalność spalarki wodoru po modernizacji mają procesy: 

• dozowania wodoru,

• dozowania powietrza, 

• mieszania. 
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Są to procesy prowadzące do produktów pośrednich umożliwiających przeprowadzenie badań i w rezultacie 

prawidłowy dobór katalizatora. 

Neutralny wpływ na funkcjonalność spalarki wodoru ma proces przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych. 

Wpływa on jednak na stwierdzenie funkcjonalności spalarek po remoncie i ma podstawowe znaczenie dla odbioru zakresu 

realizowanego projektu. Dlatego, proces przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych nie może być zbagatelizowany na 

przedstawionej tutaj podstawie. 

POWIĄZANIA POMIĘDZY PROCESAMI 

Analiza !�� dla niezbędnych procesów przebiegających w projekcie pokazała, że wiele z nich zależy od siebie 

wzajemnie27. Jest to zrozumiałe gdyż większość procesów prowadzi się w celu zaprojektowania, zbudowania  i przebadania 

komponentów stanowiska do badań katalizatora i prób zdawczo-odbiorczych.  

Przy zapewnieniu doskonałego mieszania, zwiększenie strumienia dozowanego wodoru przy ustabilizowanym 

strumieniu dozowanego powietrza powoduje zwiększanie zawartości wodoru w mieszaninie a zwiększenie strumienia 

dozowanego powietrza przy ustabilizowanym strumieniu dozowanego wodoru powoduje zmniejszenie jego zawartości. 

Wynika stąd, że dla ustabilizowanej zawartości wodoru w mieszaninie powietrzno-wodorowej, zwiększenie strumienia 

dozowanego wodoru powoduje ten sam efekt co zmniejszenie strumienia dozowanego powietrza i odwrotnie. Dlatego na rys. 

6 ustalono, że wielkości strumieni wodoru i powietrza są przeciw zmienne.  

Wpływ dozowania wodoru na proces mieszania w zakresie małych stężeń wodoru jest trudny do teoretycznego 

ustalenia przed rozpoczęciem badań. Ze względu na znaczną lotność wodoru można przyjąć, że w zakresie małych stężeń 

występuje idealna mieszalność wodoru z powietrzem. 

Regulacyjność dozowania wodoru może mieć znaczny wpływ na proces badania katalizatorów i próby zdawcze, 

natomiast nie można ustalić wpływu regulacyjności na proces modernizacji spalarek wodoru. Podobne interakcje jak dla 

dozowania wodoru obserwuje się dla dozowania powietrza. 

Proces mieszania oprócz wcześniej omówionych interakcji z procesami dozowania wodoru i powietrza ma znaczący 

wpływ na bezpieczeństwo, efektywność badania katalizatorów i próby zdawcze. Nie można jednak w prosty sposób 

zdiagnozować jego wpływu na proces modernizacji spalarek, który jest tylko pośredni poprzez wpływ na proces badania 

katalizatorów. 

Proces badania katalizatorów oprócz zdiagnozowanych wcześniej interakcji wywiera swój bezpośredni wpływ na 

proces modernizacji spalarek. Podobnie, jak próby końcowe mając przemożny wpływ na bezsporne stwierdzenie 

zrealizowania zakresu projektu i na tej podstawie zatwierdzenie wykonania modernizacji spalarek wodoru. 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PROCESÓW 

Zebrane na rys. 5 wyniki przeprowadzonej analizy podstawowych produktów umożliwiających zaspokojenie 

wymagań  �! dla procesu remontu spalarek wodoru wraz z zebranymi w tab. 6 wynikami przeprowadzonej analizy ryzyka 

metodą �	�
 dla głównych rodzajów ryzyka odnoszących się do produktów pośrednich do zapewnienia przeprowadzenia 

procesu remontu, stanowią podstawę dalszej analizy metodą !�� istotnych procesów służących do otrzymania tych 

niezbędnych produktów i zapewnienia wymagań jakościowych  �! przy realizacji projektu. 

Wagi wpływu poszczególnych wymagań jakościowych dla produktów zapewniających wymagania jakościowe  �! 

zostały przeniesione z analizy przedstawionej na rys. 6, proporcjonalnie do uzyskanej punktacji w rankingu kończącym 

analizę !��, według klucza: 

1:						0 , �9$#5$: ; 216

2:	216 , �9$#5$: ; 432

3:	432 , �9$#5$: ; 648

4:	648 , �9$#5$: ; 864

5:	864 , �9$#5$: , 1080

Ustalenie siły powiązań pomiędzy wymaganiami dla procesów i produktów pośrednich według skali: 
9:	&@=%#5A

3:	B%śDA4$5A

1:	$5=#5A

0:	ED9#	F&5ąF#H

przedstawiono na rys. 6. Jako trzy najważniejsze procesy otrzymywania produktów pośrednich zapewniających spełnienie 

wymagań jakościowych  �! mające wpływ na proces realizacji projektu, uznano procesy:  

• dozowania wodoru,

• modernizacji spalarek,

• przeprowadzenia prób zdawczych.

Jednak po uwzględnieniu wskaźników trudności przeprowadzenia procesów, ranking procesów uległ nieznacznemu

przewartościowaniu: 

• badania katalizatorów, 

• modernizacji spalarek,

• przeprowadzenia prób zdawczych.
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Wynik jest zrozumiały, gdyż dozowanie wodoru zawiera się niewątpliwie w procesie badania katalizatorów 

wywierając na niego przemożny wpływ. Modernizacja spalarek i realizacja prób zdawczych warunkuje pozytywne 

zakończenie projektu. 

ZAPISY 

Powrót do punktu wyjścia po przeprowadzeniu analizy ��� dla procesów jest oznaką dobrze przeprowadzonego 

procesu analizy i późniejszej syntezy wykonalności technicznej projektu. Uprawnionym jest założenie, że poprzez analizę 

wszystkich faz procesu remontu spalarek udało się w toku rozmyślań nie pominąć żadnego istotnego ryzyka związanego  

z jego przeprowadzeniem. Po ich rekapitalizacji będzie można spróbować minimalizować ich wpływ, przede wszystkim 

czyniąc zastrzeżenia przy podpisywaniu umowy na realizację projektu. Tak szeroka znajomość wszystkich rodzajów ryzyka 

daje dobry punkt wyjścia do negocjowania zapisów umownych. Daje także możliwość zastanowienia się nad przeniesieniem 

niektórych rodzajów ryzyka na stronę zleceniodawcy czy ubezpieczyciela. Jawne prowadzenie negocjacji ze zleceniodawcą  

w oparciu o przeprowadzoną analizę buduje profesjonalne więzi oparte na zaufaniu do partnera biznesowego. 

SYSTEM POMIAROWY 

System pomiarowy składał się z dwóch czujników pel l i s t o rowy ch  typu �������� 2 ��. Czujniki połączono 

poprzez przetworniki analogowo-cyfrowe do komputera z dedykowanym oprogramowaniem. Przepływ przez czujniki 

analizowanego gazu regulowany był poprzez elektroniczne przepływomierze połączone szeregowo z rotametrem, jako 

wskaźnikiem przepływu.  

Badania wiarogodności systemu pomiarowego wykorzystywanego w projekcie przedstawiono w opracowaniu 

zwartym [2]. 

DEFEKTY 

Defektami podczas badań wstępnych będzie każde przekroczenie wymagań dla produktów i pod-procesów 

składowych, które należy przeprowadzić celem realizacji procesu remontu spalarek wodoru. 

Najważniejszy defekt związany jest z przeprowadzeniem badań zdawczych, podczas których spalarki wodoru 

powinny zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną redukcję stężenia wodoru dla maksymalnych jego zawartości  

w mieszaninie powietrzno-wodorowej. 

WNIOSKI 

W rozdziale zdefiniowano krytyczne wymagania jakościowe ��� dla produktów i procesów wspomagających 

proces remontu spalarek wodoru.  

Jako krytyczne przyjęto dziewięć wymagań jakościowych ���: rzetelność/dokładność, aktualność, adekwatność, 

kompatybilność, bezobsługowość, wydajność, niezawodność, doświadczenie i ���, oraz redundancję. Na drodze analizy ��� 

ustalono ranking trzech najważniejszych wymagań jakościowych ���: rzetelność/dokładność, adekwatność, niezawodność. 

Ustalono 8 kluczowych produktów pośrednich dla procesu remontu spalarek wodoru w postaci systemów: pomiaru 

zawartości wodoru w powietrzu, pomiaru parametrów spalarki, pomiaru strumienia przepływu powietrza  

i wodoru, dozowania strumienia wodoru, podawania powietrza, mieszania wodoru z powietrzem, budowy stanowisk do 

badań i prób zdawczo-odbiorczych. Określono, że następujące produkty częściowe posiadają kluczowy wpływ na 

funkcjonalność produktu końcowego: system pomiarów stężenia wodoru, system pomiaru strumienia przepływu, system 

dozowania wodoru, system mieszania gazów, stanowisko do badania katalizatorów, stanowisko do prób zdawczo-

odbiorczych. Umiarkowany wpływ na funkcjonalność produktu końcowego mają systemy: pomiaru temperatury spalarki, 

podawania strumienia powietrza. 

Ustalono 6 kluczowych procesów zapewniających produkty pośrednie i końcowe spełniające krytyczne wymagania 

jakościowe ��� procesu remontu spalarek wodoru: pomiar strumienia dozowanego wodoru, pomiar strumienia 

dozowanego powietrza, proces mieszania, badanie katalizatorów, modernizacja spalarek, próby zdawcze. Ustalono, że  

w celach operacyjnych powinno się monitorować dokładne wartości efektów realizowanych procesów poprzez pomiar 

zawartości wodoru przed i za spalarką. Kluczowe znaczenie dla procesu remontu spalarek wodoru mają procesy: badania 

katalizatorów i przeprowadzenia modernizacji spalarek. Ponieważ modernizacja polega jedynie na wymianie katalizatora to 

można traktować je jako jeden proces, związany z prawidłowym doborem katalizatora. Umiarkowany wpływ na 

funkcjonalność spalarek wodoru po modernizacji mają procesy: dozowania wodoru, dozowania powietrza i mieszania 

wodoru z powietrzem. Są to procesy prowadzące do produktów pośrednich umożliwiających przeprowadzenie badań  

i w rezultacie prawidłowy dobór katalizatora. Neutralny wpływ na funkcjonalność spalarek wodoru ma proces 

przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych. Wpływa on jednak na stwierdzenie ich funkcjonalności po remoncie i ma 

podstawowe znaczenie w procesie odbioru efektów końcowych projektu, dlatego proces przeprowadzenia prób zdawczo-

odbiorczych nie może być zbagatelizowany. 

Dla krytycznych wymagań jakościowych ��� dla produktów i procesów wykonano analizę ryzyka metodą �	
�. 

Ustalono i zdefiniowano możliwe do pomiaru kluczowe, krytyczne wymagania jakościowe ��� dla podstawowych  

i pomocniczych procesów i produktów. Dla kluczowych wymagań jakościowych ��� dotyczących oznaczania zawartości 

wodoru wykonano badania wiarogodności procesu pomiarowego dla wybranego typu analizatorów. Nie wykonano ich dla 

pomiarów temperatury i ciśnienia uznając, że rola tych pomiarów w projekcie jest jedynie orientacyjna i nie ma kluczowego 

wpływu na krytyczne wymagania jakościowe ���. Na podstawie kapitalizacji wiedzy w budowie i użytkowaniu systemów 

pomiarowych, które wykorzystywane były w innych badaniach uznano, że ich wiarogodność jest wystarczająca do realizacji 

celów projektu oraz zapewnienia spełnienia krytycznych wymagań jakościowych ���.  
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Ustalono, że p el l i s t orowe  analizatory typu POLYTRON  2  XP Ex  wraz ze zbudowaną siecią pomiarową  

i dedykowanym oprogramowaniem zapewniającym spełnienie krytycznych wymagań jakościowych  �!. Ustalono główną 

odpowiedź systemu pomiarowego przy prowadzeniu prób zdawczo-odbiorczych w postaci opisu defektów. Ustanowiono 

plan zbierania danych oraz zdefiniowano standardy wydajności procesu pomiarowego, jako przynajmniej dziesięciokrotną 

redukcję stężenia wodoru dla maksymalnych jego zawartości w mieszaninie powietrzno-wodorowej. 

Przeanalizowano powtórnie mapę procesu, do której nie wprowadzono zmian. Nie przeprowadzono dogłębnej 

analizy opartej na mapie procesu, gdyż działania podejmowane w projekcie nie będą powtarzane, stanowiąc jednie 

jednokrotny przebieg całego procesu remontu spalarek28. Nie należy także spodziewać się zlecenia na systematyczne 

prowadzenie badań nad katalizatorami, stąd stanowiska badawcze będą rozebrane a powiązany  z nimi ��� wykorzystany 

do innych prac badawczych. Dla głównej i wytypowanych pomocniczych odpowiedzi systemu29 wyspecyfikowano granice 

wartości mierzonych wielkości. Przeprowadzono badania metrologiczne jak i analizę �&� zdolności procesu pomiarowego 

do monitoringu głównej odpowiedzi systemu. Zebrane dane będą także wykorzystywane w następnych fazach projektu. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Przedstawiony cykl artykułów stanowi studium przypadku dla projektu wysokiego ryzyka, związanego  

z ograniczeniem budżetu i czasu realizacji mało rozpoznanego zakresu ze zdiagnozowaną luką wiedzy. Z konieczności taki 

projekt realizowany jest przy ciągłym kompromisie pomiędzy zapewnieniem minimalnego poziomu jakości i balansowaniu 

na granicy wykonania pełnego zakresu. 

Podejmowanie wysoko ryzykownych projektów powinno opierać się na spodziewanej dużej nagrodzie za podjęte 

ryzyko lub uzyskaniu godziwych warunków do przeniesienia znacznej części ponoszonego ryzyka. Czasami podejmowanie 

takich przedsięwzięć wiąże się z koniecznością, jak w przypadku akcji ratowniczej, niezależnie czy dotyczy ona ratowania 

życia czy mienia.  

Przedstawiony tutaj projekt został podjęty z pobudek prestiżowych. Choć takie postępowanie uważane jest za mało 

rozsądne z punktu widzenia teorii zarządzania projektami, to jest ono zakorzenione w tradycji cechującej rody słowiańskie. 

Ostateczna decyzja o inicjacji projektu została podjęta ze względu na mediacyjne nastawienie zleceniodawcy. W zleceniu 

odstąpił on od określenia kar umownych oraz konieczności zwrotu wydatkowanych na projekt kwot. Jednak w przypadku 

braku spodziewanych efektów nie można było liczyć na wynagrodzenie za pracę. Jest to przykład współdzielenia ryzyka 

praktykowanego przy przedsięwzięciach J%5$7 � KA$7HDA lub według modelu negocjacji &5$ � &5$. Takie osłabienie 

odziaływania ryzyka w chwili jego materializacji czyni projekt możliwy do podjęcia ze względów prestiżowych nie zaś 

gospodarczych, gdyż w zamian za osłabienie oddziaływania zmaterializowanego ryzyka osłabiono także premię za 

podejmowane ryzyko.  

Przeprowadzony w tym artykule karkołomny opis realizacji części wstepnej projektu miał w zamyśle łączyć kilka 

zadań: 

• pokazać postęp organizacji we wdrażaniu podejścia �	
� 
30

 przy realizacji części merytorycznej projektu, 

• upowszechnić podejście naukowe nie tylko do modelowania technicznego, lecz także organizacyjnego w celu 

racjonalnego zwiększenia apetytu na ryzyko.

W poprzednich artykułach cyklu zamieszczono możliwie pełny opis techniczny osiągniętego postępu organizacji  

w zdobywaniu kompetencji technicznych w dziedzinie dopalania wodoru na okręcie podwodnym. 

Dokumentowanie #$%& � '%& zdobywanego przy realizacji projektów stanowi punkt wyjścia do kapitalizacji 

wiedzy dla organizacji. Może być ona nie tylko wykorzystana przez następców, lecz stanowi przypomnienie podejścia przy 

powrocie do rzadko eksploatowanych obszarów wiedzy i kompetencji, jak to ma miejsce przy realizacji prac dotyczących 

problematyki katalizy przez Akad em i ę  M ar yn ark i  W oj en nej . 

Zgodnie z zaleceniami odgórnymi Aka d emi a  ma obowiązek budować system zarządzania projektami na osnowie 

���� �	2™. Metoda ta jednak dotyczy organizacji projektu, odwołując się do pętli �	
�  jedynie przy doskonaleniu 

systemu zarządzania. Podejście �	
�  do realizacji i doskonalenia produktów i procesów w części merytorycznej projektu 

przykładowo jest domeną podejścia �5M � �5:19, które jest tutaj preferowane. Powiązanie metod zarzadzania i naukowych 

metod realizacji projektu w jedno podejście, daje możliwość rozwoju organizacji poprzez podniesienie jakości prac 

naukowych.  

Uzyskanie finansowania pracy naukowej w Polsce dotychczas opierało się przede wszystkim na formule 

konkursowej. Przy ograniczonych środkach na finansowanie nauki z jednej strony oraz zwiększaną wymagalnością jej 

uprawiania przez środowiska akademickiexxxi istnieje konieczność podejmowania coraz bardziej ryzykownych projektów. 

Uczelnie zmuszane są do takiego działania przez przemysł, który w obecnej dobie ma głos decydujący na finansowanie badań 

aplikacyjnych. Z reguły przemysł stawia twarde warunki zgadzając się jedynie na finansowanie części wdrożeniowej, rzadziej 

rozwojowej a najczęściej odmawia finansowania badań przemysłowych, bez których najczęściej nie ma mowy o podjęciu się 

realizacji projektu przez uczelnię wyższą. 

W celu uatrakcyjnienia oferty aspirujący do prac naukowcy podejmują się ryzyka zwiększania zakresu projektu przy 

zaniżonym budżecie. Lecz takie postępowanie poważnie zwiększa ryzyko nieterminowej realizacji zakresu projektu przy 

dodatkowo minimalnej jakości realizacji procesów i zdawanych produktów. Może także prowadzić do niezrealizowania 

zakresu projektu i konieczności zwrócenia dofinansowania. 

Oczywiście zespoły naukowe powinny racjonalnie zwiększać apetyt na ryzyko, z czym akurat nie mają większego 

problemu, gdyż jest ono najczęściej transferowane na uczelnię. Jednak niefrasobliwe eskalowanie ryzyka przy 

wysokobudżetowym projekcie może zrujnować całkowicie finanse uczelni i spowodować bezrobocie także innych zespołów 

badawczych, które działały rozsądnie. Bilansowanie ryzyka powinno odbywać się na poziomie uczelni lub jej podstawowej 
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jednostki organizacyjnej, najlepiej z poziomu powołanego Biur a Proj ekt ów . Ocena i zezwolenie na aspirowanie do 

realizacji projektu powinno opierać się o studium wykonalności, którego podstawową częścią jest określenie wzajemnych 

relacji w projekcie: budżetu, zakresu, czasu i jakości. Umiejętność szybkiej oceny tych relacji pozwoli na przekonanie 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych o celowości powierzenia realizacji danego projektu właśnie zespołowi, który 

legitymizuje swe aspiracje przy pomocy naukowych metod oceny projektu.  

Niniejsza publikacja może stanowić zaprzeczenie powszechnej opinii, że wykonanie oceny zakresu jest mało 

racjonalne czy wręcz niewykonalne w krótkim okresie czasu potrzebnym na wypracowanie decyzji o podjęciu się realizacji 

projektu. Stanowić może też dydaktyczną ilustrację wzajemnych powiązań oraz konieczności ciągłego budowania równowagi 

pomiędzy: zakresem, budżetem, czasem i jakością w projekcie. 
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1ang. S t r e n g t hs ,  Weak n es se s ,  Op p o r t u n i t i e s ,  T h r ea t s , 
2 dalsze wyniki tej analizy zostały skonsolidowane w treści odpowiedzi na pytania dotyczące lewej strony tab.3, 
3 przyczynowo−skutkowe, 
4 ang. C r i t i c a l  t o  Q u a l i t y ,  
5 w czasach naszej przynależności do Uk ł ad u  Wars z a w sk i e g o , Ak a d em i a  pracowała nad zastępowaniem dostaw z krajów kapitalistycznych 
dostawami krajowymi lub z krajów RWPG, dlatego obecna sytuacja nie jest niczym szczególnym dla inżynierów pracujących w Ak a dem i i ,  
6 ang. F a i l u r e  M o d e  a nd  E f f e c t s  A na l y s i s ,  
7 St r uk tu r a  P od z i a ł u  P ro d uk t ó w ,  
8 określenie struktury projektu z ang. Wo rk  B re ak i n g  S t r u c t u r e ,  
9 metoda FMEA hierarchizuje ryzyka pod względem prawdopodobieństwa nie zaś dotkliwości ich realizacji, stąd często może ukierunkowywać działania 
w celu zminimalizowania mało dotkliwych finansowo skutków materializacji ryzyka zaś bardziej dotkliwe pozostawiać jako rezydualne, 
10 wykorzystywano atestowane mieszaniny wodorowo-powietrzne o zawartościach wodoru poniżej dolnej granicy wybuchowości tak, że nawet ich 
niekontrolowany wyciek powodował dalsze znaczne obniżenie zawartości wodoru i brak możliwości jego wybuchu, 
11 używane są tutaj pojęcia ryzyka i zagrożenia, powiązanie pomiędzy tymi pojęciami należy tutaj rozumieć w taki sposób, że całka funkcji ryzyka od 
momentu t = 0 do t określa zagrożenie materializacją ryzyka 
12 zakupienie i dystrybucja wykorzystywanych tutaj znacznych ilości mieszanin wodorowo-powietrznych jest kłopotliwa pod względem technicznym 
i nieuzasadniona pod względem finansowym, 
13 ang. R i sk  P r i o r i t y  N um b e r ,  
14 ang. S u p p l i e r s ,  
15 metoda delficka oparta jest o wiedzę, doświadczenie i opinie ekspertów z danej dziedziny, 
16 ang. F oc u s  I n p u t s  P r oc es s  O u t p u t s  C us t om e r s ,  
17 Demonstracja prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano 
reprezentatywny model lub prototyp systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Poziom ten reprezentuje znaczący krok naprzód 
w zademonstrowanej gotowości technologii. Należy do nich zaliczyć badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością 
warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych, 
18 ang. S ta n d a rd  Op e r a t i o n a l  P r oc e d u r e s ,  
19 ang. Qu a l i t y  F u nc t i o n  D ep lo y m en t ,  
20 diagnoza rozumiana jest tutaj, jako sformułowanie wniosków dotyczących stanu systemu na podstawie badania zachodzących w nim i na nim procesów, 
lub jedynie efektów ich działania, pozwalająca z reguły na sformułowanie prospektywnych rekomendacji, 
21 rzetelność, aktualność, adekwatność, przewidywalność, terminowość, szybkość, podatność, planowość, niezawodność, redundancja, 
22 technika rozumiana jest tutaj jako celowy, racjonalny, oparty na teorii sposób wykonywania prac w rozpatrywanej dziedzinie, 
23 wiedza o procesie przetwarzania w sposób celowy i ekonomiczny surowców w dobra użyteczne, 
24 pośredniej, 
25 Pellistory (od ang. słów p e l l e t  i  r es i s t o r ) to porowate elementy ceramiczne zawierające odpowiedni materiał katalityczny, w których osadzony jest 
drut platynowy przez, który przepływa prąd elektryczny wygrzewający całość do temperatury kilkuset stopni Celsjusza. Jeśli wskutek katalitycznego 
utlenienia wodoru temperatura wzrośnie, to rezystancja drutu powinna proporcjonalnie ulec wzrostowi. Zmiana rezystancji stanowi sygnał analityczny, 
26 jest spodziewanych wiele interakcji, 
27 podejmowanie prób ulepszenia procesu remontu spalarek i badań nad katalizatorami wiązałyby się niewątpliwie z ponoszeniem niepotrzebnych strat przy 
braku perspektywicznych zamówień w tym zakresie, 
28 kluczowej dla przeprowadzenia projektu, 
29 ang. D e f i n e - M e a s u r e - An a l y s e - Im p r ov e -C o n t r o l ,  
30 objawiającej się parametryzacją podstawowych jednostek naukowych. 




