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PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ
KATEDRY SIŁOWNI MORSKICH I LĄDOWYCH WYDZIAŁU
OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Zbigniew Korczewski
Politechnika Gdańska,
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk, tel/fax: (58) 347 21 81,
e-mail: zbikorcz@pg.edu.pl
Streszczenie: W artykule zaprezentowano profil statutowej działalności Katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki.
Przybliżono, specyfikę funkcjonowania Katedry, którą tradycyjnie charakteryzują bliskie związki z marynarką
wojenną (początkowo niemiecką, a następnie polską), dla której zawsze stanowiła ważne zaplecze intelektualne i
laboratoryjne, podczas realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i szkoleniowych. Miało to
również swoje odzwierciedlenie w obsadzie stanowiska kierownika Katedry, które często powierzano profesorom
wywodzącym się z korpusu oficerskiego marynarki wojennej. Omówiono zagadnienia naukowe, które są od lat
rozwijane, w trzech zasadniczych kierunkach badawczych: projektowania, technologii wytwarzania i eksploatacji
maszyn i urządzeń zabudowanych w siłowniach okrętowych i lądowych, a także w siłowniach różnego rodzaju
obiektów oceanotechnicznych. W ostatnich dwóch dekadach wiodącym kierunkiem badań naukowych była
diagnostyka techniczna silników okrętowych – tłokowych i turbinowych, głównie eksploatacyjna: cieplnoprzepływowa i drganiowa, którą ostatnio rozszerzono o badania identyfikacyjne procesu emisji spalin. Projekty
naukowo-badawcze, realizowane w tym zakresie od 2015 roku dotyczyły opracowania innowacyjnej metody suchej
odsiarczania spalin silników okrętowych zasilanych paliwami pozostałościowymi, a także metody testowania
modyfikowanych paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika Diesla. Stanowiska laboratoryjne,
zaprojektowane i zbudowane w ramach projektów są sukcesywnie rozwijane i przystosowywane do nowych tematów
badań naukowych, jak również dla potrzeb zajęć dydaktycznych.
W artykule scharakteryzowano dodatkowo działalność dydaktyczną Katedry w zakresie prowadzonych na
Wydziale kierunków studiów: „oceanotechnika”, „energetyka”, „transport”, „techniki geodezyjne w inżynierii” oraz
uruchomionego w bieżącym roku akademickim: „inżynieria morska i brzegowa”. Aktualne obciążenie dydaktyczne
nauczycieli akademickich Katedry wynosi 3350 godzin (2500 godzin etatowych), co stanowi 12% ogólnej
(sumarycznej) liczby godzin dydaktycznych realizowanych na Wydziale.
Słowa kluczowe: Politechnika Gdańska, Katedra Siłowni Morskich i Lądowych, badania naukowe, dydaktyka,
charakterystyka

1. Wprowadzenie
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych jest jedną z siedmiu katedr obecnego Wydziału
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie jedną z najstarszych
katedr Uczelni, gdyż rozpoczęła swoją działalność statutową wraz z utworzeniem 6 października
1904 r. w Gdańsku Królewsko-Pruskiej Wyższej Szkoły Technicznej. Funkcjonowała wówczas w
istniejącym do dzisiaj Laboratorium Maszynowym (rys. 1), w ramach ówczesnego Wydziału
Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych [1,8,10-15]. W przeciągu blisko 115 lat istnienia,
Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/1
7

nieprzerwanie prowadziła kształcenie i badania naukowe w zakresie siłowni okrętowych, pomimo
nękających Europę rewolucji, wojen i innych kataklizmów społecznych i gospodarczych.
Wychodziła również obronną ręką z kolejnych restrukturyzacji Uczelni, potwierdzając tym samym
swoją ugruntowaną pozycję akademicką, jako kluczowe zaplecze intelektualne dla szeroko
rozumianego przemysłu okrętowego – początkowo niemieckiego, a następnie polskiego.
Katedra to przede wszystkim ludzie, którzy ją współtworzą i przyczyniają się do
sukcesywnego rozwoju bazy laboratoryjnej, determinującej wzrost potencjału naukowodydaktycznego Wydziału i Uczelni. W Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych, i jej
poprzedniczek, pracowały na to całe pokolenia naukowców, a także pracowników inżynieryjnotechnicznych. Były wśród nich osoby wybitne, których osiągnięcia znane są w środowisku
specjalistów okrętowych, i nie tylko, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Były również osoby mniej
znane, często pozostające w cieniu swoich utytułowanych szefów, bez których z pewnością nie
doszłoby do realizacji wielu znakomitych projektów badawczych, gdyż w branży „siłownianej” są
to zawsze prace zespołowe, interdyscyplinarne wymagające zgranego współdziałania wielu
specjalistów. Z owoców ich pracy korzystają do dzisiaj badacze, nauczyciele i studenci nie tylko
rodzimego Wydziału i Uczelni, ale również innych wydziałów i uczelni o charakterze morskim, a
także inżynierowie projektowania i eksploatacji siłowni okrętowych.
a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Laboratorium Maszynowe Politechniki Gdańskiej: a) widok z 1904 roku, c) obecnie, b) silnik parowy
tłokowy zabudowany w hali Laboratorium d) hala Laboratorium obecnie (zbiory własne oraz Sekcji Historycznej PG)

2. Katedra i jej kierownicy
Historia Katedry jest ściśle powiązana z potrzebami marynarki wojennej, jako jej zaplecze
Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/1
8

kadrowe. Początkowo niemieckiej, za sprawą admirała Alfreda von Tirpitz’a, zwolennika
rozbudowy niemieckiej floty wojennej, z wykorzystaniem działających w Gdańsku i Elblągu
stoczni, dla których Uczelnia w wolnym mieście Gdańsku miała dostarczać kadrę inżynierską:
stoczniową i okrętową1. Następnie polskiej – co wynikało z konieczności posiadania licznej i
doświadczonej kadry inżynierskiej niezbędnej dla realizacji programów:
 szybkiego utworzenia floty wojennej niepodległej Polski (po zakończeniu I wojny
światowej), wyłącznie na bazie okrętów kupowanych w państwach Europy Zachodniej,
 odbudowy floty wojennej wyzwolonego i zrujnowanego kraju po zakończeniu II wojny
światowej, w oparciu o krajowy przemysł stoczniowy oraz okręty z demobilu.
Szczególne miejsce w tym względzie zajmowali pracownicy Katedry delegowani poza Uczelnię
do prowadzenia kształcenia kadr okrętowych w marynarce wojennej, również w charakterze
oficerów inżynierów budowy okrętów [3,4]. Co ciekawe, migracja kadry nauczycielskiej
przebiegała w dwie strony i wielu wybitnych, utytułowanych nauczycieli akademickich zdobywało
i pożytkowało swoją wiedzę naukową i doświadczenie zawodowe, zarówno w Politechnice
Gdańskiej, jak i w Akademii Marynarki Wojennej (i jej poprzedniczek) [2-6,9]. Jest to jak
najbardziej uzasadnione, gdyż nie ma, i nigdy nie było, w Polsce Katedry Siłowni Okrętowych,
kształcącej inżynierów projektantów i eksploatatorów maszyn i urządzeń siłowni okrętowych w
jednej osobie2.
Ogromny wkład w odbudowę Wydziału Okrętowego wnieśli przedwojenni oficerowie Polskiej
Marynarki Wojennej, którym w tamtych czasach powierzano bardzo odpowiedzialne funkcje
kierownicze – rys. 2. I tak pierwszym dziekanem Wydziału Budowy Okrętów był kmdr por. inż.
Aleksander Rylke, syn generała armii rosyjskiej, absolwent Wydziału Budowy Okrętów Szkoły
Inżynierów Marynarki Wojennej w Kronsztadzie, które ukończył w 1909 r. z pierwszą lokatą. W
okresie międzywojennym nadzorował projektowanie i budowę okrętów podwodnych oraz
kontrtorpedowców w stoczniach francuskich i angielskich. W 1933 roku pełnił funkcję kierownika
Wydziału Budowy Okrętów Służby Technicznej Polskiej Marynarki Wojennej. Natomiast nowo
utworzoną na Wydziale Katedrą Zastosowania i Użytkowania Maszyn Okrętowych,
poprzedniczką powojennej Katedry Siłowni Okrętowych, kierował kmdr inż. Hilary Sipowicz,
oficer mechanik okrętów podwodnych w czasie I wojny światowej, dyrektor i wykładowca
Wydziału Technicznego Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu w latach 19321939, współorganizator Wyższej Szkoły Oficerskiej Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 19451946 i komandor-główny mechanik Floty Marynarki Wojennej w latach 1945-1947. Niestety
powojenna marynarka wojenna obeszła się z kmdr. H. Sipowiczem w sposób niezwykle okrutny i
haniebny, oskarżając Go i skazując w 1949 na 15 lat więzienia za sabotaż przy remontach
okrętów. W 1957 r. został zrehabilitowany i zwolniony z więzienia. W tymże roku powrócił do
pracy w Politechnice Gdańskiej, obejmując ponownie stanowisko kierownika przemianowanej już
Katedry Siłowni Okrętowych, gdzie prowadził badania naukowe w zakresie projektowania i
eksploatacji kotłów i maszyn parowych. Zrealizował wiele projektów inżynierskich i badawczych,
które zostały wdrożone w siłowniach okrętowych różnego rodzaju okrętów wojennych, a także
statków towarowych z napędem parowym.
W kolejnym etapie odbudowy i dalszego rozwoju Wydziału powołano Katedrę Siłowni
Okrętowych, której pierwszym kierownikiem został ówczesny z-ca prof. mgr inż. Janusz Staliński.
Postać niezwykle zasłużona dla Politechniki Gdańskiej 3. Prof. J. Staliński trzykrotnie pełnił
1

Głównie z tego powodu Cesarz Wilhelm II podjął w 1898 roku decyzję o budowie właśnie w Gdańsku Politechniki,
z Wydziałem Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych.
2
Jest rzeczą oczywistą, że studia takie musiałyby trwać znacznie dłużej niż 4 lata, a kadra nauczycielska powinna
posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią w zakresie eksploatacji siłowni okrętowych.
Studia takie, 6 letnie, oferował przez wiele lat ukraiński National University of Shipbuilding w Nikołajewie.
3
Pełnił obowiązki Rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1970-1975 i wiele innych zaszczytnych funkcji
uczelnianych, branżowych i państwowych (poseł na Sejm).
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obowiązki kierownika Katedry a następnie Zakładu Siłowni Okrętowych, najdłużej w jej
powojennej historii, w latach: 1952-1957, 1960-1977, 1983-1985. Miał również za sobą przeszłość
wojskową, w Polskiej Marynarce Wojennej. Był absolwentem Wydziału Technicznego Szkoły
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu z 1937 r., którą ukończył z pierwszą lokatą (co
ciekawe Jego nauczycielem był tam ówczesny komandor H. Sipowicz), a następnie pełnił
obowiązki II oficera mechanika na ORP „Błyskawica”. Był również absolwentem Politechniki
Gdańskiej pierwszego powojennego rocznika, gdzie w 1949 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera
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na Wydziale Budowy Okrętów, z którym związał całe swoje życie zawodowe po zakończeniu
wojny. Prof. J. Staliński prowadził badania naukowe w czterech zasadniczych obszarach:
 odtwarzania dokumentacji techniczno-ruchowej statków przejętych i ocalałych po wojnie;
 projektowania statków morskich na zamówienia przemysłu okrętowego i Marynarki
Wojennej;
 projektowania komór dekompresyjnych dla Marynarki Wojennej;
 pomiarów eksploatacyjno-energetyczne siłowni statków śródlądowych i morskich.
Jest autorem dwóch monografii, obecnie już białych kruków, doskonale znanych wielu
pokoleniom absolwentów wydziałów okrętowych, nie tylko Politechniki Gdańskiej, a mianowicie
„Siłownie Okrętowe”, wydanej w 1955 r. oraz „Teoria Okrętu” – wydanej w 1961 r.
W gronie nauczycieli pełniących obowiązki kierownika Zakładu Siłowni Okrętowych znajduje
się również doc. dr inż. Przemysław Urbański. Funkcję tę sprawował dwukrotnie: w latach 19771981 oraz 1985-1989. Jako świeżo upieczony absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki
Gdańskiej z 1951 r. rozpoczął pracę w Morskim Instytucie Technicznym (późniejszym Instytucie
Morskim). W 1953 roku przeszedł do Politechniki Gdańskiej, gdzie pracował nieprzerwanie w
Katedrze Siłowni Okrętowych Wydziału Budowy Okrętów4, aż do przejścia na emeryturę w 1996
roku. W latach 1970-1972 pracował w charakterze profesora na Uniwersytecie Technicznym w
Basrah (Irak), a w latach 1981-1983 – na Uniwersytecie w Port Harcourt (Nigeria). Doc. P.
Urbański prowadził badania eksploatacyjne maszyn i układów napędowych statków
śródlądowych, pełnomorskich i okrętów wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem układów
turboparowych. Zajmował się również projektowaniem maszyn i urządzeń okrętowych, np.
obiegów cieplnych turbin, wdrażając metody komputerowe, jak również projektowaniem statków
towarowych dla stref arktycznych. Jest autorem znakomitych monografii z zakresu siłowni
okrętowych: „Dwa wieki napędu mechanicznego statków” (1995) oraz „Pędniki okrętowe –
historia i rozwój” (2001).
Następcą doc. P. Urbańskiego na stanowisku kierownika Zakładu, a następnie Katedry Siłowni
Okrętowych był prof. dr inż. Władysław Wojnowski, absolwent Wydziału Budowy Okrętów
Politechniki Gdańskiej z 1952 r., pełniąc tę funkcję w latach 1989-1992. Swoją pracę dydaktyczną
rozpoczął już w 1940 r. jako młody, niespełna 18 letni nauczyciel w wiejskiej Szkole Podstawowej
w powiecie Lida, a zakończył w 1992 r. jako profesor Akademii Marynarki Wojennej i
Politechniki Gdańskiej. Działalność dydaktyczna profesora obejmowała 52 lata, z czego 35 lat w
Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, a do 1987 w Akademii Marynarki Wojennej oraz 16 lat w
Politechnice Gdańskiej, w tym 6 lat w obu uczelniach równocześnie. Pełnił szereg funkcji
organizacyjnych w WSMW m.in. Szefa Oddziału Naukowego, Szefa Katedry Siłowni Okrętowych
- 14 lat, Szefa Instytutu Konstrukcji i Napędów Okrętowych - 8 lat, Dziekana Wydziału
Mechaniczno-Elektrycznego - 14 lat. Prof. W. Wojnowski miał wyjątkową umiejętność pracy w
zespole. Kierowane przez niego zespoły badawcze realizowały wiele projektów o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju marynarki wojennej, jak również przemysłu okrętowego, w tym m.in.:
 system automatycznego sterowania siłownią okrętową i okrętem oraz zdalne sterowanie
bezzałogowymi okrętami wojennymi,
 miniaturowe pojazdy podwodne przeznaczone dla transportu płetwonurków,
 prototypowa jednostka typu bocznościan,
 energooszczędne siłownie statków dla Polskich Linii Oceanicznych,
 komputerowe metody projektowania napędów okrętowych.

4

Późniejszym Instytucie Okrętowym (1969-1990) i obecnym Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.
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Prace te zostały wielokrotnie wyróżnione, m.in.: nagrodami Sekretarza Naukowego PAN w
1972 i 1976 r., wpisem do Honorowej Księgi Czynów i Osiągnięć Roku Nauki Polskiej w 1973
r., zespołową Nagrodą Państwową I stopnia oraz Nagrodą zespołową III stopnia Ministra Obrony
Narodowej.
Prof. W. Wojnowski jest autorem 3 częściowej monografii „Okrętowe siłownie spalinowe”
(1998-2002), w której w sposób kompleksowy zaprezentowane zostały wiadomości ogólne
związane z projektowaniem i pracą maszyn i urządzeń siłowni okrętowej.
Funkcję kierownika Katedry Siłowni Okrętowych pełnił również prof. dr inż. Alfred
Brandowski – lata 1993-1999, absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej z
1952 r. (studia inżynierskie) i z 1957 r. (studia magisterskie). Jako pracownik Stoczni Gdańskiej,
w latach 1952-1955 oraz Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1, w latach 1957-1964
zdobył bezcenne doświadczenia zawodowe, bardzo przydatne w późniejszej pracy dydaktycznonaukowej, nie tylko w Politechnice Gdańskiej, ale również na uczelniach morskich: w Wyższej
Szkole Marynarki Wojennej (1950-1969) oraz w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (1973-1981).
Prof. A. Brandowski specjalizował się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem systemów
technicznych. Prowadził badania naukowe w zakresie:
 inżynierii bezpieczeństwa systemów socjotechnicznych oraz ich aplikacji, szczególnie w
okrętownictwie,
 modelowania ryzyka statków morskich,
 analiz bezpieczeństwa statków morskich,
 modelowania procesów zużywania się obiektów technicznych siłowni okrętowej.
Ostatnią osobą na stanowisku kierownika Katedry Siłowni Okrętowych, a jednocześnie
pierwszym kierownikiem Katedry Siłowni Morskich i Lądowych był prof. dr hab. inż. Jerzy
Girtler, kmdr w stanie spoczynku. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie przez ponad 12 lat,
przejmując obowiązki w lutym 2000 roku od prof. A. Brandowskiego i przekazując je w lipcu
2012 roku autorowi niniejszego artykułu. Co ważne, prof. J. Girtler nadal pracuje w Katedrze,
służąc bezcenną wiedzą naukową i doświadczeniem zawodowym swoim dawnym podwładnym,
jak również doktorantom i studentom Wydziału. Większą część swojej aktywności zawodowej
poświęcił marynarce wojennej, rozpoczynając służbę w 1965 roku, jako motorzysta w dziale
elektro-mechanicznym na okręcie ORP „Mewa”. Następnie, w 1966 roku bezpośrednio z okrętu
trafił do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie rozpoczął studia na Wydziale
Technicznym. Po zakończeniu studiów, już jako ppor. marynarki wojennej, rozpoczął pracę
nauczyciela akademickiego w WSMW na swoim macierzystym Wydziale. Jednocześnie podjął
studia magisterskie na swojej Uczelni, w trybie eksternistycznym, które sfinalizował w 1975 roku.
W czasie pracy naukowej nad doktoratem poznał prof. Aleksandra Wajanda z Politechniki
Łódzkiej wielki autorytet naukowy, a zarazem sympatyk i przyjaciel Marynarki Wojennej. Bliska
znajomość z Profesorem A. Wajandem zawsze stanowiła bardzo pozytywną motywację dla
Jerzego Girtlera do rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów naukowych i
kontynuowania kariery naukowej, co zawsze podkreślał z całą mocą. Swoją rozprawę doktorską
zatytułowaną „Analiza porównawcza modeli matematycznych do badań niezawodności silników
spalinowych z zapłonem samoczynnym” obronił na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Łódzkiej, 20 czerwca 1980 r., natomiast rozprawę habilitacyjną pt.: „Sterowanie procesem
eksploatacji okrętowych silników spalinowych na podstawie diagnostycznego modelu
decyzyjnego” przedstawił na kolokwium habilitacyjnym przed Radą Wydziału Maszyn Roboczych
i Pojazdów Politechniki Poznańskiej 9 maja 1990 r. Zwieńczeniem dokonań naukowych
komandora Girtlera jest nominacja profesorska otrzymana z rąk prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego 22 października 1998 r. Wtedy (w latach 1995-2000) kierował Instytutem
Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły
Morskiej w Szczecinie (obecnie Akademia Morska).
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W dorobku publikacyjnym Profesora Girtlera są liczne książki i skrypty (1995-2000 r. w sumie
10) cieszące się olbrzymią popularnością w środowisku specjalistów zajmujących się szeroko
rozumianą eksploatacją maszyn i urządzeń okrętowych. Do najważniejszych pozycji można z
pewnością zaliczyć monografie:
 Girtler J., Kitowski Z., Kuriata A.: Bezpieczeństwo okrętu na morzu. Ujęcie systemowe.
WKiŁ. Warszawa 1995;
 Girtler J.: Diagnostyka jako warunek sterowania eksploatacją okrętowych silników
spalinowych. Studia Nr 28. WSM, Szczecin 1997.
 Girtler J., Kuszmider S., Plewiński L.: Wybrane zagadnienia eksploatacji statków morskich
w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. WSM, Szczecin 2003.
Jest autorem 357 publikacji (z czego 298 autorskie), w tym artykułów naukowych 204 (z czego
159 autorskich), w tym 56 o zasięgu międzynarodowym (46 autorskich), i 153 referatów (z czego
147 autorskich), w tym 29 wygłoszonych na konferencje międzynarodowych.
Jak wspomniano powyżej od 1 lipca 2012 roku obowiązki kierownika Katedry Siłowni
Morskich i Lądowych pełni autor niniejszego artykułu, absolwent Wydziału MechanicznoElektrycznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (obecnie Akademii Marynarki Wojennej) w
Gdyni z 1983 roku, z tytułem zawodowym magistra inżyniera mechanika, w specjalności maszyny
i siłownie okrętowe. Co jest również warte podkreślenia, był studentem prof. W. Wojnowskiego,
ówczesnego Dziekana Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego WSMW, prowadzącego wykłady z
Siłowni Okrętowych, a także prof. J. Girtlera, prowadzącego wykłady z Okrętowych Maszyn i
Urządzeń Pomocniczych oraz Technicznej Eksploatacji Okrętów. Po ukończeniu studiów
rozpoczął służbę jako oficer mechanik na okrętach Marynarki Wojennej, początkowo na kutrach
rakietowych typu „Osa”, a następnie na korwetach rakietowych typu „Tarantula” Stopień naukowy
doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał 11.03.1992 r. na
podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Metoda diagnozowania części przepływowej okrętowego
turbinowego silnika spalinowego w eksploatacji”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn otrzymał 28.02.2000 r. na podstawie
monografii habilitacyjnej pt.: „Identyfikacja procesów gazodynamicznych w zespole
sprężarkowym okrętowego turbinowego silnika spalinowego dla potrzeb diagnostyki”. Decyzją
Prezydenta RP z dnia 1.08.2011 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Aktualnie
profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, komandor rezerwy Marynarki Wojennej RP. Podczas
30-letniej służby w MW zajmował, między innymi, stanowiska inżyniera mechanika okrętowego
oraz metrologa flotylli okrętów. Doświadczenia eksploatacyjne zdobyte podczas służby na
okrętach stały się inspiracją do podjęcia działalności naukowo-badawczej: początkowo (od
19.01.1991 r.) w Akademii Marynarki Wojennej, a od 1.10.2009 r. na Politechnice Gdańskiej.
Będąc nauczycielem akademickim, jako starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny,
kierownik zakładu, dyrektor instytutu i dziekan w Akademii Marynarki Wojennej, a obecnie
kierownik katedry w Politechnice Gdańskiej, prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu szeroko
rozumianej eksploatacji i diagnostyki siłowni okrętowych. W ramach działalności naukowej
realizowanej w Uczelni kieruje zespołem diagnostycznym zajmującym się badaniami
energetycznymi napędów okrętowych z turbinowymi i tłokowymi silnikami spalinowymi.
Specjalizuje się w niekonwencjonalnych metodach diagnozowania silników okrętowych o
ograniczonej podatności kontrolnej. W ramach szerokiego programu badawczego, którym
kierował od 2004 roku, możliwe było prowadzenie w Marynarce Wojennej RP eksploatacji
według stanu technicznego blisko 130 silników okrętowych. Od 2009 roku prowadzi na
Politechnice Gdańskiej analogiczne badania, które obejmują diagnozowanie siłowni statków
morskich, zlecane przez stocznie remontowe oraz armatorów krajowych i zagranicznych. Jest
autorem czterech monografii, z których ostatnia, opublikowana w 2017 r., zatytułowana
„Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych.
Wybrane zagadnienia”, stanowi podsumowanie naukowych dociekań autora w zakresie szeroko
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rozumianej eksploatacji silników okrętowych. Jest również autorem ponad stu opracowań
naukowych, głównie raportów z projektów badawczych i ekspertyz diagnostycznych, oraz blisko
dwustu artykułów i referatów opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.
3. Dzień dzisiejszy Katedry
Kierunki badań naukowych
Badania naukowe prowadzone obecnie w Katedrze mają przeważnie charakter
eksperymentalny, rzadko analityczny, czy studyjny. W ostatnich pięciu latach koncentrują się
wokół interdyscyplinarnych zagadnień związanych z decyzją Międzynarodowej Komisji Morskiej
IMO (ang. International Maritime Organisation) o drastycznym ograniczeniu, z dniem 1 stycznia
2020 roku, dopuszczalnej zawartość siarki w paliwach żeglugowych, z obecnego maksimum 3,5%
do poziomu 0,5% na jednostkę masy, dla statków operujących na wszystkich wodach
międzynarodowych, poza wcześniej wyznaczonymi strefami kontroli emisji tlenków siarki SECA5
(ang. Sulphur Emission Control Area). Co istotne, dopuszcza się w dalszym ciągu możliwość
stosowania wysokosiarkowych paliw żeglugowych, pod warunkiem wyposażenia statku w
instalację odsiarczania spalin, pracującą w układzie zamkniętym, która zagwarantuje obniżenie
emisji tlenków siarki w spalinach silników okrętowych do poziomu 6 g/kWh6.
Obserwując rozwój nowych technologii pozwalających na redukcję zawartości siarki w
paliwach żeglugowych, czy redukcję zawartości tlenków siarki w spalinach, można wnioskować,
że są one przede wszystkim ukierunkowane na maksymalne obniżenie kosztów produkcji, które
zadecydują o ich dalszej stosowalności. Porównując ceny paliw nisko- i wysokosiarkowych
okazuje się, że przy zastosowaniu tradycyjnych technologii wytwarzania, różnica w cenie zakupu
1 tony może sięgać nawet 300 dolarów, co przy dobowym zużyciu, rzędu 20-30 ton, daje
oszczędności do 10 tys. dolarów. W dłuższej, np. rocznej perspektywie jest to kwota sięgająca
nawet 3 mln dolarów (uwzględniając konieczne przestoje w użytkowaniu statku). Warto wówczas
zastanowić się nad doposażeniem siłowni okrętowej w instalację odsiarczania spalin, Taka
inwestycja powinna zwrócić się po 2-3 latach użytkowania statku. Z tego względu coraz więcej
armatorów decyduje się na taki krok, o ile warunki techniczne na to pozwalają.
Z drugiej strony podejmowane są przez rafinerie intensywne prace technologiczne w kierunku
obniżenia kosztów produkcji niskosiarkowych paliw żeglugowych, tzw. paliw modyfikowanych.
Tego typu prace wymagają dodatkowo prowadzenia badań silnikowych, mających na celu
dokonanie oceny energetycznych, emisyjnych i niezawodnościowych skutków ich zastosowania. Z
oczywistych względów wstępne badania nowo wyprodukowanego paliwa żeglugowego powinny
być przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, na specjalnie do tego celu przystosowanych i
opomiarowanych stanowiskach silnikowych, według metodyki umożliwiającej sformułowanie
jednoznacznej oceny ich przydatności do zasilania obiektów rzeczywistych, tzn.
pełnowymiarowych silników okrętowych.
Wychodząc powyższym problemom naprzeciw w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych
uruchomiono w 2014 roku badania podstawowe i stosowane, a także prace rozwojowe i
działalność innowacyjną w celu rozwiązywania kluczowych zagadnień badawczych związanych z
zagadnieniem ograniczenia emisji tlenków siarki w spalinach silników okrętowych. Zrealizowano
dwa projekty badawcze we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Morskiej w Gdańsku:
5

W strefach tych, od 1 stycznia 2015 roku zawartość siarki w paliwie nie może przekraczać 0,1% na jednostkę masy.

6

Koszty inwestycyjne takiej instalacji wynoszą 4-5 mln euro.
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„Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania innowacyjnej metody suchej odsiarczania
spalin silnika zasilanego paliwem pozostałościowym” – nr RX-01/2015 + aktualizacja;
 „Metoda oceny ekologicznych, energetycznych i niezawodnościowych skutków stosowania
modyfikowanych paliw żeglugowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym w
warunkach rzeczywistych” – nr RX-10/2017.
Szczegółowy opis obu zrealizowanych projektów umieszczono na stronie internetowej Katedry
[www.oio.pg.edu.pl/katedra-silowni-morskich-i-ladowych].
Podstawowym celem utylitarnym ostatniego projektu, rozliczonego w kwietniu br., było
opracowanie metodyki testowania nowego rodzaju paliw żeglugowych w rzeczywistych
warunkach pracy silnika okrętowego oraz wyznaczania rankingu ich jakości energetycznej i
emisyjnej. Stanowić ona będzie podstawę systematycznych badań eksploatacyjnych silników
głównych i pomocniczych promów Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zasilanych modyfikowanymi
paliwami żeglugowymi, objętych nadzorem diagnostycznym Katedry Siłowni Morskich i
Lądowych, w ramach pracy badawczo-rozwojowej zleconej przez koncern paliwowy Grupa
LOTOS S.A.
Odrębną grupę podejmowanych zagadnień naukowych o charakterze eksperymentalnym
stanowią badania diagnostyczne silników okrętowych i całych układów napędowych, realizowane
głównie na zlecenie stoczni remontowych. W ostatnich 9 latach było 18 takich prac, które
obejmowały diagnostykę drganiową napędów okrętowych i endoskopową okrętowych silników
tłokowych i turbinowych.
Podstawą infrastruktury badawczej Katedry Siłowni Morskich i Lądowych są dwa laboratoria,
w których realizowana jest większość prac naukowo-badawczych: Laboratorium Maszyn i
Systemów Okrętowych oraz Laboratorium Paliw i Smarów, a także Pracownia Komputerowa
Bezpieczeństwa, Niezawodności i Diagnostyki – rys. 3. Szczegółowe informacje na temat
stanowisk badawczych oraz ich wyposażenia w aparaturę pomiarową są dostępne na stronie
internetowej Katedry [www.oio.pg.edu.pl/katedra-silowni-morskich-i-ladowych]. Aktualnie w
etatowej obsadzie Katedry znajduje się 10 nauczycieli akademickich i 2 pracowników
inżynieryjno-technicznych – rys. 4. Zespół nauczycielski stanowi dwóch profesorów tytularnych,
jeden doktor habilitowany, czterech doktorów i trzech magistrów, w tym dwóch z otwartymi
doktoratami. Każdy z nauczycieli akademickich specjalizuje się w zagadnieniach naukowych
związanych z projektowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń złożonych systemów
energetycznych siłowni okrętowych i różnego rodzaju obiektów oceanotechnicznych.
Przechodząc do charakterystyki badań naukowych prowadzonych w Katedrze przedstawiony
zostanie, oczywiście tylko w telegraficznym skrócie, zakres podejmowanych zagadnień oraz
zespoły badawcze mogące się poszczycić największymi sukcesami naukowymi [7].
A. Badania energetyczne napędów okrętowych z turbinowymi i tłokowymi silnikami
spalinowymi
Zespołem kieruje prof. dr hab. inż. Zbigniewa Korczewskiego, prof. zw. PG. Zakres badań
obejmuje następujące zagadnienia naukowe:
 Badania eksperymentalne, modelowanie i symulacja numeryczna procesów energetycznych
okrętowych układów napędowych, silników spalinowych i maszyn roboczych;
 Diagnozowanie układów mechanicznych okrętowych zespołów napędowych w warunkach
eksploatacji;
 Diagnozowanie silników okrętowych: tłokowych i turbinowych o ograniczonej podatności
kontrolnej;
 Endoskopia przemysłowa;
 Systemy ekspertowe;
 Odsiarczanie spalin silników okrętowych zasilanych paliwem pozostałościowym.
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B. Teoria i praktyka decyzyjnego sterowania. Tribologia
Badania naukowe w tym zakresie prowadzi zespół kierowany przez prof. dr hab. inż. Jerzego
Girtlera, prof. zw. PG. Są one zorientowane na poniższe zagadnienia naukowe:
 Zastosowanie teorii procesów semimarkowskich i statystycznej teorii decyzji w obszarze
niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa siłowni okrętowych;
 Modelowanie i badania procesów zużycia ślizgowych układów tribologicznych;
 Badania i oceny działania urządzeń energetycznych.
C. Teoria projektowania siłowni i układów technologicznych statków specjalnych
Grupa naukowców kierowana przez dr. hab. inż. Damian Bocheńskiego, prof. nadzw. PG
specjalizuje się w zagadnieniach czysto projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem
następujących problemów badawczych:
 Badania energochłonności procesów eksploatacji statków specjalnych (pogłębiarki, statki
rybackie, holowniki typu AHTS i PSV);
 Badania wpływu rodzaju gruntu (różnych jego parametrów) na parametry pracy urządzeń
odspajających i transportujących urobek;
 Badania wpływu temperatury wody zaburtowej i prędkości pływania statku na efektywność
pracy chłodnic poszyciowych (typu ang. „box cooler”), sformułowanie zaleceń
projektowych;
 Zastosowanie metod i modeli probabilistycznych w projektowaniu siłowni i układów
technologicznych statków specjalnych.

SIŁOWNI
MORSKICH
I LĄDOWYCH

LABORATORIUM MASZYN I SYSTEMÓW OKRĘTOWYCH

LABORATORIUM
PALIW I SMARÓW
PRACOWNIA
KOMPUTEROWA
BEZPIECZEŃSTWA,
NIEZAWODNOŚCI I
DIAGNOSTYKI

Rys. 3. Schemat organizacyjny Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
[www.oio.pg.edu.pl]
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Rys. 4. Zespół pracowników Katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Od lewej: dr Marek Zellma, dr inż. Jacek Rudnicki, mgr inż. Patrycja Puzdrowska,
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, prof. zw. PG (kierownik Katedry), mgr inż. Konrad Marszałkowski,
mgr inż. Norbert Ochał, mgr Tomasz Hoła, mgr inż. Dominik Kreft, dr inż. Roman Liberacki,
dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG, prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler, prof. zw. PG, dr inż. Piotr Bzura

Gwarancją profesjonalnej działalności Katedry są uzyskane certyfikaty i referencje, w tym
miedzy innymi:
 Polskiego Rejestru Statków – w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych paliw i olejów
smarowych oraz badań diagnostycznych silników spalinowych i sprężarek;
 Armatorów, a nawet koncernów silnikowych czy paliwowych (np. Wärtsilä, czy Grupa
LOTOS S.A.), zlecających Katedrze badania diagnostyczne silników okrętowych.
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowo-badawcza Katedry Siłowni Morskich i Lądowych ma ścisły związek z
procesem dydaktycznym, w ramach prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa
PG kierunków studiów: „oceanotechnika”, „energetyka” „transport”, „techniki geodezyjne w
inżynierii” oraz „inżynieria morska i brzegowa”. Wyniki badań naukowych są systematycznie
przekładane na nowe treści programowe poszerzające ofertę kształcenia, a aparatura pozyskiwana
w czasie realizacji badań wzbogaca walory dydaktyczne stanowisk laboratoryjnych,
wykorzystywanych w zajęciach praktycznych ze studentami.
Aktualne obciążenie dydaktyczne nauczycieli akademickich Katedry wynosi 3350 godzin
(2500 godzin etatowych), co stanowi 12% ogólnej (sumarycznej) liczby godzin dydaktycznych
realizowanych na Wydziale. Szczegółowe zestawienie przedmiotów prowadzonych w Katedrze
oraz osób prowadzących wykłady (samodzielni pracownicy naukowi i doktorzy), jak również
aktywne formy zajęć (ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, seminaria prowadzone przez
pomocniczych pracowników naukowych) zestawiono w tabeli 1.
W ramach działalności dydaktycznej, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom odnośnie
szkolenia praktycznego kadr morskich działu maszynowego w żegludze międzynarodowej zgodnie
z Konwencją STCW, Katedra Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki oferuje
doradztwo i konsultacje specjalistyczne w zakresie niezbędnego wyposażenia laboratoriów
dydaktycznych. Proponuje również kompleksowe usługi w obszarze
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projektowania stanowisk laboratoryjnych dla potrzeb szkolenia marynarzy i oficerów działu
maszynowego, doboru i zakupu podzespołów funkcjonalnych i elementów konstrukcyjnych
zaprojektowanych stanowisk, a także ich zbudowania i montażu w pomieszczeniach
laboratoryjnych morskich ośrodków szkoleniowych. Gwarantem zaprojektowania i wykonania
stanowisk laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa są
najwyższe kwalifikacje specjalistyczne zespołu konstruktorów, złożonego z doświadczonych
nauczycieli akademickich oraz inżynierów okrętowych, jak również najnowocześniejsze narzędzia
komputerowe wspomagające proces projektowania przedmiotowych stanowisk. Co ważne, mamy
już za sobą pierwsze doświadczenia w przedmiotowej działalności - nasze prototypowe stanowiska
są od blisko 3 lat wykorzystywane w laboratorium Szkoły Morskiej w Gdyni, stanowiąc istotne
wsparcie procesu szkolenia praktycznego przyszłych oficerów marynarki handlowej - rys. 5. Do
każdego stanowiska załączono dokumentację techniczną, zawierającą opis konstrukcji oraz
instrukcję obsługi i użytkowania, wraz z przykładowymi scenariuszami ćwiczeń laboratoryjnych.
Tab. 1. Przedmioty prowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Nauczyciel akademicki
Prof. Zbigniew Korczewski
(8)

Prof. Jerzy Girtler
(6)
Prof. Damian Bocheński
(7)

Dr Jacek Rudnicki
(12)

Dr Roman Liberacki
(14)

Dr Piotr Bzura
(10)

Dr Marek Zellma
(7)

Mgr Patrycja Puzdrowska
(12)

Przedmiot
Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, Fundamentals of
Machine and Power Engineering Devices, Niezawodność i bezpieczeństwo
maszyn i systemów energetycznych, Diagnostyka techniczna maszyn i systemów
energetycznych, Awarie i ekspertyzy w energetyce, Zagadnienia nowoczesnej
diagnostyki i niezawodności maszyn wirnikowych, Zagadnienia diagnostyki i
niezawodności systemów napędowych, Seminarium dyplomowe.
Termodynamika, Wymiana ciepła, Silniki spalinowe tłokowe, Podstawy maszyn
cieplnych tłokowych, Seminarium dyplomowe, Metodologia badań naukowych
(empirycznych).
Pompy i sprężarki, Urządzenia grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i
klimatyzacyjne, Zasoby naturalne, Gospodarka energetyczna na platformach i
statkach do eksploatacji surowców mineralnych, Gospodarka energetyczna na
statkach do eksploatacji surowców mineralnych, Technologia eksploracji złóż
surowców mineralnych, Statki do eksploatacji zasobów naturalnych.
Siłownie okrętowe, Projekt z siłowni okrętowych, Awarie i ekspertyzy w
energetyce, Wybrane zagadnienia kierunków dyplomowania, Silniki pojazdów
transportowych, Napędy spalinowo-elektryczne, Diagnostyka techniczna maszyn
i systemów, Eksploatacja siłowni i urządzeń okrętowych, Techniczne,
ekonomiczna i ekologiczne aspekty napędu statku, Układy napędu i zasilania,
Silniki spalinowe, tłokowe, Podstawy napędów i urządzeń okrętowych.
Kotły i wymienniki ciepła, Niezawodność, bezpieczeństwo i analiza ryzyka,
Technologia budowy siłowni, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i
zarządzania ryzykiem, Gospodarka energetyczna w transporcie, Hydrotransport,
Bezpieczeństwo eksploatacji zasobów naturalnych, Reliability, Safety and Risk
Analysis, Termodynamika, Podstawy maszyn cieplnych tłokowych, Siłownie
systemów energetycznych, Środki transportowe, Zagadnienia bezpieczeństwa
statku, niezatapialność, Systemy energetyczne w transporcie.
Podstawy siłowni okrętowych, Podstawy systemów okrętowych, Paliwa oleje i
smary, Fuels, Oil and Greases, Napędy jachtów, Projektowanie siłowni
okrętowych, Termodynamika, Wymiana ciepła, Silniki spalinowe tłokowe,
Projekt z siłowni okrętowych, Zasoby naturalne.
Niezawodność, bezpieczeństwo, analiza ryzyka systemów, Podstawy automatyki,
Niezawodność i bezpieczeństwo maszyn i systemów energetycznych,
Probabilistyka i procesy stochastyczne, Bezpieczeństwo i niezawodność
systemów transportowych, Podstawy teorii optymalizacji, Zastosowanie
matematyki w technice.
Pompy i sprężarki, Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
Wybrane
zagadnienia
kierunków
dyplomowania,
Hydrotransport,
Termodynamika, Silniki pojazdów transportowych, Urządzenia grzewcze,
chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, Fundamentals of Machine and Power
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Mgr Konrad Marszałkowski
(10)

Mgr Dominik Kreft
(3)

a)

Engineering Devices, Gospodarka energetyczna w transporcie, Gospodarka
energetyczna na platformach i statkach do eksploatacji surowców mineralnych,
Siłownie okrętowe, Eksploatacja siłowni i urządzeń okrętowych.
Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, Zasoby naturalne,
Napędy spalinowo-elektryczne, Silniki spalinowe tłokowe, Sozologia, Kotły i
wymienniki ciepła, Siłownie systemów energetycznych, Techniczne,
ekonomiczna i ekologiczne aspekty napędu statku, Awarie i ekspertyzy w
energetyce.
Statki do eksploatacji zasobów naturalnych, Projekt z siłowni okrętowych,
Projektowanie spalinowych siłowni okrętowych.

b)

c)

Rys. 5. Stanowiska laboratoryjne zaprojektowane i wykonane w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych wspierające
proces szkolenia marynarzy i oficerów działu maszynowego marynarki handlowej: a) widok ogólny stanowiska do
badania warunków współpracy pomp wirowych, b) widok ogólny stanowiska do badania elektromechanicznego
zespołu napędowego, c) widok ogólny stanowiska do badań wytrzymałościowych w zakresie pomiaru naprężeń z
użyciem tensometrów oporowych

4. Podsumowanie
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych (i jej poprzedniczki) ma swoją długą i bogatą tradycję,
sięgającą 1904 roku. Niewiele jest dostępnych informacji dotyczących jej działalności w 40 letnim
okresie istnienia niemieckiej Politechniki w Gdańsku, prócz tego, że była ona inspirowana przez
ówczesne Władze Uczelni w kierunku podejmowania zagadnień badawczych oraz prowadzenie
kształcenia na rzecz szybkiego rozwoju niemieckich sił zbrojnych, w tym zwłaszcza niemieckiej
marynarki wojennej, wspomagającej zapędy imperialistyczne II, a następnie III Rzeszy. Natomiast
powojenna, blisko 74 letnia działalność Katedry w ramach polskiej Politechniki Gdańskiej jest
bardzo dobrze udokumentowana w wielu monografiach i publikacjach autorstwa licznego grona
historyków, jak również jej pracowników (sympatyków). Niniejszy artykuł jest również pewnym
spojrzeniem na tę działalność jej obecnego Kierownika, który nie będąc absolwentem Politechniki
Gdańskiej, podsumowuje blisko 115 letni etap funkcjonowania Katedry w strukturach
organizacyjnych autonomicznego „Wydziału Okrętowego”. Z początkiem kolejnego roku
akademickiego 2019/2020, decyzją Władz Uczelni znajdzie się ona w strukturze organizacyjnej
połączonych wydziałów Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa, jako
autonomicznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Oceanotechniki. Z jakim skutkiem?
Przyszłość pokaże, a historia oceni…
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COMPARATIVE ANALYSIS OF GREENHOUSE GAS (GHG)
EMISSIONS OF SELECTED POLYMER PLASTERS USED IN FOOD
INDUSTRIES
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Abstract
Poland ranks sixth in Europe (behind Germany, Italy, France, Spain and England) in terms of demand for
plastics, and the Polish plastics processing industry used in 2017 to produce about 3.5 million tons of polymer
materials, in view of total demand in Europe estimated at approx. 51.5 million tons. It is assumed that Polish
industry uses about 7% of total demand in Europe. In Poland, about 33% of the domestic demand for plastics is
directed to the packaging industry. Along with the growing demand for plastics, packaging production and
social consumption are increasing. The article presents the sources of greenhouse gas emissions from the food
industry. An LCA (Life Cycle Assessment) analysis was carried out that identifies potential environmental
burdens for the bottle forming process. The scope of work included selected stages of shaping bottles made of
two types of PET and PLA polymer materials. The aim of the work was to demonstrate the impact of bottle
production on the condition of the natural environment and to indicate the factors determining these influences.
Keywords: emissions, PLA bottle, greenhouse effect, packaging, PET bottle

1. Wstęp
Zmiany klimatyczne są obecnie jednymi z najbardziej liczących się i skomplikowanych
problemów w dziedzinie nauk środowiskowych [1]. Walka ze zmianami klimatu liczy blisko
40 lat. Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wysnuto hipotezę, że wzrost stężenia
CO2 może mieć wpływ na klimat. Dlatego w 1979 roku zwołano w Genewie Pierwszą
Światową Konferencję Klimatyczną. Ustanowiono wtedy pod auspicjami Światowej
Organizacji Meteorologicznej (WMO), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska
(UNEP) i Międzynarodowej Rady Nauki, Światowy Program ds. Klimatu. Wezwano też
państwa do przygotowania się na zmianę globalnego klimatu i na zagrożenia z tym związane
[2]. Emisje dwutlenku węgla spowodowane spalaniem paliw kopalnych są najważniejszą
przyczyną globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych na świecie. Emisje gazów
cieplarnianych na świecie stanowią 76% emisji CO2.
Typowa butelka PET jest głównym zagrożeniem dla środowiska naturalnego ze względu
na emisje dużej ilości związków, jej dalsze użytkowanie i utylizację. Szacuje się iż około 4%
ropy naftowej w roku 2016 było przeznaczone do do jej produkcji. Ponadto butelki stanowią
realne zagrożenie ze względu na rosnące ilości odpadów. Szacuje się, iż około 7,2–14,1 mln
ton odpadów z tworzyw sztucznych usuwanych na składowiska każdego roku stanowi 22–
43% odpadów składowanych na składowiskach. Większość tworzyw sztucznych nie ulega
biodegradacji, a zatem większość wytwarzanych polimerów utrzyma się przez dziesięciolecia,
stulecia i prawdopodobnie tysiąclecia [3].
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Kwas polimlekowy (PLA), plastikowy substytut wykonany ze sfermentowanej skrobi
roślinnej (zwykle kukurydzy), szybko stał się popularną alternatywą dla tradycyjnych
tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej. W upływu czasu coraz więcej krajów i państw
podąża śladami Chin, Irlandii, RPA, Ugandy i San Francisco postulując za wprowadzeniem
zakazu użytkowania plastikowych toreb na zakupy odpowiedzialnych za tak wiele tak
zwanych „białych zanieczyszczeń” na całym świecie. PLA będący surowcem naturalnym jest
doskonałym biodegradowalnym zamiennikiem. Zwolennicy zachwalają również
wykorzystanie PLA który jest technicznie „neutralny pod względem emisji dwutlenku
węgla”, ponieważ pochodzi z odnawialnych, pochłaniających węgiel roślin - jako kolejny
sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w szybko ocieplającym się świecie [2,
10,11].
2. Materiał i metody badań
Zestaw międzynarodowych standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
(ISO) został wykorzystany jako wytyczne dla systematycznego podejścia i prowadzenia
badań. Ramy tego badania określono zgodnie z wytycznymi norm ISO 14040. Cel i zakres
definicji problemu oraz analiza inwentaryzacji zostały sformułowane i przeprowadzone
zgodnie z zaleceniami norm serii ISO 14040. LCA i interpretację przeprowadzono zgodnie z
ISO 14044 odpowiednio, a ISO 14049 wykorzystano do opracowania funkcji, rozróżnienia
funkcji systemów porównawczych, ustanowienia danych wejściowych i wyjściowych
procesów jednostkowych i granic systemu [4]. Istnieją cztery fazy oceny cyklu życia:
określenie celu i zakresu, analiza zbioru (inwentaryzacja danych), ocena oddziaływań,
interpretacja [5].

Definicja celu
i zakresu

Bezpośrednie
zastosowanie

Inwentaryzacja
danych

Interpretacja





Ocena oddziaływań



Rozwój
i doskonalenie
wyrobu
Planowanie
strategiczne
Tworzenie polityki
społecznej
Marketing

zasadniczy kierunek oceny cyklu istnienia
kierunek potencjalnych interakcji
Rys. 1. Fazy oceny cyklu życia

Ekologiczna ocena cyklu życia polega na zweryfikowaniu i oszacowaniu powiązanych
z działaniem organizacji obciążeń dla środowisko naturalne. Ocenie podlegają obszary
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związane całym procesem produkcyjnym. Szacuje się potencjalne wpływy tych obciążeń, a
także określa sposoby ich ograniczenia.
W celu przeprowadzenia badań wykorzystano metodę IMPACT 2002+, stanowiącą
połączenie czterech metod LCIA: IMPACT 2002+, Ecoindicator 99/E, CML oraz IPCC przy
użyciu programu SimaPro TM wersja 8.4.0. Jako bazę danych wykorzystano Ecoinvent w
wersji 3.3. Cechą tej metody jest fakt, że zidentyfikowane kategorie wpływu (emisja
substancji rakotwórczych, emisja niekancerogenów, emisja substancji nieorganicznych
powodujących choroby układu oddechowego, promieniowanie jonizujące, zubożenie warstwy
ozonowej, emisja substancji organicznych powodujących choroby układu oddechowego,
zatrucie zasobów wodnych substancjami toksycznymi, zatrucie zasobów glebowych
substancjami toksycznymi, zakwaszenie/zatrucie zasobów glebowych, wykorzystanie i
degradacja terenu, zakwaszenie zasobów wodnych, eutrofizacja zasobów wodnych, potencjał
cieplarniany, energia produkowana ze źródeł nieodnawialnych, wyczerpywanie zasobów
mineralnych) są następnie grupowane w cztery kategorie szkody takie jak zdrowie ludzkie,
jakość ekosystemów, zmiany klimatu, wyczerpywanie zasobów. Ponieważ Impact 2002+ jest
metodą kombinowaną wykorzystano ją do oszacowania emisji związków dwutlenku węgla,
tlenków siarki, tlenków azotu, amoniaku, tlenków siarki (IV) oraz tlenku węgla do powietrza
[5]. Opracowana przez Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) metoda IPCC
(carbon footprint) służy do przedstawienia wpływu produktów na emisje gazów
cieplarnianych. Metoda IPCC umożliwia ilościową ocenę wpływu poszczególnych gazów
cieplarnianych (GHG — greenhouse gases) na efekt cieplarniany, w odniesieniu do CO2,
w przyjętym horyzoncie czasowym 100 lat. Wskaźnik oceny wpływu na efekt cieplarniany
odniesiony do dwutlenku węgla wynosi 1 (GHG =1) [5,6,7,9].
W przypadku dokonywanej oceny wpływu na środowisko za jednostkę funkcjonalną
przyjęto 1000 sztuk produkowanych butelek o pojemności 500 ml. Analiza zbioru w cyklu
życia polega na zebraniu danych i dobraniu procedur obliczeniowych, określa wejścia i
wyjścia dla badanego wyrobu w czasie jego cyklu życia. Jako granicę systemu przyjęto pobór
surowca do pieca nagrzewania oraz proces wstępnego wydmuchu, wydmuch właściwy,
odgazowanie i chłodzenie butelki. Poza granicami systemu pozostaje produkcja surowca,
transport oraz utylizacja.
3. Wyniki badań
Źródła emisji gazów dla wszystkich wymienionych etapów kształtowania butelek
przedstawiono w tabeli 1. Wykazano, że głównym gazem pochodzącym z produkcji butelek
wykonanych z PET i PLA był dwutlenek węgla. W zakresie tych odziaływań
środowiskowych widoczna jest dominacja końcowych etapów kształtowania butelek. Na
podstawie szczegółowej analizy cyklu życia określono czynniki determinujące emisje gazów.
W procesie kształtowania butelek odnotowano największy wskaźnik emisji gazów dla butelek
wykonanych z materiału biodegradowalnego, mniejszy natomiast dla butelek wykonanych z
PET.
Tab. 1. Wyniki badań emisji dwutlenku węgla do środowiska naturalnego w procesie kształtowania butelek
do napojów

Wskaźnik
emisji w kg

PREFORMY PET

CO2

0

PREFORMY PLA

Pobór surowca
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SOx
NOx
NH3
SO2
CO
CO2
SOx
NOx
NH3
SO2
CO
CO2
SOx
NOx
NH3
SO2
CO
CO2
SOx
NOx
NH3
SO2
CO
CO2
SOx
NOx
NH3
SO2
CO
CO2
SOx
NOx
NH3
SO2
CO

1,94397E-09
0,000211559
2,17501E-06
0,000310567
7,73792E-06
Nagrzewanie preform
4,83942E-09
1,96541E-09
0,000232498
2,46021E-06
0,000364713
9,09842E-06
Rozciąganie i wydłużanie preformy
4,83942E-09
1,97774E-09
0,000245788
2,64164E-06
0,000399228
9,96541E-06
Preforma ciśnieniowo wykształcona
4,84427E-09
1,98967E-09
0,000256736
2,79039E-06
0,000427419
1,06735E-05
Odgazowanie ukształtowanej butelki
4,84427E-09
1,99125E-09
0,000258437
2,81361E-06
0,000431837
1,07845E-05
Chłodzenie ukształtowanej butelki
0,000438617
2,02224E-09
0,000261975
2,86798E-06
4,84427E-09
1,11087E-05

1,67815E-09
0,000207507
6,87151E-05
0,000313509
9,12021E-06
0,005400595
1,70588E-09
0,000229347
6,93443E-05
0,000369093
1,05227E-05
0,006414
1,72E-09
0,000245
6,96E-05
0,00041
1,15E-05
0,007265668
1,73771E-09
0,000258749
6,9946E-05
0,000444764
1,24273E-05
0,007404406
1,73971E-09
0,000260903
6,99754E-05
0,000450359
1,25678E-05
0,007617014
1,77145E-09
0,000265092
7,00386E-05
0,000458817
1,29349E-05

W wyniku prowadzonych badań podjęto próbę oszacowania wielkości emisji związków
do środowiska naturalnego. W przypadku kształtowania butelek wykonanych z politereftalanu
etylenu najwyższą wartość emisji dwutlenku węgla uzyskano dla procesu chłodzenia
0,000438617 kg CO2 eq / 1000 sztuk ukształtowanych butelek, rys. 1. Nieznacznie wyższą
emisję odnotowano dla butelki wytworzonej z polilaktydu uzyskując wartość emitowanego
CO2 na poziomie 0,007617014 kg CO2 eq / 1000 sztuk ukształtowanych butelek, rys. 3.. W
przypadku
produkcji
butelek
wykonanych
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z politereftalanu etylenu emisja tlenków azotu wzrastała dla wszystkich operacji procesu
kształtowania butelek, przy czym najniższą wartość emisji odnotowano dla procesu
nagrzewania 0,000211559 kg NOx / 1000 sztuk preform, najwyższą natomiast dla procesu
chłodzenia 0,000261975 kg NOx / 1000 sztuk butelek. Analizując proces kształtowania
butelki wytworzonej ze źródeł odnawianych nie zaobserwowano zwiększonej emisji tlenków
azotu, a ich udział do powietrza wynosił około 0,000265092 kg NOx / 1000 sztuk butelek.

Preforma przed nagrzewaniem
Nagrzana preforma

Rozciągnięta i wydłużona preforma
Preforma ciśnieniowo wykształcona
Odgazowanie ukształtowanej butelki
Chłodzenie ukształtowanej butelki
0
NO

CO

CO2

NH3

Nox

0,0001

Sox

SO2

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

wskaźnik emisji, kg

Rysunek 1 Emisja związków w procesie kształtowania butelek PET
0,006
0,005

CO2 eq / kg

0,004
0,003
0,002
0,001
0
-0,001
Chłodzenie ukształtowanej butelki

Preforma ciśnieniowo wykształcona

Nagrzana preforma

Rysunek 2 Wielkość emisji dwutlenku węgla w procesie kształtowania butelki PET

W celu przygotowania analizy porównawczej emisji CO2 do środowiska naturalnego
zauważono, iż największą ilość emisji gazów odnotowano dla operacji chłodzenia
ukształtowanej butelki PET, co związane jest w dużej mierze z warunkami prowadzonego
procesu oraz dodatkowo wykorzystanym czynnikiem chłodzącym, jakim jest woda rys. 2..
Analizując przebieg procesu kształtowania butelek biodegradowalnych największe emisje
CO2 zarejestrowano dla procesu odgazowania ukształtowanej butelki. Wartość ta
determinowana jest warunkami w jakich prowadzony jest proces uplastyczniania polilaktydu.
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Zwiększona moc procesu odgazowania uzasadnia konieczność dostarczenia większej ilości
energii elektrycznej oraz ilości sprężonego powietrza rys. 4..

Preforma przed nagrzewaniem
Nagrzana preforma
Rozciągnięta i wydłużona preforma
Preforma ciśnieniowo wykształcona
Odgazowanie ukształtowanej butelki
Chłodzenie ukształtowanej butelki

0
NO

CO

SO2

NH3

NOx

SOx

0,002

0,004

0,006

0,008

wskaźnik emisji, kg

CO2

Rysunek 3 Emisja związków w procesie kształtowania butelek PLA
0,0006
0,0005

CO2 eq / kg

0,0004
0,0003
0,0002
0,0001

0
-0,0001
Odgazowanie ukształtowanej butelki

Rozciągnięta i wydłużona preforma

Preforma przed nagrzewaniem

Rysunek 4 Wielkość emisji dwutlenku węgla w procesie kształtowania butelki PLA

4. Wnioski i podsumowanie
Ocena środowiskowa cyklu kształtowania butelek do napojów pozwoliła stwierdzić, iż na
etapie poboru preform wskaźnik emisji gazów determinowany jest ilością zużytego surowca,
natomiast
w mniejszym stopniu ilością zużytej energii elektrycznej. Na etapie nagrzewania oraz
wstępnego wydmuchu wskaźnik emisji wiązany jest z wykorzystywanym źródłem
promieniowania podczerwieni służącym do dostatecznego rozgrzania preformy oraz
stosowanego w procesie kształtowania ilości sprężonego powietrza. Na etapie odgazowania i
chłodzenia gotowego produktu wskaźnik emisji gazów determinowany jest użytymi w
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procesie mediami niezbędnymi do prawidłowego przebiegu procesu kształtowania butelek do
napojów.
Wyniki LCA pokazały, iż zarówno butelka wykonana z materiału biodegradowalnego
oraz butelka pochodząca ze źródeł nieodnawialnych stanowią realne zagrożenie dla
środowiska naturalnego.
Zaleca się przeprowadzenie dalszych badań produkcji butelek wytwarzanych z łączonych
materiałów PLA i PET pochodzącego z recyklingu, w celu ustalenia czy można by
wyprodukować bardziej zrównoważoną butelkę PET, jeśli poddana recyklingowi żywica PET
i zwykła żywica PET zostały by zmieszane w określonych ilościach. Wniosek jest niepewny,
ponieważ przyjęte w pracy granice systemu ograniczyły ilości obciążeń środowiskowych. W
rezultacie przyszłe badania powinny koncentrować się na: 1) poprawie dostępności i
niezawodności danych LCA; 2) opracowaniu bardziej szczegółowych scenariuszy wpływów i
szkód środowiskowych; 3) określeniu wskaźników dla powstających braków w procesie
produkcji; 4) włączeniu analiz ekonomicznych w celu stworzenia solidniejszego i bardziej
kompleksowego, zrównoważonego portfela dla butelek wytwarzanych z surowców
biodegradowalnych i nie biodegradowalnych.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono najbardziej istotne elementy w planowaniu remontu statku morskiego na przykładzie
wybranego statku wraz z opracowanym na podstawie analizy przebiegu remontu i przeglądu, algorytmie
przygotowania statku do przeglądu o największym zakresie w czasie cyklu pięcioletniego okresu przeglądowego, dla
odnowienia klasy. W artykule przedstawiono okresy wykonywania obowiązkowych przeglądów w ciągu cyklu
pięcioletniego dla statków morskich, zadania i problemy, z jakimi muszą się spotykać pracownicy odpowiedzialni za
remont oraz system PMS- nadzoru stałego sprawowanego przez towarzystwo klasyfikacyjne nad jednostkami
pływającymi wraz z oprogramowaniem Ship Manager Technical służącym do zarządzania technicznego firmy DNV
GL.
Słowa kluczowe: remont, odnowienie klasy, algorytm przygotowania

Wprowadzenie
Towarzystwo klasyfikacyjne to prywatna lub państwowa organizacja rzeczoznawcza, głównie
zajmująca się klasyfikacją statków i jednostek pływających oraz nadzorem stanu technicznego
statków i urządzeń na zlecenie armatora. Towarzystwa klasyfikacyjne mają postawione przed sobą
zadania, polegające głównie na sprawdzaniu zgodności remontowanego, bądź też budowanego
obiektu, z własnymi przepisami, międzynarodowymi konwencjami, czy też przepisami
państwowymi, które dotyczą statków morskich, śródlądowych, jachtów, łodzi, konstrukcji
stalowych, instalacji przemysłowych, kontenerów, materiałów i wyrobów. Towarzystwo
klasyfikacyjne ustala zakres przeglądów, które trzeba przeprowadzić i informuje o tym armatora.
Armator po wybraniu rodzaju nadzoru zobowiązany jest do stworzenia planu przeglądów
w nadzorze stałym, zarówno dla urządzeń maszynowych, jak i dla elementów kadłubowych. Plany
wraz z odpowiednią dokumentacją muszą zostać zatwierdzone przez towarzystwo klasyfikacyjne.
Plan przeglądów zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu go przez towarzystwo klasyfikacyjne.
Wówczas Starszy Oficer Mechanik Okrętowy zobowiązany jest do wykonywania prac
wynikających z CMS i CHS. Z planu przeglądów elementów kadłubowych wynikają remonty
kadłuba. Po okresie pięciu lat (lub wcześniej - do 15 miesięcy) należy przeprowadzić przegląd dla
odnowienia klasy, który obejmuje urządzenia objęte CMS oraz elementy CHS włącznie z
pomiarami grubości kadłuba, z przeprowadzonych przeglądów wynikają remonty dla odnowienia
klasy [3].
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Dokumenty związane z klasą statku i z bezpieczną eksploatacją
Efektem prowadzenia nadzoru technicznego statków przez towarzystwo klasyfikacyjne jest
potwierdzenie lub wystawienie odpowiednich dokumentów. Są one wystawiane na podstawie
przeprowadzonego przeglądu oceniającego stan techniczny nadzorowanego urządzenia lub oceny
zgodności z wymaganiami przepisów klasyfikacyjnych. Wszystkie dokumenty wystawiane przez
towarzystwo klasyfikacyjne powinny być ostemplowane i podpisane przez klasyfikatora, który
przeprowadza inspekcje. Zazwyczaj zawierają informacje o terminie i warunkach jego ważności.
Dla potrzeb towarzystwa sprawującego nadzór może ono uznać w całości lub w części dokumenty
wystawione i sporządzone przez inne instytucje klasyfikacyjne czy też organów nadzoru
technicznego [1,2].
Dokumenty wydawane przez Towarzystwo klasyfikacyjne lub Administrację Morską
przechowywane na statku w oryginale, oraz kopie w biurze armatora i przedstawiciela
Administracji Morskiej kraju bandery, mają na celu potwierdzenie stanu technicznego jednostek
pływających, zgodności stosowanych na nich materiałów i urządzeń znajdujących się na ich
wyposażeniu,
z wymogami towarzystwa klasyfikacyjnego sprawującego nad nim nadzór, ścisłe określenie
procedur postępowania, ochronę środowiska morskiego i statku, a w szczególności ochronę życia i
zdrowia ludzkiego [1,2].
Zasady określenia zakresu przeglądów i remontów z uwzględnieniem PMS (Planned
maintenance system)
PMS to rodzaj systemu nadzoru stałego sprawowanego przez towarzystwo klasyfikacyjne nad
jednostkami pływającymi. Plan jest ustalany i zatwierdzany na maksymalnie pięć lat. Bezpośredni
nadzór nad urządzeniami sprawuje Starszy Mechanik Okrętowy, który zgodnie z wcześniej
zatwierdzonym planem konserwacji wykonuje i dokumentuje czynności potwierdzające przegląd
danego urządzenia. W tym rodzaju nadzoru wymagany jest coroczny audyt ze strony towarzystwa
klasyfikującego, w celu sprawdzenia sprawowanego nadzoru nad urządzeniami przez Starszego
Mechanika Okrętowego i działania schematu nadzoru stałego [1]. PMS upraszcza planowanie,
dokumentowanie i wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądów na statku. Za działanie
systemu PMS na statku jest odpowiedzialny Starszy Oficer Mechanik Okrętowy, to on opracowuje
i podpisuje raporty z przeglądów urządzeń podlegających pod system PMS. Na statku tylko on lub
upoważniona do tego osoba ma dostęp do programu w celu uzupełnienia, aktualizacji
dokumentacji i danych urządzenia objętego tym systemem [5].
Świadectwo uznania PMS jest wydawane bezterminowo, lecz warunkiem jego utrzymania jest:
 pozytywne przejście corocznego przeglądu (audytu) systemu PMS, który jest częściowym
sprawdzeniem urządzeń maszynowych,
 wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądów zgodnie z zatwierdzonym systemem
PMS przez upoważnioną osobę - Starszego Oficera Mechanika Okrętowego, lub pod jego
nadzorem,
 natychmiastowe zawiadomienie towarzystwa klasyfikacyjnego przez armatora o awariach,
uszkodzeniach, usterkach, błędach, które nie mogą być naprawione, usunięte w ramach
normalnych czynności PMS. Awarie powinny być usuwane przez Starszego Oficera
Mechanika Okrętowego lub pod jego nadzorem. Napraw mogą dokonywać, także serwisy,
które mają uznanie towarzystwa klasyfikacyjnego,
 wykonywanie w wyznaczonym terminie zaleceń towarzystwa klasyfikacyjnego wydanych
na podstawie raportu Starszego Oficera Mechanika Okrętowego o uszkodzeniu lub
w wyniku przeprowadzonego audytu,
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 przedstawianie zastąpionych uszkodzonych elementów do inspekcji inspektorowi
towarzystwa klasyfikacyjnego (o ile jest to możliwe),
 prowadzenie na bieżąco zapisów: czasu i parametry pracy urządzeń; usterek, uszkodzeń
i napraw; obsługi technicznej; analiz czynników roboczych i materiałów eksploatacyjnych;
identyfikacji osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem PMS (na statku) oraz daty
zdania i przejęcia obowiązków; identyfikacja osób uprawnionych do umieszczania zapisów
w systemie PMS [1].
Świadectwo uznania systemu PMS traci ważność, gdy:
 zmienia się armator statku,
 następuje zmiana programu komputerowego,
 zostanie przekroczona liczba uzgodnionych cykli obsługi,
 zostanie stwierdzony zły stan techniczny urządzeń i systemów, które są objęte systemem
PMS,
 podczas rocznego audytu zostaną stwierdzone niezgodności dotyczące obsługi systemu.
Ship Manager Technical (oprogramowanie do zarządzania technicznego firmy DNV GL) to
techniczny system zarządzania (w połączeniu z systemem diagnostycznym) statkami przeznaczony
zarówno do zaplanowanej, jak i niezaplanowanej obsługi technicznej, napraw i konserwacji,
raportowania błędów oraz zarządzania danymi technicznymi [5].
Ship Manager Technical to także:
 Optymalizacja zarządzania utrzymaniem statku (zarządzanie pracami konserwacyjnymi),
 Zespół wdrożeniowy towarzystwa klasyfikacyjnego z rozbudowaną wiedzą z zakresu
zarządzania statkami,
 Centralne zarządzanie urządzeniami flotowymi i pracami konserwacyjnymi,
 Dostarczanie wszystkich informacji dla lepszej wydajności zarządzenia raportami za
pomocą analizatora Ship Manager,
 Łatwy w użyciu wspólny interfejs użytkownika dla lepszej komunikacji pomiędzy
statkiem, a lądem [5].
Aby zachować ważność świadectwa klasy (Certificate of Class), statki klasowe towarzystw
klasyfikacyjnych podlegają badaniom zgodnie z wymogami zasad klasyfikacji. Badania te głównie
obejmują przeglądy specjalne, pośrednie, roczne, części podwodnej kadłuba, wału śrubowego,
śruby, kotła itd. W międzyczasie, statki podlegają różnym statusowym przeglądom zgodnie
z odpowiednimi konwencjami i przepisami obowiązującymi w państwie bandery. Jeśli powyższe
badania mają być przeprowadzone na obszarach, gdzie znajdują się oddziały / biura towarzystwa
klasyfikacyjnego sprawującego nadzór nad statkiem, to armatorzy /firmy zarządzające statkami
mogą składać wniosek bezpośrednio do oddziałów. Powinny one zazwyczaj używać określonego
wniosku, który, można znaleźć na stronie towarzystwa klasyfikującego. Pracownicy biura
towarzystwa klasyfikującego przeprowadzą odpowiednie przeglądy. W przypadku, gdy przegląd
ma być wykonany w obszarze gdzie towarzystwo klasyfikacyjne nie ma swojego oddziału,
armatorzy mogą składać wnioski do siedziby głównej o wyznaczenie inspektora lub powierzenie
innym towarzystwom przeprowadzenie przeglądu /prób/ badań zgodnie z aktualną sytuacją. Po
wyznaczeniu miejsca, terminu oraz osób nadzorujących przegląd przez siedzibę główną
towarzystwa klasyfikującego sprawującego nadzór nad jednostką pływającą, armator
w porozumieniu z załogą przygotowuje się do przeglądu i remontu zgodnie z tabelą 1 [1,4].
Zakres przeglądu statku, w zależności od przyjętego sposobu nadzoru, stanu technicznego,
wieku statku i zakresu poprzednich przeglądów ustala towarzystwo klasyfikacyjne. Na tej
podstawie i uwzględniając PMS wstępnie ustala się zakres remontu. Przeglądy wykonane w czasie
działania systemu PMS, mogą być zaliczone dla odnowienia klasy, w przypadku, gdy zostały
przeprowadzone w ciągu ostatniego roku, po pozytywnej weryfikacji raportów z tych przeglądów
przez inspektora towarzystwa klasyfikacyjnego. Towarzystwo klasyfikacyjne tworzy listę
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kontrolną, zawierającą istotne punkty, które należy skontrolować. W odniesieniu do listy
kontrolnej, towarzystwo klasyfikujące wysyła informację do armatora, jakie istotne elementy będą
podlegały
kontroli,
a następnie ten powiadamia odpowiednich pracowników i załogę statku, którego będzie dotyczył
remont.
Załoga posiada liczne informacje o stanie technicznym poszczególnych urządzeń wchodzących
w skład wyposażenia siłowni okrętowej. W planie konserwacji (maintenance plan) wypisane są
czynności, które trzeba wykonać, jeżeli dane urządzenie przepracowało ściśle określoną ilość
godzin. Na jego podstawie, załoga lub inspektorzy, którzy codziennie dostają informacje
o godzinach pracy urządzeń, przewidują, co należy wykonać, by funkcjonowały prawidłowo.
Inspektorzy armatora opracowują specyfikację remontową, przy pomocy przepisów danego
towarzystwa klasyfikacyjnego, z którym współpracuje armator. Biorą pod uwagę także wymogi
czarterującego oraz zalecenia osób trzecich (takich jak ubezpieczyciel). Po stworzeniu takiej
specyfikacji, inspektorzy proszą załogę o uzupełnienie listy o dodatkowe niezbędne czynności,
które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane.
Tab. 1 Procedura ustalania zakresu i przygotowania się do przeglądu przez załogę, armatora oraz stocznię [1]

Załoga

Armator

Stocznia

Opracowanie planu przeglądów mechanizmów i urządzeń na
podstawie zakresu przeglądu przysłanego przez inspektora Tow.
Kl. i PMS oraz aktualne wiedzy o stanie techn. statku.
Uzupełnienie specyfikacji remontowej

Opracowanie
specyfikacji
remontowej
Porozumienie się
armatora ze stocznią
Ustalenie harmonogramu
prac

Zamówienie części zamiennych

Przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie niezbędnych narzędzi
i oprzyrządowania

Zakup części
zamiennych
Porozumienie z
towarzystwem
klasyfikującym lub
klasyfikatorem
Zakup
specjalistycznych
narzędzi i
oprzyrządowania

Przygotowanie materiałów
Umowy z podwykonawcami
(kooperatorami)
Przygotowanie narzędzi
i oprzyrządowania
specjalistycznego

Po ustaleniu zakresu prac, armator porozumiewa się z wybraną stocznią, ustala termin
remontu, zakres prac wykonywanych przez stocznię oraz podwykonawców zatrudnionych za
zgodą stoczni przez armatora, organizuje również przepustki dla pracowników i podwykonawców.
W późniejszym etapie ustalany jest harmonogram remontu i podział odpowiedzialności za
poszczególne prace, przez stocznię, podwykonawców oraz armatora, (jeśli część prac jest
wykonywana podczas stoczni przez załogę). Następnie, stocznia remontowa wraz z armatorem
decyduje o tym, które działania zostaną wykonane przy nabrzeżu, a które po zadokowaniu statku
na suchym doku lub slipie, w zależności od możliwości stoczni i wielkości statku.
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Po wstępnych ustaleniach następuje okres przygotowawczy do remontu. Załoga lub
inspektorzy armatora zobowiązani są do zamówienia części zamiennych, które armator powinien
zakupić
i dostarczyć na statek lub stocznię przed przyjściem jednostki do stoczni na planowany remont.
W tym czasie, stocznia przygotowuje potrzebne materiały i porozumienia się ze swoimi
podwykonawcami.
Gdy termin i zakres remontu są już ustalone, armator kontaktuje się z towarzystwem
klasyfikacyjnym, przedstawiając swój planowany zakres remontu, w celu ustalenia sposobów
odbioru urządzeń oraz czy wykonywane naprawy nie wymagają przedstawienia dodatkowej
dokumentacji technicznej, ze względu na przepisy klasyfikacyjne.
Ostatnią fazą przygotowań do remontu jest opracowanie dokumentacji technicznej,
przygotowanie niezbędnych narzędzi i oprzyrządowania przez załogę oraz stocznię. Armator
zobowiązany jest do zakupu brakujących specjalistycznych narzędzi i oprzyrządowania, które po
remoncie zostanie na wyposażeniu statku lub serwisu armatora [1].
Zasady określenia zakresu remontu z uwzględnieniem PMS (Planned maintenance system)
Kontrola nad nowo budowaną jednostką zaczyna się już na etapie planowania. Towarzystwo
sprawujące nad nią nadzór powinno zatwierdzić potrzebną dokumentację, a następnie
przeprowadzić przegląd zasadniczy. Jednostka spełniająca wszystkie wymogi takiego przeglądu
otrzymuje wydane tymczasowo świadectwo klasy, które jest ważne (w zależności od instytucji
klasyfikacyjnej) do roku czasu lub do czasu wydania świadectwa klasy. Świadectwo klasy jest
wydawane z reguły na okres 5 lat od daty ukończenia przeglądu zasadniczego [4].
W nadzorze alternatywnym PMS armator wraz z załogą opracowują plan przeglądów
mechanizmów na podstawie zakresu przeglądu przysłanego przez klasyfikatora, PMS i aktualnej
wiedzy o stanie technicznym statku. Armator sporządza specyfikację remontową w porozumieniu
z załogą, która ma bezpośredni wgląd do urządzeń maszynowych. Po jej opracowaniu, armator
porozumiewa się ze stocznią, ustalając harmonogram prac. Po jego uzgodnieniu stocznia
przygotowuje materiały, porozumiewa się z kooperatorami oraz przygotowuje narzędzia
i oprzyrządowanie. Natomiast załoga zamawia części zamienne, przygotowuje odpowiednią
dokumentację, narzędzia i oprzyrządowanie. Do momentu rozpoczęcia remontu armator zakupuje
zamówione przez załogę części, brakujące specjalistyczne narzędzia i porozumiewa się
z towarzystwem klasyfikującym lub bezpośrednio z klasyfikatorem.
Rodzaje przeglądów obowiązkowych w ciągu pięcioletniego
Warunkiem utrzymania ważności świadectwa klasy jest poddawanie statku okresowym
przeglądom, których pozytywny wynik pozwala na wystąpienie inspektora towarzystwa
klasyfikacyjnego dokonującego przegląd do swojej centrali o utrzymanie ważności świadectwa
klasy.
Tab. 2. Okresy wykonywania obowiązkowych przeglądów w ciągu cyklu pięcioletniego dla statków morskich [1]

Lata
Przegląd roczny

Okresy przeprowadzania poszczególnych przeglądów
0
1
2
2,5
3
±3msc

±3msc

Przegląd pośredni
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4
±3msc

5

Przegląd odnowieniowy

←

-15msc

Przeglądy (normalny
system)
W zależności od zakresu i terminu, w tradycyjnym sposobie prowadzenia nadzoru wyróżnia się
następujące rodzaje przeglądów klasyfikacyjnych:
Przegląd roczny
Jest to przegląd o najmniejszym zakresie w czasie cyklu pięcioletniego. Odbywa się bez
dokowania statku i przeglądu podwodnej części kadłuba. Może być przeprowadzony ±3 miesiące
od rocznicowej daty wydania świadectwa klasy statku. Przeprowadza się go w pierwszą, drugą,
trzecią i czwartą rocznicę. Przeglądowi rocznemu, podlegają wszystkie urządzenia związane
z bezpieczeństwem statku i załogi (np. dźwigi), jak również urządzenia zapobiegające
zanieczyszczeniom środowiska (np. oddolejacz). Wykonywane są także procedury
bezpieczeństwa, w celu skontrolowania tego, czy załoga zna swoje obowiązki w zakresie
bezpieczeństwa.
Kryteria
i zakres kontroli są ustalane przez towarzystwo klasyfikujące, działające w imieniu państwa
bandery statku. To ono opracowuje listę kontrolną programu inspekcji oraz dba o to, by wymagane
świadectwa były odnawiane i wydawane zgodnie z międzynarodowymi przepisami [1].
Przegląd pośredni
Ze względu na możliwość wykonania tego przeglądu ±9 miesięcy od czasu przypadającego na
połowę cyklu pięcioletniego jest on zazwyczaj łączony z drugim lub trzecim przeglądem rocznym.
Jest przeglądem o większym zakresie niż przegląd roczny i wymaga inspekcji podwodnej części
kadłuba, (choć statek niekoniecznie musi być wydokowany). Pozwolenie na inspekcję bez
wydokowania może uzyskać statek, który jest w trakcie pierwszego lub drugiego cyklu
pięcioletniego i wcześniejsze przeglądy nie wykazały znacznych uszkodzeń dna. Inspekcja
podwodnej części kadłuba bez wydokowania statku może być wykonana na dwa sposoby.
Inspekcję musi przeprowadzać nurek, który jest jednocześnie inspektorem towarzystwa
klasyfikacyjnego lub inspekcja jest przeprowadzana w obecności inspektora towarzystwa,
nadzorującego
jej
przebieg
z nabrzeża, poprzez specjalny wideo-rejestrator [1].
Przegląd dla odnowienia klasy
Jest on największym, najbardziej wnikliwym przeglądem w czasie całego cyklu pięcioletniego.
Obejmuje on prawie wszystkie elementy statku (elementy kadłubowe + urządzenia maszynowe),
dodatkowo podobnie jak w przeglądzie pośrednim statek musi zostać zadokowany i poddany
inspekcji podwodnej części kadłuba, w tym pomiarom grubości poszycia i elementów
konstrukcyjnych kadłuba. Przegląd dla odnowienia klasy jest ukoronowaniem 5-letniego cyklu
przeglądów, może być przeprowadzony do 15 miesięcy wcześniej niż data ważności certyfikatu.
Nowy certyfikat jest wystawiany po pozytywnym ukończeniu przeglądu dla odnowienia klasy z
datą ostatniego odbioru lub z datą ostatniego dnia prób morskich [1].
Przegląd doraźny
Jest to przegląd, który wykonuje się, gdy statek uległ kolizji, wypadkowi lub awarii mającej
wpływ na zdolność żeglugową statku, a także na jego bezpieczeństwo lub na sprawność urządzeń
będących częścią jego wyposażenia. Przegląd doraźny ma na celu sprawdzenie, czy naprawy
statku lub wymiana jego wyposażenia zostały odpowiednio przeprowadzone i pozwalają na dalszą
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eksploatację statku zgodnie z jego przeznaczeniem, a równocześnie, czy warunki pozwalające na
zachowanie ważności odpowiednich certyfikatów zostały spełnione [1].

Towarzystwo
klasyfikacyjne

Obiekt nadzoru:
- statek

Zakres przeglądów

Armator

Załoga

Wybór

Tryb nadzoru klasyfikacyjnego

Tradycyjny – pięcioletni

Nadzór stały

CMS

Towarzystwo
Klasyfikacyjne

CHS

Zakres przeglądu w
nadzorze stałym,
międzyrejsowe i okresowe

Armator

Plan przeglądów w
nadzorze stałym

Nadzór stały

CMS

Do zatwierdzenia

PMS + CSS

CHS

Zatwierdzenie planu
przeglądów CHS
przez Tow. Kl.

Wykonywanie prac
CMS

Plan przeglądu
w ramach CHS

Remont kadłuba
Przegląd
odnowieniowy

Przegląd dla odnowienia
klasy + pomiary grubości

Remonty dla
odnowienia klasy
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Administracja morska

Armator

Towarzystwo
ubezpieczeniowe
Załadowca

Opracowanie
planu przeglądów

Towarzystwo
klasyfikacyjne

PMS (urządzenia
mechaniczne)

CSS (kadłub)

Przeglądy
Certyfikacja
(zatwierdzenie planu)

Przegląd dla
odnowienia klasy
Zakres remontów

Algorytm przygotowania remontu i przeglądu dla odnowienia klasy na przykładzie wybranego
statku morskiego
Opracowane algorytmy postępowania związanego z określeniem zakresu remontów
niezbędnych do przygotowaniem statku do przeglądów klasyfikacyjnych zawierają bazę
dokumentów związanych z każdym krokiem postępowania przygotowawczego. Z uwagi na jej
objętość nie było możliwym włączenia jej do niniejszego opracowania. Korzystanie z algorytmu
ma za zadanie ułatwienie pracy superintendentowi przygotowującemu remont przez wskazywanie
właściwych dokumentów wypełnianych na poszczególnych etapach prac przygotowawczych.
Analiza i wnioski
Wybrany statek został poddany przeglądowi i remontowi dla odnowienia klasy w roku 2016
roku w Gdyni. Przegląd wraz z remontem trwał 10 dni. W tym czasie prace remontowe zostały
wykonane zgodnie ze specyfikacja remontową oraz przeprowadzone zostały odpowiednie próby.
Przegląd odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami towarzystwa
klasyfikacyjnego. Nie wykazał żadnych poważnych uszkodzeń kadłuba i urządzeń maszynowych.
W czasie całego pobytu statku na stoczni inspektor towarzystwa klasyfikacyjnego dokonywał
odbiorów prac remontowych oraz sprawował nadzór nad wszelkimi próbami, co doprowadziło do
stwierdzenia, że statek przeszedł przegląd pomyślnie. To pozwoliło inspektorowi na zwrócenie się
do głównej siedziby towarzystwa klasyfikacyjnego o wystawienie świadectwa klasy.
W artykule przedstawiono i opisano najbardziej istotne elementy w planowaniu remontu statku
morskiego. Opisano najważniejsze etapy przeglądu, takie jak dokowanie, czy odbiory prac
remontowych. Poruszono jedynie część problemów związanych z remontem statków. Każdy
remont jest inny, ponieważ statki zawsze się różnią budową, przeznaczeniem, czy stanem
technicznym. Praca powinna być kontynuowana, aby zostały w niej zawarte wszystkie rodzaje
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remontów obiektów pływających, a także, aby uwzględniała przyszłe sposoby nadzorowania
statków.
Wdrożenie algorytmu przygotowania statku do przeglądu ułatwi pracę superintendentów, pod
warunkiem bieżącej aktualizacji bazy dokumentów,
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INSTALACJI PAROWYCH
Damian Bocheński
Dominik Kreft
Politechnika Gdańska,
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
e-mail: daboch@pg.edu.pl, dominik.kreft@pg.edu.pl
Streszczenie
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania metod i modeli probabilistycznych w projektowaniu okrętowych
instalacji parowych w siłowniach spalinowych. Zaproponowano dwie możliwości opisu eksploatacyjnych
wydajności kotłów utylizacyjnych oraz eksploatacyjnego zapotrzebowania ciepła. Pierwsza to zastosowanie do
opisu rozkładu normalnego, drugą jest zamodelowanie okrętowej instalacji parowej jako systemu masowej
obsługi.
Słowa kluczowe: instalacja parowa, zapotrzebowanie ciepła, kotły utylizacyjne, system masowej obsługi

1. Wprowadzenie
Instalacja parowa w okrętowych siłowniach spalinowych spełnia rolę instalacji grzewczej.
Jej zadaniem jest pokrywanie zapotrzebowania na ciepło. Najczęstszym rozwiązaniem
instalacji jest układ z dwoma kotłami pomocniczymi: jeden – jest kotłem utylizacyjnym
wykorzystującym ciepło odpadowe spalin silnika głównego, drugi – jest kotłem opalanym.
Istotnym elementem instalacji jest skraplacz nadmiarowy, który skrapla nadmiar pary
wytworzonej przez kocioł utylizacyjny.
Projektowanie instalacji parowej na wstępnych etapach projektowania statku obejmuje
określenie zapotrzebowania ciepła i na jego podstawie wstępny dobór kotłów pomocniczych.
Do określania zapotrzebowania ciepła wykorzystywane są głównie metody wskaźnikowe,
zależności regresyjne [8]. Wielkość kotła utylizacyjnego jest zależna od doboru silnika
głównego. Obecnie zakłada się maksymalne wykorzystanie ciepła odpadowego spalin.
Nadmiar wytworzonej pary grzewczej skraplany jest skraplaczu, którego parametry na tym
etapie projektu statku nie są jeszcze dokładnie określone.
Na etapie projektu technicznego (klasyfikacyjnego) określane są parametry wszystkich
urządzeń występujących na statku. W przypadku instalacji parowej określane są parametry
pomp zasilających i obiegowych, chłodnicy skroplin, wszystkich podgrzewaczy oraz
wężownic grzewczych w zbiornikach czynników ogrzewanych (głównie paliwa ciężkiego).
Dobór tych urządzeń pozwala na wykonanie tzw. bilansu zapotrzebowanego ciepła, który
sporządza się dla dwóch skrajnych warunków zewnętrznych: zima i lato, oraz dla
wytypowanych charakterystycznych stanów eksploatacji projektowanego statku.
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Sporządzony bilans zapotrzebowanego ciepła pozwala na skorygowanie parametrów
charakteryzujących kotły pomocnicze oraz na określenie parametrów skraplacza
nadmiarowego.
Wszystkie metody wykorzystywane w projektowaniu instalacji parowej są w zasadzie
metodami wykorzystującymi modele deterministyczne. Dobór urządzeń dokonywany jest
przy założeniu najbardziej niekorzystnych warunków eksploatacji. Nie podważając
stosowanych w praktyce projektowej metod warto zastanowić się nad ewentualnym
zastosowaniem metod wykorzystujących modele probabilistyczne, które mogą lepiej opisać
rzeczywistość eksploatacyjną statku [4].
Niniejszy artykuł przedstawia dwie możliwości wykorzystania metod probabilistycznych,
które mogą być wykorzystane na wcześniejszych etapach projektowania statku. Obie dotyczą
opisu eksploatacyjnych wydajności kotłów utylizacyjnych oraz eksploatacyjnego
zapotrzebowania ciepła.
2. Wykorzystanie rozkładu normalnego do opisu eksploatacyjnych wydajności kotłów
pomocniczych i zapotrzebowania pary grzewczej
Eksploatacyjne obciążenia silników głównych, zespołów prądotwórczych i kotłów
pomocniczych związane są z pracą licznych, pracujących niezależnie odbiorników.
Odbiorniki te stwarzają zapotrzebowanie na energię, które są wynikiem zmian szeroko
rozumianych niezależnych warunków zewnętrznych.
W przypadku zapotrzebowania pary grzewczej liczba jej odbiorników na statku często
przekracza 100. Odbiorniki te charakteryzują się zróżnicowanym sposobem eksploatacji.
Wśród nich są odbiorniki o pracy ciągłej, np. podgrzewacz paliwa ciężkiego przed silnikiem
głównym, bądź okresowym np. podgrzewacz wody sanitarnej. Duży wpływ na łączne
zapotrzebowanie pary grzewczej ma częstość uruchamiania odbiorników pracujących
okresowo. Na zapotrzebowanie pary grzewczej przez niektóre odbiorniki, np. wężownice w
zbiornikach paliwa, ma wpływ zmienna temperatura wody zaburtowej i powietrza, stopień
zapełnienia zbiorników, i inne okoliczności.
W kilku pracach [2,3,7] przyjmuje się, zgodnie z granicznym twierdzeniem Lapunova, że
rozkłady eksploatacyjnych obciążeń silników głównych, zespołów prądotwórczych i kotłów
pomocniczych mają charakter rozkładu normalnego (lub zbliżonego do normalnego).
Potwierdzają to wyniki badań [4,6] wskazujące na możliwość aproksymacji tych rozkładów
obciążeń przy wykorzystaniu rozkładu normalnego.
Podsumowując, pierwszą możliwością wykorzystania modeli probabilistycznych przy
projektowaniu okrętowych instalacji parowych jest przyjęcie rozkładu normalnego do opisu
eksploatacyjnych wydajności kotłów pomocniczych (utylizacyjnych i opalanych) oraz do
opisu eksploatacyjnego łącznego zapotrzebowania pary grzewczej.
Zastosowanie rozkładu normalnego w metodach projektowych daje możliwości
wykorzystania jego właściwości matematycznych, z których najważniejszą jest fakt, że suma i
różnica dwóch zmiennych o rozkładach normalnych ma rozkład normalny. W przypadku
instalacji parowej tę właściwość można wykorzystać przy obliczaniu eksploatacyjnej
przepustowości skraplacza nadmiarowego, która jest różnicą eksploatacyjnej wydajności kotła
utylizacyjnego i eksploatacyjnego zapotrzebowania pary grzewczej.
Na rys. 1 i 2 przedstawiono rozkłady eksploatacyjnych wydajności kotła utylizacyjnego i
eksploatacyjnego zużycia pary na kontenerowcu „Blandine”. Przedstawiono je wraz z
krzywymi gęstości rozkładu normalnego.
Wszystkie dane eksploatacyjne przedstawione w artykule dotyczą kontenerowca
„Blandine”. Wydajność kotła utylizacyjnego określano wykorzystując zależność ciepła strat
w spalinach wylotowych jako funkcji obciążenia silnika głównego. Do określania
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eksploatacyjnego zużycia pary wykorzystywano obliczane wartości ciepła wymienianego w
skraplaczu nadmiarowym (zainstalowano urządzenia do pomiaru natężenia przepływu wody
chłodzącej skraplacz nadmiarowy i czujniki temperatury wody chłodzącej na wlocie i wylocie
ze skraplacza). Badania eksploatacyjne przeprowadzane były w okresie: 22.10.2018 r. –
28.01.2019 r.
Histogram wydajności kotłów
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Rys. 1. Histogram wydajności kotła utylizacyjnego na kontenerowcu „Blandine”
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Rys. 1. Histogram eksploatacyjnego zużycia pary grzewczej na kontenerowcu „Blandine”

3. Instalacja parowa jako system masowej obsługi
Drugą możliwością wykorzystania metod probabilistycznych w projektowaniu
okrętowych instalacji parowych jest zamodelowanie tej instalacji jako systemu masowej
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obsługi. Przykładem zastosowania metod teorii masowej obsługi w okrętownictwie jest jej
wykorzystanie do projektowania układów przetwórstwa ryb [1], czy też do projektowania
układu wytwarzania i gospodarki wodą słodką na trawlerach rybackich [5].
Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi do projektowania instalacji parowej
uwarunkowane jest możliwością przedstawienia tej instalacji jako systemu masowej obsługi.
Przykładowym systemem masowej obsługi, który mógłby zostać wykorzystany do opisu
instalacji parowej jest układ przedstawiony na rys. 3.
W tym przypadku zakłada się, że:
 Strumieniowi zgłoszeń na obsługę odpowiada strumień pary grzewczej
wytwarzanej w kotle utylizacyjnym. Za zgłoszenie można przyjąć porcję pary np.
100 kg, lub porcję ciepła np. 200 MJ. Intensywności zgłoszeń odpowiada
rzeczywista wydajność kotła utylizacyjnego;
 Dwa aparaty obsługi (związane z nimi dwa kanały obsługi), pierwszy
odpowiadający odbiornikom zużywającym parę, drugi to skraplacz nadmiarowy;
 Procesowi obsługi odpowiada proces pokrywania zapotrzebowania pary
grzewczej, przy czym intensywność obsługi odpowiada wartości
zapotrzebowania;
 Regulamin kolejki, który podaje sposób pobierania zgłoszeń z kolejki, w tym
wypadku dotyczący priorytetu obsługi pojawiających się zgłoszeń przez aparat
obsługi 1 (aparat z priorytetem).
Przedstawiony powyżej system masowej obsługi jest jednym z kilku możliwych. Innym
systemem może być np. system z jednym aparatem obsługi (odbiorniki ciepła) z zabronioną
kolejką, zgłoszenie nie jest wtedy obsłużone i wychodzi z systemu trafiając do skraplacza.
Ewentualnie system z ograniczoną kolejką, obejmującą pojemność głównego kolektora
doprowadzającego parę do odbiorników.

Rys. 3. Parowa instalacja grzewcza jako system masowej obsługi
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Specyfikacja systemów masowej obsługi wymaga określenia charakterystyk strumienia
zgłoszeń i procesu obsługi zgłoszeń. Charakterystyką strumienia zgłoszeń będzie rozkład
czasów pojawiających się zgłoszeń, zaś charakterystyką procesu obsługi będzie rozkład
czasów trwania obsługi pojawiających się zgłoszeń.
Na rys. 4 i 5, przedstawiono odpowiednio: rozkład czasów pojawiających się zgłoszeń (za
jedno zgłoszenie przyjęto 100 kg pary) oraz rozkład czasów obsługi zgłoszeń na
kontenerowcu „Blandine”. Przedstawiono je wraz z krzywymi gęstości rozkładu
logarytmiczno-normalnego.
Histogram czasu pojawiających się zgłoszeń
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Rys. 4. Histogram czasów pojawiających się zgłoszeń na kontenerowcu „Blandine”. Jedno
zgłoszenie = 100 kg pary grzewczej
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Wstępnie przeprowadzone badania wykazały możliwość opisu rozkładu czasu
pojawiających się zgłoszeń rozkładami: Gamma, Erlanga, logarytmiczno-normalnym, a nawet
wykładniczym. W przypadku rozkładu czasu obsługi zgłoszeń najbliższe rzeczywistości
eksploatacyjnej są rozkłady: logarytmiczno-normalny, Gamma i Erlanga.
4. Podsumowanie
Wstępnie przeprowadzone badania eksploatacyjne nie wykazały wyższości jednej metody
nad drugą. Autorzy prowadzą dalsze badania eksploatacyjne na statkach różnych typów jak
również pozyskują dane eksploatacyjne z innych źródeł. Celem tych badań jest pozyskanie
jak największego zbioru danych eksploatacyjnych dotyczących eksploatacji parowych
instalacji grzewczych na statkach, które posłużą do opracowania nowych metod projektowych
wykorzystujących modele probabilistyczne. Będzie to stanowić istotne dopełnienie metod
teorii projektowania siłowni okrętowych.
Proponowane metody, wykorzystujące modele probabilistyczne, będą miały charakter
narzędzia analizy różnych wariantów rozwiązań okrętowej instalacji parowej. Pozwolą na
określenie konsekwencji eksploatacyjnych związanych z tymi wariantami. Metody te mogą
być przydatne na etapie opracowywania założeń armatorskich i projektu wstępnego, a także
oceny celowości modernizacji istniejących instalacji parowych.
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Abstract
In the paper possibility of applying neural model to obtaining patterns of proper operation for fluid flow in turbine stage
for fluid-flow diagnostics is discussed. Main differences between Computational Fluid Dynamics (CFD) solvers and
neural model is given, also limitations and advantages of both are considered. Time of calculations of both methods was
given, also possibilities of shortening that time with preserving the accuracy of the calculations are discussed. Gathering
training data set and neural networks architecture is presented in detail. Range of work of neural model was given.
Required input data for neural model and reason why it is different than in computational fluid dynamics solvers is
explained. Results obtained with neural model in 21 tests are discussed. Arithmetic mean and median of relative errors of
recreating distribution of pressure and temperature are shown. Achieved results are analysed.
Keywords: turbine, diagnostics, neural model, pattern, fluid flow

Introduction
With development of diagnostics of technical objects many operations were automatized (e.g.
valve handling). Still most of complex operations are handled by operators. These activities include
detecting irregularities in the systems, learning their causes and then supervising processes or
procedures to restore the correct operation of the system – often called in literature Abnormal Even
Management (AEM) [1]. Technical object operator to decide which procedures should be undertaken
have to take into consideration many conditions. The more complex technical object is the more
factors there is and operators perception has its limits. Statistics shows [1] that about 70% of accidents
in industry is caused by human error. Systems supporting operators work significantly facilitate
decision making process. These systems analyse informational noise to obtain information e.g. in the
form of single variable, supporting the operator. It also should be remembered that often
measurements in technical object may be insufficient, incomplete due to multitude of reasons such as
errors or defects.
The next stage in the development of diagnostic systems is AEM automation using intelligent
control systems. The first step to do this is automatization of damage detection and diagnostic forms.
Over the years, many different methods have been created, such as error trees, graphs based, based on
analytical methods or neural networks.
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Venkatasubramanian et al. divided modelling methodology for damage detection and diagnostics
into three parts [1], [2], [3] based on quantitative models, qualitative models and process history based
methods. These publications provide a good overview of the methods used, taking into account the
specific needs of diagnostics and damage detection. In [4] history and further development
perspective for diagnostics and detection is presented.
Kim and Joo [5] presented profits from application of model based on-line diagnostic systems for
combined cycles in power plants Soeincheon and Sinincheon. Object’s condition was estimated based
on measurement of heat and power. On the other hand, Głuch and Żołna [6] based steam power plant
diagnostics on patterns of proper operation and formulation of the pattern based on analysis of data
from power plant that enabled detection.
Neural models are already present in technical objects diagnostics. Specific needs of models for
diagnostics and detection on example of heat exchanger in tyre factory was shown in [7].
Mathematical model development based on measurements form the object was presented, based on
the model simplified algorithm of fault detection was applied. Review of applications of neural
models for thermal analyse of heat exchangers is provided by [8] where it was divided into 4 parts:
modelling of heat exchangers, estimation of heat exchangers parameters, phase change and control of
heat exchangers.
In this paper the author presents example of application of neural model for obtaining pattern of
proper operation of turbine stage for further use in diagnostic system.
Difference between with Computational Fluid Dynamics solvers and Neural Model
To calculate flow in a turbine with Computational Fluid Dynamics solvers like ANSYS Fluent or
CFX it is needed to solve equation system that consist of continuity equation, energy and momentum
conservation equations, state and fluid equation. Due to complexity of the equation system it takes a
lot of time to make the calculations – it is main reason why computional fluid dynamics calculations
are unusable in diagnostic process especialy in the on-line one. Small change of any parameters
implies the need to recalculate and again wait hours for calculation to complete.
This resulted in investigating new methods of calculating fluid flow like artificial neural networks.
On a contrary to CFD, neural model does not contain equations describing physics of the flow. It is
just a “black box” trained to provide distribution of thermodynamic parameter in certain conditions.
Described neural model will never replace CFD simulations but author believes it can complement it,
enabling new applications.
In Fig. 1 basic differences between CFD and neural model were presented. In order to calculate
flow with CFD we need to prepare geometry file, mesh, define boundary and initial conditions and
then solve the task. Solving is a matter of hours or days dependent on size of meshed model. For
turbine stage presented in this article it is about 2h15min. If there is a need to re-calculate on the same
geometry it will also take about 2h15m.
It is worth to emphasise that mentioned calculation time concern a case of only one from all
possible operation points. Each turbine operates in wide range of parameters describing its load
conditions. Thus number of calculation needed for diagnostic purposes is enormous. Properly trained
neural model (ANN model) of turbine stage may significantly shorten time of calculation for a fluidflow diagnostic procedure for a large range of turbine stage load.
On the other hand to prepare neural model it is needed to gather training data set and train the
model – these are time consuming due to mentioned large range of possible load conditions. For
training purposes sufficient number of operating points should be used. But, once the model is
prepared the only data needed are inlet pressure and temperature and points coordinates (that part can
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be managed by graphical tool for selecting volume on visualisation) and then time of calculations
reduces to 7 minutes. And there are still possibilities of lowering the time for example by decreasing
point set (eg. selecting every second point) if it will be sufficient for the application. What is
interesting lowering number of points will not affect accuracy of results in selected points. While if
doing the same in CFD, it would significantly lower the quality of the results.
Boundary and
initial conditions
Geometry

Computational
Fluid Dynamics
(CFD)

Inlet pressure
and temperature

Neural model

x, y, z - points
coordinates

Distribution of
variables describing
the fluid flow

Distribution of
variables describing
the fluid flow

Fig. 1 Difference between CFD and Neural Model

Training procedure for turbine stages
In order to train neural model it is essential to gather reliable training data set. The most desired
situation is large data set of measurements provided by the technical object. Such a situation is almost
impossible. First of all, measurements are made in certain points like turbine inlet, outlet or extraction,
but not inside of turbine blading. The aim of this work is to recreate fluid flow through turbine blading
to obtain pattern of proper work of the turbine so it could be further applied in diagnostic system. It
would be possible to compare results from neural model with measurements only in certain points.
That is why computational fluid dynamics (CFD) simulations were taken into consideration as a
provider of training data set.
Over 70 CFD simulations of fluid flow in investigated turbine stage were made. Half of them was
used to train neural models, the rest was used for tests. Design working parameters of this stage is
initial pressure 𝑝0 = 7,93 𝑀𝑃𝑎 and initial temperature 𝑇0 = 745 𝐾. Simulations were made in
pressure range from 7,93 MPa to 6,74 MPa and three temperature levels 745, 725, 705 K. What is
essential simulations used for training were excluded from testing.
Both pressure and temperature networks were trained Bayesian regularization backpropagation
algorithm. By assumption artificial neural network was meant to be as simple as possible. Both neural
networks were feed forward networks with two hidden layers. Details (like number of neurons) of
architecture of each neural network was adjusted individually.
Results
In this article only results for pressure and temperature are presented, but it is possible to train
artificial neural models for other parameters. In Table 1 results form 21 test are presented. It was listed
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for what area or volume the test was preformed, and both arithmetic mean and median of relative
errors of recreating distribution of pressure and temperature were shown. What seems like 21 tests in
reality is 4,37 ∙ 106 tests because neural network is trained to preform calculations of 1 point at the
time and that is number of points that were examined.
Table 1. Results of the tests.
Test
no.

No. of
points

p0

t0

[MPa]

[K]

1

7,89

745

1729

2

7,81

725

716820

3

7,81

725

4

7,81

5

pressure error

Test area

temperature error

Mean [-]

Median[-]

Mean [-]

entire flow channel

0,0024

0,0024

0,0543

0,0268

entire flow channel

0,0013

0,0013

0,0537

0,0264

382

volume in stator trailing area

0,0007

0,0007

0,0541

0,0242

725

8515

volume in rotor trailing area

0,0014

0,0014

0,0528

0,0257

7,65

725

716820

entire flow channel

0,0014

0,0014

0,0535

0,0262

6

7,65

725

382

volume in stator trailing area

0,0014

0,0014

0,0538

0,0243

7

7,65

725

8515

volume in rotor trailing area

0,0016

0,0016

0,0525

0,0255

8

7,18

725

716820

entire flow channel

0,0014

0,0014

0,0537

0,0262

9

7,18

725

382

volume in stator trailing area

0,0006

0,0006

0,0540

0,0248

10

7,18

725

8515

volume in rotor trailing area

0,0014

0,0014

0,0527

0,0255

11

7,51

705

716820

entire flow channel

0,0013

0,0013

0,1080

0,0535

12

7,51

705

382

volume in stator trailing area

0,0012

0,0012

0,1084

0,0535

13

7,51

705

8515

volume in rotor trailing area

0,0015

0,0015

0,1079

0,0538

14

6,86

705

716820

entire flow channel

0,0014

0,0014

0,1080

0,0532

15

6,86

705

382

volume in stator trailing area

0,0013

0,0013

0,1084

0,0532

16

6,86

705

8515

volume in rotor trailing area

0,0015

0,0015

0,1080

0,0535

17

6,95

730

716820

entire flow channel

0,0013

0,0013

0,0031

0,0016

18

6,95

730

382

volume in stator trailing area

0,0007

0,0007

0,0026

0,0026

19

6,95

730

8515

0,0015

0,0015

0,0039

0,0022

6,95

730

16175

volume in rotor trailing area
plane through entire flow
channel

0,0010

0,0010

0,0031

0,0016

6,95

730

1873

entire flow channel

0,0010

0,0010

0,0027

0,0017

20
21

Median [-]

Arithmetic mean of relative error is more than satisfactory because it is below 0,25% in all the
tests. Distribution of pressure generated with neural model is presented in left side of Fig. 2 while on
the right side the distribution of relative error is given.
When it comes to temperature results are slightly worse but in some cases acceptable. In training
data there were simulations only on 745, 725, 705 K and nothing between, most probably adding
more training data with different temperatures will improve the situation. It will be the subject of
further investigation. Distribution of temperature generated with neural model is presented in left side
of Fig. 3 while on the right side the distribution of relative error is given. On the temperature error
distribution there is a visible triangle area of higher error level that also will be a matter of future
work.
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Fig. 2. Left: Distribution of pressure generated with neural model, Right: Relative error of the results

Fig. 3. Left: Distribution of temperature generated with neural model, Right: Relative error of the results
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Fig. 4. Visualisation of selection feature that can be used by neural model

Summary
Neural model provides the possibility of calculating thermodynamical properties, it was trained
for, in any point of flow channel without calculating all of the flow in the channel. That is why it is
possible to select only problematic in diagnostic process area or volume in flow channel and
calculating it within significantly shorter time. For example obtaining results for 382 points (marked
in Fig. 4) in stator area (marked in Fig. 4) took 0,14 second, and in area of rotor for 8515 points it
took 1,68 seconds. That kind of time span is acceptable for diagnostics purposes.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono autorską metodę sprawdzania wadliwości łożysk tocznych i ślizgowych podpierających wał
napędzany trójfazowym silnikiem elektrycznym. Badania zostały przeprowadzone w aspekcie II zasady termodynamiki na
podstawie analizy i oceny wyników badań laboratoryjnych wykonanych na stanowisku badawczym. Badania te wymagały
zbudowania stanowiska umożliwiającego porównanie działania łożysk tocznych i ślizgowych przedmiotowego układu
napędowego. Został przedstawiony algorytm, według którego wykonano badania empiryczne. Wykazano, że uzyskane wyniki
badań potwierdziły przydatność zaproponowanej w tym artykule metody określania wartości wadliwości łożysk.
Sformułowano także, w oparciu o analizę uzyskanych wyników, hipotezę badawczą, z której wynika, że zmiana podparć
wału pośredniego, ze względu na rodzaj i liczbę łożysk, wpływa na działania wału. Hipoteza ta została zweryfikowana na
podstawie testu Anova z uwzględnieniem statystyki Fishera LSD.
Słowa kluczowe: działanie wału, współczynnik wadliwości łożysk, hipoteza badawcza.

1. Wstęp

Do napędu statku morskiego [4,6] potrzebny jest zespół maszyn i urządzeń tworzących układ
napędowy. Zasadniczymi elementami każdego układu napędowego są: źródło mocy (np. głównie
tłokowe silniki spalinowe, lecz obecnie ze względu na ochronę środowiska coraz częściej stosowane są
silniki elektryczne), część pośrednicząca (np. lina wałów składająca się z wału śrubowego, pośredniego
i oporowego wraz ze sprzęgłami, łożyskami oraz innymi elementami) oraz pędnik (np. śruba
napędowa). Zadaniem linii wałów jest transmisja energii polegająca na przekazywaniu pędnikowi
momentu obrotowego od źródła mocy oraz przekazywaniu na kadłub siły naporu wytwarzanej przez
pędnik. W celu zapewnienia prawidłowej pracy do utrzymania stałego położenia osi obrotu względem
nieruchomej podstawy oraz przenoszenia obciążeń z jednego elementu na drugi wykorzystywane są
różne rodzaje łożysk.
Na całej długości linii wałów występują straty mechaniczne (tzw. moc strat tarcia), wskutek czego
moc efektywna, jaką źródło mocy generuje jest o około 13% większa od mocy pobieranej przez
pędnik. Jednymi z głównych elementów wpływających na wartość tych start są łożyska nośne.
W artykule analizowane było działanie wału napędowego podpartego różnymi łożyskami tocznymi
i ślizgowymi na stanowisku badawczym przedstawionym na rysunkach 1 i 2. Łożyska zostały
porównane na podstawie analizy współczynnika wadliwości, czyli przeciwieństwa sprawności, w
aspekcie II zasady termodynamiki [1,2].
Kolejne punkty artykułu zawierają: opis łożysk nośnych wału pośredniego, autorską propozycję
interpretacji dyssypacji energii, opis stanowiska badawczego wraz z analizą nieodwracalności przemian
zachodzących w łożyskach, weryfikację hipotezy badawczej oraz wnioski końcowe.
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2. Łożyska toczne i ślizgowe linii wałów

Okrętowa linia wałów składa się z wału śrubowego, wałów pośrednich i wału oporowego.
Ponieważ warunki pracy wałów pośrednich są w najmniejszym stopniu narażone na przeciążenia i
charakteryzują się łatwością montażu i demontażu, więc traktuje się je jako najsłabsze ogniwa linii
wałów, które w wyniku nadmiernego przeciążenia pierwsze ulegną uszkodzeniu. Projektując linię wału
zaleca się opracowanie takiej konstrukcji, aby każdy wał pośredni był podpierany tylko jednym
łożyskiem, ponieważ uzyskuje się w ten sposób m.in. zmniejszenie strat mechanicznych, masy i
kosztów wykonania. Rodzaj łożyska też jest istotny ze względu na funkcjonalność, niezawodność
napędu głównego oraz na powstające straty mocy. Zasadnicze rodzaje łożysk to toczne i ślizgowe,
których wady i zalety zostały zestawione w tabeli 1 [4,5].
Tab. 1. Wady i zalety łożysk
L.p
1

Cechy łożyska
Współczynnik tarcie w chwili rozruchu

2

Współczynnik tarcie podczas eksploatacji

3
4
5
6
7

Smarowanie
Nośność w odniesieniu do jednostki szerokości łożyska
Docieranie
Wrażliwość na uderzenia
Wrażliwość na zanieczyszczenia

8

Wykonanie dzielone

9
10

Wymiary łożyska: średnica/długość
Podatność naprawcza

Łożyska toczne
Mały(zaleta)
Mały, ale zależy od
prędkości
obrotowej wału
Proste (zaleta)
Większa (zaleta)
Zbędne (zaleta)
Większa (wada)
Większa (wada)
Niekorzystne
(wada)
Duża/mała
Duża (zaleta)

Łożyska ślizgowe
Większy (wada)
Większy, ale niezależny
od prędkości obrotowej
wału
Skomplikowane (wada)
Mała (wada)
Konieczne (wada)
Mała (zaleta)
Mała (zaleta)
Powszechnie stosowane
(zaleta, łatwy demontaż)
Mała/duża
Mała (wada)

3. Stanowisko badawcze do badania wadliwości

Stanowisko laboratoryjne, na którym przeprowadzone zostały badania eksperymentalne służące do
analizy działań wału pośredniego zostało przedstawione na rysunku 1.
Pomiar polega na uruchomieniu trójfazowego silnika elektrycznego firmy ATB Tamel S.A., przy
zadanej prędkości obrotowej 700 obr/min napędowego wału pośredniego podpartego różnymi typami
łożysk i w różnych konfiguracjach. Są to dwa smarowane jednorzędowe zwykłe łożyska kulkowe firmy
SKF i dwa niesmarowane łożyska ślizgowe wykonane z panwi dzielonej ze stali St4S. Wał pośredni,
również wykonany ze stali St4S, jest wałem pełnym, z końcówkami stożkowymi i z czterema czopami,
na których osadzone są łożyska. Ostatnim elementem zespołu napędowego jest sprzęgło rozłączne
łączące silnik z wałem i umożliwiające prostą zmianę konfiguracji ustawień łożysk podpierających wał.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest mierzone trójfazowym licznikiem energii OR-WE-505
firmy ORNO.
1

2a

2b

4
6
5

3a

3b

Rys. 1. Widok stanowiska pomiarowego łożysk wału pośredniego: 1- trójfazowy silnik elektryczny, 2a, 2b – łożyska toczne,3a,3b – łożyska
ślizgowe, 4 – trójfazowy licznik energii elektrycznej, 5 – wał pośredni, 6 – sprzęgło elastyczne

Podczas badań mierzone były wartości następujących wielkości:
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działanie silnika elektrycznego - energia dostarczona z sieci do silnika elektrycznego
odłączonego od wału EDS [N∙m],
 działanie układu - energia dostarczona z sieci do silnika elektrycznego napędzającego wał
pośredni, z założoną konfiguracją łożysk (podparć) ED [N∙m],
 czas trwania jednego impulsu elektrycznego [s].
Działanie wału pośredniego było analizowane na podstawie współczynnika wadliwości łożyska
[3,4,6] bądź łożysk, podczas jednego obrotu. Jego wartość wyznacza się z następującej zależności:
S 

LS 2    P    r 2    M t


ED
ED
ED

(1)

gdzie:
LS – praca szkodliwa[N∙m],
P – równoważne obciążenie dynamiczne łożyska [N],
 - współczynnik tarcia [-],
r – promień czopa [m],
Mt - moment tarcia w łożysku [N∙m].

Moment tarcia w łożyskach pochodzi od czterech, następujących źródeł [7]:
M t  M t1  M t 2  M t 3  M t 4

(2)

gdzie:
Mt1 - moment tarcia tocznego, uwzględniający zmniejszenie grubości filmu smarnego i
nagrzewanie się środka smarnego wskutek ścinania w strefie wlotowej [N∙m],
Mt2 - moment tarcia ślizgowego, uwzględniający wpływ warunków smarowania [N∙m],
Mt3 - moment tarcia uszczelnień zintegrowanych [N∙m],
Mt4 - moment tarcia związany z oporami ruchu, ugniataniem, rozbryzgiwaniem itp. w kąpieli
olejowej [N∙m].
Obliczenia wartości dla tych czterech źródeł powstających start mechanicznych jest
skomplikowane, więc posługując się metodą próbną, zakładając tę samą zależność dla łożysk tocznych i
ślizgowych, moment tarcia wynosi:
Mt 

1
 Pd
2

(3)

gdzie:
d – średnica czopa łożyska [m].
4. Określenie współczynnika wadliwości działania wału podpartego łożyskami

Zbadano sześć modeli fizycznych układu mechanicznego z różnymi sposobami podparć wału
pośredniego:
1. Układ składający się z silnika elektrycznego, napędzającego wał pośredni z łożyskami tocznymi
2a i 2b - symbol A;
2. Układ składający się z silnika elektrycznego, napędzającego wał pośredni z łożyskiem tocznym
2a - symbol B;
3. Układ składający się z silnika elektrycznego, napędzającego wał pośredni z łożyskiem tocznym
2b - symbol C;
4. Układ składający się z silnika elektrycznego, napędzającego wał pośredni z łożyskami
ślizgowymi 3a i 3b - symbol D;
5. Układ składający się z silnika elektrycznego, napędzającego wał pośredni z łożyskiem
ślizgowym 3a - symbol E;
6. Układ składający się z silnika elektrycznego, napędzającego wał pośredni z łożyskiem
ślizgowym 3b - symbol F;
Badania zostały wykonane wg procedury zgodnie, z którą należało:
1. Odłączyć wał pośredni od silnika elektrycznego;
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2. Uruchomić silnik elektryczny i zmierzyć czas trwania jednego impulsu elektrycznego ( 1 imp =
0,001 kW∙h);
3. Odłączyć od zasilania silnik elektryczny i podłączyć wał pośredni z łożyskami według jednej z
rozpatrywanych konfiguracji A÷F;
4. Uruchomić badany układ mechaniczny i zmierzyć czas trwania jednego impulsu elektrycznego;
5. Po zakończeniu wszystkich testów spisać wyniki pomiarowe.
Wszystkie pomiary wraz z obliczeniami były czterokrotnie powtarzane, uzyskane wyniki zapisano
w tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Wyniki pomiarów z wartością średnią i odchyleniem standardowym
Model układu
badawczego

1[s]

2[s]

3[s]

4[s]

śr[s]

Sz[s]

Silnik bez wału
A
B
C
D
E
F

18,64
18,08
18,25
18,62
16,91
17,61
17,81

18,94
18,05
18,24
18,52
17,14
17,71
17,82

18,74
17,92
18,20
18,37
16,94
17,65
17,86

18,82
17,83
18,11
18,31
16,91
17,53
17,74

18,79
17,97
18,20
18,46
16,98
17,63
17,81

0,64
0,64
0,44
0,70
0,60
0,49
0,38

gdzie:śr[s] - wartość średnia impulsu elektrycznego, Sz - potrojona wartość odchylenia standardowego na podstawie
rozkładu Studenta dla poziomu ufności 99,7%
Tabela 3. Wyniki prób pomiarowych węzłów tarcia
Model fizyczny układu
mechanicznego

A

B

C

D

E

F

EDS
[N∙m]
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46
16,46

ED
[N∙m]
17,12
17,15
17,28
17,36
16,96
16,97
17,01
17,10
16,63
16,72
16,85
16,91
18,31
18,06
18,28
18,31
17,58
17,48
17,54
17,66
17,38
17,37
17,33
17,45

P[N]

Ls[J]

s [-]

53,17
55,44
65,40
72,37
40,40
41,15
44,13
50,90
13,44
20,62
31,54
35,96
154,11
133,64
151,41
154,11
93,47
85,19
90,15
100,15
77,01
76,20
72,96
82,73

4,17
4,35
5,13
5,68
3,17
3,23
3,46
4,00
1,05
1,62
2,48
2,82
12,10
10,49
11,89
12,10
7,34
6,69
7,08
7,86
6,05
5,98
5,73
6,49

0,24
0,25
0,30
0,33
0,19
0,19
0,20
0,23
0,06
0,10
0,15
0,17
0,66
0,58
0,65
0,66
0,42
0,38
0,40
0,45
0,35
0,34
0,33
0,37

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że działanie układu (wartość energii
ED) wyraźnie zmienia swoje wartości przy różnych rodzajach i konfiguracjach łożysk.
5. Weryfikacja hipotezy badawczej

Hipoteza badawcza o treści: „Nastąpiła zmiana działania wału pośredniego, dlatego ponieważ
nastąpiła zmiana współczynnika wadliwości s łożyska bądź łożysk podtrzymujących” została
zweryfikowana na podstawie analizy wariancji ANOVA (tabela 4):
 Działanie wału pośredniego jest wyrażane zmienną losową. Jako hipotezę zerową (H0) przyjęto,
że wszystkie analizowane sposoby podparć (łożysk tocznych lub ślizgowych) umożliwiające
działanie wału pośredniego mają taką samą wartość współczynnika wadliwości s. Jako hipotezę
alternatywną (HA) przyjęto, że wszystkie podparcia wału mają różną wartość współczynnika
wadliwość s.
 Z
testu
zgodności
Kołmagorowo-Smirnova
dla
prób
o
liczebności
n < 100 dla przedziału ufności  = 95% wynika, że funkcją, która opisuje sposób
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przyporządkowania prawdopodobieństw poszczególnym wartościom zmiennej losowej, jest
rozkład normalny.
 Na podstawie testu Levene'a potwierdzona została jednorodność wariancji pomiędzy
porównywanymi grupami.
 Po wykonaniu testu po fakcie (ang. POST-HOC, dotyczącego porównywania różnych par
pomiarów) za pomocą statystyki Fishera LSD dla poziomu istotności  = 0,05 wykazano, że
wartość średnia współczynnika wadliwości jest wyraźnie różna dla wszystkich populacji, więc
hipotezę zerową H0 odrzucono i przyjęto hipotezę alternatywną HA.

Tabela 4. Analiza wariancji ANOVA
Analiza
wariancji
wg Levene

A1 B1 C1 D1 E1 F1

pL>

0,05

0,905

RN

A1

0,33
0,19
0,19
0,20

B

0,05

0,856

RN

B1

0,23
0,06
0,10
0,15

C

0,05

0,96

RN

C1

F

<0,05
<0,05

0,513

RN

D1

0,05

0,98

RN

E1

0,05

0,992

RN

F1

<0,05

E

0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

D

HA
<0,05
<0,05
<0,05

0,2967 WP

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,17
0,66
0,58
0,65
0,66
0,42
0,38
0,40
0,45
0,35
0,34
0,33
0,37

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

A

pF < 

<0,05
<0,05
<0,05

pL

0,24
0,25
0,30

<0,05

Poziom
Wartość prawdopodobieństwa
p>
testowego p
istotności 

Analiza różnic - POST-HOC
(Test Fischer LSD)

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Analiza rozkładu

<0,05
<0,05

s [-]

Model układu
badawczego

gdzie: p - wartość prawdopodobieństwa testu Kołmagorowa-Smirnova, RN - rozkład normalny, pL-wartość
prawdopodobieństwa testu Levene'a, WP - wariancje w populacjach są zbliżone, pF –wartość prawdopodobieństwa testu
Fishera, HA - przyjęta hipoteza alternatywna (są podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej)

Rys. 4. Porównanie wartości średniego współczynnika wadliwości na podstawie analizy wariancji ANOVA [8]

Z wykresu dotyczącego testu po fakcie (POST HOC) wynika, że wszystkie populacje (A, B, C, D,
E, F) mają względem siebie różne wartości współczynnika wadliwości s. Największa wartość
współczynnika wadliwości występuje, gdy wał pośredni jest podparty dwoma łożyskami ślizgowymi, a
najmniejsza - gdy wał pośredni jest podparty jednym łożyskiem tocznym umieszczonym bliżej silnika.
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6. Uwagi końcowe i wnioski

Przedstawione stanowisko badawcze zbudowane zostało celem analizy pod względem poprawności
działania różnych rodzajów i konfiguracji łożysk podpierających wał pośredni. Wyznaczenie
współczynników wadliwości S, umożliwiło porównanie sześciu sposobów podparcia wału
napędowego. Najmniejszą wartość pracy szkodliwej LS podczas działania osiąga wał pośredni podparty
smarowanym łożyskiem tocznym wg modelu C.
Można więc uznać, że ostatecznie została potwierdzona prawdziwość hipotezy badawczej, że rodzaj
i konfiguracja podparć wału wpływa na poprawność jego działania, co można uzasadnić stwierdzoną
podczas badań zmianą wartości współczynnika wadliwości.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań można wnioskować(podobnie jak to
wykazano w pracy [3,4]), że zaproponowany przez autora model fizyczny do określenia poprawności
działania wału może być przydatny przy analizie ułożenia okrętowej linii wałów na podstawie
współczynników wadliwości łożysk.
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Streszczenie
Podstawą diagnostyki maszyn wirnikowych są pomiary drgań ze względu na to że prawie wszystkie uszkodzenia
maszyn powodują istotne zmiany wielkości je opisujących np. prędkości drgań. W eksploatacji maszyn
wirnikowych najważniejsza jest ocena drgań obiektu na podstawie pomiarów wykonywanych na częściach
niewirujących. Badania, których wyniki przedstawiono w referacie zostały przeprowadzone na stanowisku
turbinowego silnika spalinowego katedry Automatyki i Energetyki Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej. Stanowisko dydaktyczno-badawcze zostało zbudowane w ramach projektu "Stworzenie
nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w
Politechnice Gdańskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura
Szkolnictwa Wyższego). Badania miały na celu określenie referencyjnego poziomu przyspieszeń drgań na wlocie
do sprężarki wirnikowej. Analiza zmian ich wartości prowadzona w dłuższym okresie będzie mogła być
podstawą wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do obiektu badań.
Podczas badań wykorzystano akcelerometr trójosiowy model 356B firmy PCB Piezotronics, przymocowany do
obudowy sprężarki oraz kartę pomiarową DT9837 firmy DataTranslation wraz z dedykowanym
oprogramowaniem.
Badania drgań będą wykonywane cyklicznie w celu określenia stanu technicznego silnika.
Słowa kluczowe: turbinowy silnik spalinowy, badania diagnostyczne, przyspieszenie drgań

1. Wstęp
Diagnostyka maszyn zajmuje się bezdemontażową oceną stanu technicznego maszyn i
urządzeń. Istota diagnostyki maszyn wirnikowych polega na określaniu stanu maszyny w
sposób pośredni, bez demontażu, w oparciu o pomiar sygnałów diagnostycznych i
porównaniu ich z wartościami nominalnymi. W praktyce eksploatacji maszyn wirnikowych
najważniejsza jest ocena drgań obiektu na podstawie pomiarów wykonanych na częściach nie
wirujących. Do analizy bieżącego stanu maszyn i urządzeń często wykorzystuje się analizę
sygnału drganiowego. Do badań wibrodiagnostycznych stosuje się częstotliwościową analizę
sygnału FFT (szybka transformacja Fouriera – FFT), która bazuje na analizie widma drgań.
Siły oddziaływujące na kadłub silnika, siły gazowe oddziaływują na elementy wirnika
sprężarki i turbiny silnika poprzez reakcję na energię kinetyczną czynnika gazowego tj.

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/7

57

sprężanego powietrza i spalin oraz ciśnienia statycznego, oddziaływają na łopatki sprężarki i
turbiny obciążając wirnik momentem obrotowym i siłą wzdłużną. Zakres oddziaływania siły
na wirnik jest bardzo szeroki i wynika zarówno ze zmiany ciśnień wewnątrz kanałów
przepływowych silnika związanej ze zmianami prędkości obrotowej, mocy lub ciągu oraz
oddziaływania otoczenia [1, 4].
2. Stanowisko badawczo – dydaktyczne
Badania drgań zostały przeprowadzone w laboratorium napędów turbinowych należącym
do Katedry Automatyki i Energetyki Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki
Gdańskiej. Obiektem badań jest turbina gazowa dwuwałowa typu lekkiego GTD 350, turbiny
tego typu znalazły zastosowanie w lotnictwie do napędu helikopterów. Na rysunku 1
przedstawiono ogólny schemat turbiny dwuwałowej. Silnik śmigłowcowy GTD-350 jest
zbudowany w układzie dwuwirnikowym. Wirniki sprężarki, turbiny sprężarki oraz oddzielnej
turbiny napędowej są oddzielnie łożyskowane na pięciu podporach. Wirnik sprężarki jest
zamocowany na dwóch łożyskach. Przednie łożysko rolkowe wirnika sprężarki jest
zamontowane w środkowej części osłony wewnętrznej. Przenosi reakcje od sił poprzecznych i
umożliwia wzdłużne przemieszczanie się przedniego czopa wału wynikające z rozszerzania
się wirnika w wyniku obciążenia cieplnego. Szczegółowy opis wielkości mierzonych na
stanowisku został przedstawiony w artykule [2].

Rys. 1. Schemat turbiny gazowej dwuwałowej; S – sprężarka; KS – komora spalania; TS – turbina sprężarkowa;
TN – turbina napędowa; nTS – prędkość obrotowa turbiny sprężarkowej; nTN – prędkość obrotowa turbiny
napędowej; H – hamulec; mp – strumień paliwa.[2]

Na rysunku 2 pokazano miejsce zamontowania akcelerometru trójosiowego model 356B
firmy PCB Piezotronics. Akcelerometr został umieszczony na wlocie do sprężarki wirnikowej
składającej się z 7 stopni osiowych i jednego promieniowego.
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Rys. 2. Przekrój przez turbinę gazową GTD 350 z zaznaczonym miejscem zamontowania acetometru
trójosiowego.[3]

3. Pomiary drgań
W ocenie stanu technicznego maszyn wirnikowych niezwykle ważnym elementem jest ocena
stanu referencyjnego, w celu określenia wielkości bazowych drgań maszyny. Kiedy pojawiają
się usterki, wówczas ulegają zmianie procesy dynamiczne w maszynie, co doprowadza do
zmiany niektórych sił działających na części maszyny, a tym samym do zmiany poziomu
wibracji i kształtu widma wibracji. Fakt, że sygnał wibracji niesie wiele informacji
związanych ze stanem mechanicznym maszyn, jest podstawą do wykorzystywania wyników
regularnych pomiarów i analizy wibracji jako wskaźnika trendu stanu maszyny
i potrzeby remontu. Okresy międzyremontowe często są określane statystycznie jako okres,
podczas którego producent spodziewa się, iż nie więcej jak 2% maszyn nowych lub w pełni
wyremontowanych ulegnie awarii. W wyniku przeprowadzania remontów w tak
wyznaczonych terminach ogólnie oczekuje się, że 98% maszyn przetrwa bez awarii okres
między remontowy, a awaria będzie zdarzeniem rzadkim. Doświadczenie wykazuje, że w
większości przypadków remont warunkowany czasem jest nieekonomiczny. Olbrzymie
znaczenie ma fakt, że wskaźnik awaryjności wielu maszyn nie ulega zmniejszeniu w wyniku
regularnej wymiany zużywających się części. Wprost przeciwnie, niezawodność świeżo
wyremontowanych maszyn jest często zmniejszona przez początkowy czas w wyniku
ingerencji człowieka. Ponieważ nie można przewidzieć rzeczywistego przebiegu uszkodzenia
się każdej pojedynczej maszyny, warunkowany czasem remont zapobiegawczy nie może być
stosowany w sposób efektywny. Każdą maszyna powinna być traktowana w sposób
indywidualny. Poprzez regularne pomiary wibracji można wykryć początek pojawiania się
uszkodzenia i śledzić ich rozwój. Wyniki pomiarów można ekstrapolować w celu
przewidzenia, kiedy osiągnięte zostaną niedopuszczalne poziomy wibracji i kiedy maszynę
należy poddać remontowi. Podejście takie nazywane jest monitorowaniem trendu i pozwala
ono inżynierowi remontowemu na zaplanowanie wszystkich operacji naprawczych z
wyprzedzeniem czasowym. Podczas gdy czujniki względnych przemieszczeń są najlepsze w
pewnych specyficznych przypadkach monitorowania ruchu wałów, dla celu kontroli stanu
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maszyn najbardziej użyteczne okazały się przetworniki sejsmiczne. Chociaż czujniki
względnych przemieszczeń, takie jak czujniki prądów wirowych, mają zakres częstotliwości
pomiarowych sięgający aż do 10000 Hz, to jednak umożliwiają one efektywną detekcję tylko
składowych o niskich częstotliwościach, ponieważ wyższe harmoniczne zwykle nie mieszczą
się w ograniczonym zakresie dynamicznym tych przetworników.
Powszechnie używanymi przetwornikami sejsmicznymi są czujnik prędkości oraz
akcelerometr piezoelektryczny. W ostatnich latach akcelerometry piezoelektryczne stały się
najszerzej używanym typem przetwornika do pomiaru wibracji maszyn i to ze względu na
jego znacznie szersze zakresy częstotliwości i dynamiki, jego znacznie mniejsze rozmiary,
długoterminową niezawodność (nie zawiera ruchomych części) oraz ogólną wytrzymałość.
Ponieważ w wielu sytuacjach kontrola wibracji wymaga zwiększenia zakresu częstotliwości
znacznie powyżej 1000 Hz oraz konieczna jest detekcja amplitud wibracji
w znacznie szerszym zakresie amplitud względnych niż 1000:1, zastosowanie akcelerometru
piezoelektrycznego jest praktycznie jedyną możliwością. Możliwości współczesnego
oprogramowania stwarzają dodatkowo sytuację, w której używając przyrządów pomiarowych
współpracujących z akcelerometrem, użytkownik ma pełną możliwość wyboru mierzonej
wielkości: przyspieszenia, prędkości bądź przemieszczenia drgań.
4. Pomiary
Podczas badań wykorzystano akcelerometr trójosiowy model 356B firmy PCB
Piezotronics, przymocowany do obudowy sprężarki oraz kartę pomiarową DT9837 firmy
DataTranslation wraz z dedykowanym oprogramowaniem QuickDaq umożliwiające
akwizycję danych, zapis na dysku oraz prostą wizualizację zaprezentowana n zdjęciu 1.

Zdjęcie 1. Widok interfejsu użytkownika oprogramowanie QuickDaq użytego do akwizycji danych
pomiarowych.

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/7

60

DT-9837 jest serią precyzyjnych modułów kontrolno-pomiarowych, które idealnie nadają
się do zastosowań związanych z pomiarami wibracji. Cztery 24-bitowe wejścia obsługujące
standard IEPE są zsynchronizowane z wejściem tachometrycznym w celu zapewnienia
odpowiedniego dopasowania w czasie. Solidny, niewielkich rozmiarów moduł jest zasilany
bezpośrednio z portu USB, co czyni go idealnym przenośnym system pomiarowym [10].
Moduł zaprezentowano na zdjęciu 2.

Zdjęcie 2. Karta pomiarowa DT9837

Akcelerometr trójosiowy zaprezentowany na zdjęciu 3, to model 356B firmy PCB
Piezotronics o zakresie pomiarowy: ± 100000 g pk (± 981000 m / s² pk) , czułości 0,05 mV g
(0,005 mV / (m / s²) oraz zakresie częstotliwości 4 do 10000 Hz (± 1dB). Częstotliwość
narożna filtra elektrycznego21 kHz. Częstotliwość rezonansowa filtra mechanicznego 35 kHz
[11].

Zdjęcie 3. Akcelerometr trójosiowy użyty do pomiarów zamontowany na wlocie do sprężarki.
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Badania zostały przeprowadzone przy 40% otwarciu przepustnicy paliwa dla prędkości
obrotowej sprężarki równej 57%, 63%, 67%, 72%, 78%, 82% i 85% wartości prędkości
nominalnej. Na wykresie 1 przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika szczytu
przyspieszenia w kierunku poszczególnych osi. Na wykresie 2 zaprezentowano średnią
wartość skuteczną arms w poszczególnych kierunkach dla różnych prędkości obrotowych.

Wykres 1. Wartość współczynnika szczytu przyspieszenia względem wszystkich osi.

Wykres 2. Średnia wartość skuteczna arms względem wszystkich osi.

Kolejnym wyznaczony parametrem była wartość międzyszczytowa (wykres 3)
zdefiniowana jako różnica pomiędzy wielkością minimalną a wartością maksymalną
przyspieszenia drgań. Ostatnim wyznaczonym parametrem jest wartość amplitudy
przyspieszenia określająca jego maksymalną wartość (wykres 4).
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Wykres 3. Wartość międzyszczytowa w kierunku wszystkich osi.

Wykres 4. Wartość amplitudy przyspieszenia drgań w kierunku wszystkich osi.

Dla potrzeb późniejszych analiz porównawczych, oprócz rejestracji wartości dotyczących
wielkości opisujących obserwowane procesy drganiowe wyznaczone zostały również widma
sygnałów drganiowych dla różnych prędkości obrotowych sprężarki. Uzyskane wyniki
przedstawione zostały na wykresie 5.
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Wykres 5. Zestawienie widm sygnałów przyspieszenia dla różnych prędkości obrotowych sprężarki.

5.

Wnioski

Przeprowadzone badania miały na celu określnie stanu referencyjnego turbiny gazowej.
Zgromadzone wyniki stanowią w chwili obecnej swego rodzaju zalążek diagnostycznej bazy
danych, która w zamierzeniach poszerzać będzie się o kolejne rekordy uzyskane podczas
cyklicznych badań i umożliwi stosowne analizy zmian wartości i ich trendów poszczególnych
parametrów diagnostycznych. Otrzymane wyniki, w miarę zwiększania się mocy ich zbioru
oraz odpowiedniego ich opracowania niewątpliwie będą mogły stanowić podstawę
wnioskowania diagnostycznego dotyczącego rozpatrywanego silnika.
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EMISJA AKUSTYCZNA JAKO SYGNAŁ DIAGNOSTYCZNY
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ŚLIZGOWYCH PANWI ŁOŻYSK GŁÓWNYCH
I KORBOWYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
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Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, z których wynika, że emisja akustyczna (EA) może być
uznana za sygnał diagnostyczny, przydatny do identyfikacji stanu technicznego łożysk głównych i korbowych
okrętowych silników o zapłonie samoczynnym. Wykazano w nim bowiem, że parametry emisji akustycznej takie
jak: czas rejestracji, energia sygnału, amplituda sygnału, ilość przekroczeń poziomu dyskryminacji, czas
narastania, RMS – pochodna energii, pozycja w domenie częstotliwości, rozkład wartości szczytowych amplitud,
widmo częstotliwości uzyskane poprzez transformację Fouriera, przemieszczenia dominującej częstotliwości w
czasie, mogą być parametrami diagnostycznymi, gdyż odwzorowują one uszkodzenia warstw ślizgowych panwi
wspomnianych łożysk. Wykazano, że zastosowana w badaniach aparatura należącą do rodziny AMSY-5 Vallen
Systeme GmbH jest przydatna do badania EA generowanej w panwiach łożysk silników spalinowych tłokowych.
Scharakteryzowano ogólnie stanowisko laboratoryjne przysposobione do prowadzenia badań zmęczeniowych
łożysk ślizgowych. Przedstawiono fotografie uszkodzonych panwi oraz opisy tych uszkodzeń i odpowiadające im
rejestracje parametrów EA. Artykuł zawiera także analizę rezultatów badań, z których wynika, że istnieje
możliwość wyselekcjonowania parametrów EA, które umożliwiają wykrywanie zmian stanu technicznego panwi
łożysk ślizgowych silników spalinowych na wczesnym etapie inicjacji tych uszkodzeń. Zaproponowano hipotezę,
która umożliwia sformułowania odpowiedniej diagnozy o stanie technicznym panwi łożysk ślizgowych.
Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, emisja akustyczna, łożysko ślizgowe, silnik spalinowy tłokowy,
uszkodzenie łożyska.

1. Wstęp
Łożyska główne, jak też korbowe okrętowych silników spalinowych należą do zbioru
tzw. „słabych ogniw niezawodnościowych”. Uszkodzenia tego rodzaju łożysk okrętowych
silników głównych, zwłaszcza dużej i wielkiej mocy, są przyczyną długotrwałych postojów
statków w stoczniach remontowych i tym samym znacznych kosztów ich eksploatacji.
Zmusza to do prowadzenia badań umożliwiających prognozowanie czasu poprawnego
działania tych łożysk [3]. Działalność taka jest konieczna ze względu na ciągłe dążenie
producentów silników okrętowych do zwiększania obciążeń łożysk, które nie sprzyja
zmniejszaniu ich zużycia nie tylko powierzchniowego, ale także objętościowego. Powinna
ona prowadzić do opracowania metod określania trwałości zmęczeniowej łożyska
ślizgowego, a zwłaszcza trwałości zmęczeniowej powłoki ślizgowej panwi, która zależy
głównie od jej obciążenia dynamicznego. Własności te wpływają zasadniczo na trwałość
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zmęczeniową wspomnianej powłoki i tym samym panwi łożyska. Do określenia tej trwałości
niezbędne jest doświadczalne weryfikowanie właściwości zmęczeniowych panwi łożyska.
Najbardziej miarodajną ocenę trwałości zmęczeniowej powłoki ślizgowej i zarazem
panwi łożyska można uzyskać w wyniku przeprowadzenia badań empirycznych tych panwi w
rzeczywistych warunkach eksploatacji wspomnianych silników. Jednak takie badania są
długotrwałe i kosztowne. Zmusza to do prowadzenia badań laboratoryjnych, w których
stosowane są odpowiednie testy zmęczeniowe przede wszystkim powłok ślizgowych panwi
łożysk tych silników, a to dlatego, że powłoki ślizgowe łożysk są najbardziej narażone na
uszkodzenia przy obciążeniach nie tylko dynamicznych. Mając to na uwadze zostały
przeprowadzone tego rodzaju badania laboratoryjne powłok ślizgowych łożysk na stanowisku
badawczym przysposobionym do symulacji obciążeń dynamicznych istniejących w
rzeczywistych warunkach użytkowania układów korbowo-tłokowych silników spalinowych
[1, 3, 7, 8]. W badaniach tych została zastosowana aparatura z rodziny AMSY-5 Vallen
Systeme GmbH, przysposobiona do badania emisji akustycznej (EA). Aparatura ta
umożliwiła wykonanie pomiarów wartości parametrów emisji akustycznej, będącej
niskoenergetyczną falą sprężystą generowaną, w powłoce ślizgowej panwi łożysk podczas ich
badań, przez zainicjowane i rozwijające się zmiany zmęczeniowe w tej powłoce [5, 9].
W badaniach zastosowane zostały znane sposoby przedstawiania własności
zmęczeniowych materiałów łożyskowych, które sprowadzają się do wykonania wykresu
Wöhlera wiążącego zmienne obciążenie niszczące σ z trwałością obiektu badań N, określoną
liczbą cykli, przy której pojawią się pierwsze objawy zmęczenia warstwy ślizgowej panwi.
Stochastyczny charakter tych badań zmęczeniowych powoduje, że dla jednoznacznego opisu
odporności na zmęczenie badanych powłok ślizgowych konieczne jest wprowadzenie trzeciej
zmiennej, którą jest prawdopodobieństwo P wystąpienia ich powierzchniowego pęknięcia
zmęczeniowego przy określonej kombinacji σ i N. Umożliwia to badanie hiperpowierzchni σN-P, która stanowi geometryczny obraz funkcji wiążącej obciążalność zmęczeniową (σ),
trwałość (N) i prawdopodobieństwo (P) powierzchniowego pęknięcia powłoki ślizgowej
łożyska. Niemożliwość wyznaczenia kompletnej hiperpowierzchni σ-N-P z uwagi na duże
koszty finansowe i długi czas badań, powoduje, że zostały wyznaczone tylko jej fragmenty,
szczególnie interesujące w fazie projektowania silników. W badaniach tych zastosowano
metodę schodkową, opartą na strategii dwupunktowej, która umożliwiła wyznaczenie
istotnego fragmentu charakterystyki σ-P, przy zredukowanej do minimum liczbie testów
zmęczeniowych. W rezultacie uzyskano zbiory wyników badań przy dwóch ustalonych
poziomach obciążenia, które umożliwiły oszacowanie prawdopodobieństwa (P) uszkodzenia
łożyska, a w konsekwencji wyznaczenie charakterystyki σ-P. Z przeprowadzonych tego
rodzaju badań wynika, że po ustaleniu dwóch poziomów, przy których badania są
realizowane, do wyznaczenia empirycznej charakterystyki σ-P wystarczy wykonanie tylko 8
testów. W prowadzonych badaniach wytrzymałości zmęczeniowej powłok ślizgowych,
można jednoznacznie zidentyfikować uszkodzenie zmęczeniowe dopiero w czasie oględzin
panwi, czyli po demontażu łożyska.
W tego rodzaju badaniach, układy kontrolno-pomiarowe nie zapewniają monitorowania
procesu degradacji warstwy ślizgowej, począwszy od pierwszych mikropęknięć. Ponadto
demontaż i ponowny montaż łożysk zmienia warunki dolegania czopa i panwi. To sprawia, że
wyznaczenie charakterystyk Wöhlera σ-N jest trudne. Wobec tego badania zostały
przeprowadzone w celu znalezienia związków między rejestrowanymi parametrami emisji
akustycznej (EA), a zmianami zmęczeniowymi stopu łożyskowego powłoki ślizgowej oraz
określenia przydatności zastosowanej metody badania EA do określenia chwili pojawienia się
pierwszych mikrouszkodzeń powłoki ślizgowej łożyska.
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2. Opis stanowiska badawczego
Laboratoryjne badania zmęczeniowe łożysk ślizgowych przeprowadzono na stanowisku
badawczym, przysposobionym do badań wytrzymałości zmęczeniowej łożysk ślizgowych,
zapewniających powtarzalność testów badawczych, w których symulowane były obciążenia
występujące w tego rodzaju łożyskach. Obraz tego stanowiska przedstawiono na rys.1a.
Stanowisko to umożliwia realizację dowolnego wzorca obciążenia odpowiadającego
modelowym przebiegom zobrazowanym na rys. 1b.

b)

a)

Rys. 1: a) Widok stanowiska laboratoryjnego do badań zmęczeniowych łożysk ślizgowych
[1, 4], b) Rodzaje wzorców testowych obciążeń łożysk: wartość amplitudowa, B - wartość średnia obciążenia
podczas cyklu [7, 9]

Stanowisko badawcze (rys. 1a) wyposażone jest w łożyskowaną maszynę dynamiczną
generującą zmienne obciążenia, co do wartości i zwrotu w szerokim zakresie częstotliwości.
Umożliwiło ono generowanie obciążeń o gradientach dochodzących do 3 kN na 1o OWK
(obrotu wału korbowego) i uzyskanie na powierzchni powłoki ślizgowej ciśnienia
nominalnego o wartościach przekraczających 120 MPa. Częstość zmian obciążenia mogła być
regulowana od 20 do 73 Hz. Obciążenie zmienne o prawie stałym kierunku, któremu
poddawane są łożyska badane na tym stanowisku może odpowiadać dowolnemu przebiegowi
według wzorców przedstawionych na rys. 1b. W testach standardowych realizowanych na
stanowisku maksymalne obciążenia dolnej i górnej półpanwi badanego łożyska odpowiadają
proporcji 3:1.
Scharakteryzowane stanowisko do badań zmęczeniowych łożysk ślizgowych umożliwia
określenie trwałości łożyska do czasu pojawienia się uszkodzeń panwi łożysk. Obrazy
(przykładowe) uszkodzeń zmęczeniowych powłoki ślizgowej wielowarstwowych panwi
cienkościennych mocowanych w oprawie elastycznej, jakie powstały podczas testów
badawczych wykonanych na wspomnianym stanowisku zostały przedstawione na rys. 2, 3 i 4.

Rys. 2. Uszkodzenie zmęczeniowe badanej panwi MB52 [9]
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Rys. 3. Uszkodzenie zmęczeniowe badanej panwi MB10 [9]

Rys. 4. Uszkodzenie zmęczeniowe badanej panwi MB40 [9]

Z rys. 2, 3 i 4 wynika, że powstałe uszkodzenia powłok ślizgowych panwi są typowymi
uszkodzeniami takich panwi będących elementami łożysk głównych i korbowych okrętowych
silników spalinowych. Oznacza to, że są sensowne badania laboratoryjne prowadzone w celu
ustalenia wartości parametrów emisji akustycznej (EA), które sygnalizowałyby początki
powstawania tego rodzaju uszkodzeń panwi. Wymaga to zastosowania odpowiedniej
aparatury i układów pomiarowych parametrów EA, jako diagnostycznych, skorelowanych z
parametrami obciążenia badanego łożyska, takimi jak siła poprzeczna w łożysku, prędkość
obrotowa czopa badanego łożyska, temperatura badanej panewki, temperatura oleju
smarowego [1, 7, 10, 11].

3. Charakterystyka aparatury i układów pomiarowych parametrów emisji
akustycznej i parametrów obciążenia badanego łożyska
W czasie badań zastosowano automatyczne sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, które
umożliwiło zdalne sterowanie stanowiskiem (rys. 1a) i wskutek tego przeprowadzenie testów
o dużej powtarzalności. Parametry każdego testu zapisywane były w postaci pliku
komputerowego, co dało możliwość odtworzenia tego samego testu po upływie dowolnego
czasu. Komputerowy system sterowania nadzorował zmianę takich parametrów jak:
obciążenie siłą poprzeczną badanego łożyska, prędkość obrotowa czopa badanego łożyska,
wartość graniczna sygnałów w układach zabezpieczeń.
Obciążenie badanego łożyska oraz prędkość obrotowa były sterowane poprzez kartę
przetwornikową i przemiennik częstotliwości typu 620. Odpowiednią prędkość zapewniał
silnik asynchroniczny. Zapewniona była również możliwość pracy sekwencyjnej silnika (stop
– start), dla zaprogramowanych wcześniej wartości prędkości obrotowej i obciążenia.
Wskutek zastosowaniu falownika wektorowego prędkość obrotowa czopa badanego
łożyska była niewrażliwa na zmianę momentu tarcia w łożysku, a silnik mógł wytworzyć
nominalny moment obrotowy począwszy od prędkości zerowej. W pełni automatyczne
komputerowe sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym umożliwiło przeprowadzenie kolejnych
testów przy zachowaniu takich samych, chwilowych wartości prędkości obrotowej czopa
łożyska i jego obciążenia.
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Podczas badań automatyczne rejestrowano wartości takich wielkości fizycznych jak:
siła poprzeczna obciążająca badane łożysko, prędkość obrotowa czopa, temperatura badanej
panewki, temperatura oleju smarowego oraz parametry emisji akustycznej (AE) skorelowane
z wymienionymi wcześniej parametrami.
Pomiar emisji akustycznej polegał na detekcji fal naprężeń rozprzestrzeniających się w
objętości badanej panwi. Schemat rozprzestrzeniania się fal sprężystych w dowolnym ciele
stałym i możliwości rejestrowania parametrów EA został przedstawiony na rys. 5.
Istota badania emisji akustycznej

Rys. 5. Schemat rozprzestrzeniania się fal sprężystych w dowolnym ciele stałym i możliwość rejestrowania
parametrów EA [9, 12]

Do realizacji badań zastosowana została aparatura z rodziny AMSY-5 Vallen Systeme GmbH
z 12 kanałami [5] oraz zestaw takich rodzajów czujników EA jak: VS30-V, VS150-RIC oraz
VS75-V.
Zastosowane oprogramowanie aparatury umożliwiło: pomiary podstawowych
deskryptorów AE, analizę sygnałów za pomocą szybkiego przekształcenia Fouriera i wyniku
zastosowania statystyki matematycznej, obliczenie współrzędnych źródła sygnałów
(lokalizacja) oraz automatyczną klasyfikację sygnałów [9].
W celu odfiltrowania zakłóceń takich jak: praca silnika elektrycznego, pompy
hydraulicznej, zaworów wstępnego rozprężania, pompy oleju smarującego, zakłóceń
wewnątrz laboratorium i hałasy zewnętrzne, wykorzystano szereg filtrów
wąskoprzepustowych [9].
Aparatura do badania EA umożliwiła rejestrowanie, przetwarzanie i przekształcanie
impulsów, lokalizowanie źródła sygnałów, obliczanie statystyk matematycznych i
przedstawianie wszystkich wyników w formie graficznej i numerycznej w czasie
rzeczywistym. Kanały parametryczne przysposobione były do pomiaru parametrów
charakteryzujących warunki otoczenia, obciążenia zewnętrznego i parametrów EA takich jak:
czas rejestracji, energia sygnału, amplituda sygnału, ilość przekroczeń poziomu
dyskryminacji, czas narastania, RMS – pochodna energii, pozycja w domenie częstotliwości,
rozkład wartości szczytowych amplitud, widmo częstotliwości uzyskane poprzez
transformację Fouriera, przemieszczenia dominującej częstotliwości w czasie.

4. Rezultaty badań zmęczeniowych panwi łożyskowych
Do badań parametrów emisji akustycznej, wybrano panwie ślizgowe z materiałów serii
MB: MB02 i MB50 [9]. Panwie te zostały poddane obciążeniom cyklicznie zmieniających się
aż do pojawienia się zmęczeniowe uszkodzenia ich powłok ślizgowych. Podczas generowania
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tych obciążeń mierzone były wartości parametrów emisji akustycznej (EA) sygnalizujące
zainicjowanie i rozwój zmęczeniowych uszkodzeń powłok ślizgowych wspomnianych panwi.
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów sygnałów EA został zbudowany
klasyfikator, który umożliwił identyfikację sygnałów EA generowanych przez zmęczeniowe
uszkodzenia powierzchni panwi [9]. W czasie tych badań:
 wykonano pomiary parametrów emisji akustycznej AE generowanej przez
zmęczeniowe uszkodzenia powłok ślizgowych wytypowanych do badań panwi,
 na bazie wyników pomiarów zbudowano klasyfikator umożliwiający identyfikację
sygnałów AE generowanych przez zmęczeniowe uszkodzenia powłok ślizgowych
tych panwi;
 zbudowany klasyfikator użyto do identyfikacji uszkodzeń zmęczeniowych powłok
ślizgowych panwi w oparciu o zarejestrowane w czasie badań widma EA.
Podczas wykonywania każdego testu badawczego rejestrowano: maksymalną wartość
obciążenia (rys. 6a), prędkość obrotową czopa, ciśnienie oleju, temperaturę łożyska badanego
i łożysk podporowych (rys. 6b), temperaturę oleju i temperaturę otoczenia.
b)

a)

Rys. 6. Widoki: a) widma obciążenia panwi z materiału MB02, b) widma: temperatur łożyska badanego i
temperatur łożysk podporowych [2, 12]

Dla potrzeb badań zastosowano test kalibracji, który wykonano za pomocą przełamania
cienkiego pręta grafitowego o średnicy  0,5mm. Przełamanie grafitu wytwarza spadek siły
około 1 N w czasie 1μm, dając odtwarzalne źródło fal przestrzennych i płaskich.
Na rys. 7 przedstawiono akwizycję parametrów EA w postaci pasm częstotliwości
zarejestrowanych za pomocą kanałów pomiarowych aparatury AMSY-5 Vallen Systeme
GmbH [9].
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Rys. 7. Obraz akwizycja parametrów AE w postaci pasm częstotliwości zarejestrowanych przez kanały
pomiarowe aparatury AMSY-5 [9]

Z kolei na rys 8 przedstawiono siatkę pęknięć na powłoce ślizgowej panwi z materiału
MB02 wyjętej z obudowy łożyska po badaniach zmęczeniowych, tj. po 902 010 cyklach
obciążenia i 5 godz. jej pracy.

Rys. 8. Siatka pęknięć na powłoce ślizgowej panwi z materiału MB02 wyjętej z obudowy łożyska po badaniach
zmęczeniowych [9]

Z kolei na rys. 9 przedstawiono widmo przebiegu temperatury łożyska badanego (kolor
granatowy) i łożysk podporowych (kolor zielony). Wzrost temperatury do wartości około 100
C0 po 4,5 godz. pracy i 850 000 cyklach obciążeń, był spowodowany powstałymi pęknięciami
zmęczeniowymi na powłoce ślizgowej panwi z materiału MB02.

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/8
73

Rys. 9. Wzrost temperatury do wartości około 100 C0 po 4,5 godz. pracy i 850.000 cyklach, był
spowodowany powstałymi pęknięciami zmęczeniowymi powłoki ślizgowej panwi z materiału MB02 [9]

Z kolei na rys 10 przedstawiono siatkę pęknięć na powierzchni ślizgowej panwi z
materiału MB50 wyjętej z obudowy po badaniach zmęczeniowych: - 3051810 cyklach i 15
godz. 25 min. pracy.

Rys. 10. Siatka pęknięć na powierzchni ślizgowej panwi z materiału MB50 umieszczonej w obudowie łożyska po
badaniach zmęczeniowych [9]

Na rys. 11 przedstawiono widmo przebiegu temperatury badanego łożyska (kolor
granatowy) i łożysk podporowych (kolor zielony). Wzrost temperatury do wartości około
110 Co po 15 godz. 25 min. pracy oraz 3051810 cyklach, był spowodowany powstałymi
pęknięciami zmęczeniowymi na powłoce ślizgowej panwi z materiału MB50.
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Rys. 11. Wzrost temperatury badanego łożyska spowodowany powstałymi pęknięciami zmęczeniowymi na
powierzchni ślizgowej panwi z materiału MB50 [9]

Analiza zarejestrowanych przebiegów temperatury (rys. 9 i rys. 11) potwierdziła, że w
wypadku stopów MB02 i stopu aluminiowego MB50 obserwacja zmian wartości temperatury
łożyska ślizgowego umożliwia wystarczająco dokładne określenie chwili, w której na
powłoce ślizgowej panwi powstaje pęknięcie zmęczeniowe. Z pracy [7] wynika, że dla innych
badanych materiałów powierzchni ślizgowej nie zaobserwowano podobnej prawidłowości.

5. Analiza wyników przeprowadzonych pomiarów podczas badań panwi
łożyskowych
Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały przydatność emisji
akustycznej (EA) do identyfikacji stanu technicznego warstwy ślizgowej panwi łożysk
głównych i korbowych silników o zapłonie samoczynnym. Potwierdziły one przypuszczenie,
że można tę emisję uznać za sygnał diagnostyczny zawierający informację o zainicjowaniu i
propagacji uszkodzeń zmęczeniowych tychże warstw w czasie działania wspomnianych
silników. W pierwszym etapie tych badań, obciążenia panwi łożysk były głównie statyczne.
Cechowały je stałe obciążenia wału łożyska oraz stała lub liniowo zmienna prędkość
obrotowa czopa łożyska. W drugim etapie badań sprawdzone zostały możliwości separacji
rejestrowanych sygnałów EA, wywołanych naruszeniami spójności (uszkodzeniami) warstw
ślizgowych panwi łożyska, od zakłóceń spowodowanych między innymi drganiami
stanowiska badawczego, spowodowanymi dynamicznymi zmianami obciążenia łożysk.
Przeprowadzone badania dotyczyły dwóch typów panwi łożysk ślizgowych takich jak:
 panew łożyska ślizgowego MB50,
 panew łożyska ślizgowego MB02.
Po zdemontowaniu panwi badanych łożysk stwierdzono pęknięcia warstw ślizgowych,
co zostało przedstawione na rys. 12 i 13.
Na rys. 12 i 13 widoczny jest mikroskopowy obraz struktury powierzchni ślizgowej
panwi typu MB02 i MB50 po badaniach zmęczeniowych, otrzymano za pomocą mikroskopu
metalograficznego Metaval, firmy Carls Jena. Rys 12 obrazuje pęknięcia powłoki ślizgowej
wykonanej z białego metalu ołowiowo-cynkowego MB02 (Pb85%, Sb6%, Sn6%).
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b)

a)

Rys. 12. Obrazy pęknięć zmęczeniowych na powłoce ślizgowej panwi z materiału MB02 (powiększenie 10×): a)
rozwarstwienie materiału powłoki, b) pęknięcie materiału powłoki [9]

Z rys 12 wynika, że pojawiło się rozsunięcie materiału powłoki ślizgowej panwi w
obszarze jej pęknięć i poszerzenie szczelin w kierunku zgodnym ze śladami będącymi
skutkami tarcia. Spowodowało to deformację warstwy wierzchniej powłoki ślizgowej, co
doprowadziło do zniszczenia powłoki ślizgowej panwi.
Natomiast na rys. 13 widoczna jest powierzchni warstwy ślizgowej panwi wykonanej ze
stopu aluminiowego MB50 (Al79%, Sn20%, Cu1%).

Rys. 13. Obraz pęknięć zmęczeniowych na powierzchni panwi z materiału MB50 (powiększenie 10×) [9]

Z rys. 13 wynika, że na powierzchni ślizgowej panwi ze stopu aluminiowego MB50
zauważyć można powierzchniowe pęknięcia i wykruszenia. Ponadto można na jej
powierzchni zaobserwować rozwój pęknięć przebiegających po granicach ziaren. Natomiast
w strefie styku ze stalowym podłożem pęknięcia zmieniają kierunek i przebiegają równolegle
do powierzchni powłoki ślizgowej panwi.
Z przestawionych rozważań wynika, że można uznać, że emisja akustyczna (EA) może
być uznana za sygnał diagnostyczny, który zawiera informacje o zapoczątkowaniu i rozwoju
uszkodzeń zmęczeniowych powłok ślizgowych panwi łożysk głównych i korbowych silników
o zapłonie samoczynnym. Wobec tego w diagnostyce tego rodzaju łożysk ślizgowych
sensowne jest formułowania w odniesieniu do każdego łożyska głównego bądź korbowego
następującej hipotezy: powłoka ślizgowa panwi łożyska znajduje się w stanie S
spowodowanym pojawieniem się pęknięć tej powłoki, dlatego ponieważ obserwowany jest
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wektor K wartości parametrów emisji akustycznej generowanej przez łożysko ślizgowe
podczas pracy, w który znajduje się ta panew.
Oczywiste jest, że hipoteza ta musi być zweryfikowana w drodze wnioskowania
indukcyjnego, które przebiega według następującego schematu [4, 6]:
(K, S  K) ├ S
gdzie:
K  całkowicie pewna przesłanka,
S  wniosek sformułowany w oparciu o zdanie K.
Wspomniane wnioskowanie jest wnioskowaniem redukcyjnym, które (jak wiadomo) nie
umożliwia formułowanie wniosków pewnych (w tym przypadku prawdziwego zdania S) lecz
jedynie prawdopodobne [6]. Nie można więc ustalić dokładnie stanu technicznego
powierzchni ślizgowej panwi łożyska. Zatem konieczne jest określenie prawdopodobieństwa
zajścia poszczególnych stanów każdej powłoki ślizgowej.
Przy takim formułowaniu diagnozy (wniosku) o stanie powłoki ślizgowej panwi
łożyska zarówno głównego jak też korbowego, za całkowicie pewną przesłankę uznawane
jest zdanie K (tzn. zdanie, że jest taki a nie inny wektor wartości parametrów diagnostycznych
EA). Natomiast zdanie S (tzn. zdanie, że jest taki a nie inny stan powłoki ślizgowej danego
łożyska) jest wnioskiem formułowanym w oparciu o zdanie K, w procesie wnioskowania
niededukcyjnego. Stąd konieczność uprawdopodobniania tego wniosku. Oznacza to, że musza
być wykonywane badania empiryczne umożliwiających uzyskanie wystarczająco licznych
statystyk, aby można było określić prawdopodobieństwo zaistnienia wspomnianego stanu S
powłoki ślizgowej każdej panwi.

6. Uwagi i wnioski z badań
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy zarejestrowanych sygnałów emisji
akustycznej stwierdzono, że występują pasma częstotliwości sygnałów EA, które
odpowiadają uszkodzeniom materiału panwi łożyska.
Pasma te rejestrowane były zarówno na czujniku rezonansowych VS150-RIC
zamontowanym na giętkim falowodzie oraz na czujniku VS375-RIC zamontowanym na
standardowym falowodzie, a także na czujniku WD zamontowanym bezpośrednio na
obudowie badanego łożyska.
Otrzymane wyniki dają podstawę do stwierdzenia, że w przypadku przeprowadzenia
większej ilości pomiarów oraz weryfikacji otrzymanych wyników (oględziny
zdemontowanych łożysk) możliwe jest wyselekcjonowanie parametrów EA umożliwiających
wykrycie na wczesnym etapie uszkodzeń materiału panwi łożyska ślizgowego.
Zaproponowana hipoteza o treści: powłoka ślizgowa panwi łożyska znajduje się w stanie
S spowodowanym pojawieniem się pęknięć tej powłoki, dlatego ponieważ obserwowany jest
wektor K wartości parametrów emisji akustycznej generowanej przez łożysko ślizgowe
podczas pracy, w który znajduje się ta panew nie budzi logicznych zastrzeżeń. Wymaga
jednak empirycznego zweryfikowania i z tego powodu potrzebne są dalsze badania, nie tylko
laboratoryjnych, ale także w warunkach rzeczywistej eksploatacji silników okrętowych.
Należy się spodziewać, że w dalszych badaniach istotne znaczenie może mieć
wynalazek dokonany w trakcie realizacji projektu badawczego [9]. Wynalazek ten został
opisany w formie wniosku pt. „Sposób i układ pomiarowy do identyfikacji zmęczeniowych
uszkodzeń łożysk ślizgowych, zwłaszcza silników spalinowych, przy zastosowaniu emisji
akustycznej jako sygnału diagnostycznego”. Wspomniany wynalazek został zgłoszony w UP
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RP, w dniu 09. 02. 2009 r., nr. zgł. P 387232. Twórcami wynalazku są: Jerzy Girtler,
Wojciech Darski, Ireneusz Baran, Marek Nowak, Jerzy Schmidt i Jan Sikora.
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Streszczenie
W artykule przestawiono propozycję rozpatrywania zarówno obciążenia jak i zużywania ślizgowych skojarzeń
ciernych (łożysk głównych i korbowych) układów korbowo-tłokowych silników spalinowych, zwłaszcza
głównych, a także skojarzeń „tłok-tuleja” tych silników, jako procesów stochastycznych. Propozycję tę
uzasadniono tym, że deterministyczne podejście do badania zarówno obciążenia jak i zużycia wspomnianych
skojarzeń uniemożliwia oszacowanie prawdopodobieństw pojawianie się wartości zużycia dopuszczalnego i
niedopuszczalnego. Z tego powodu nie można zastosować takich systemów diagnozujących (SDG), które
umożliwiłyby podejmowanie decyzji ostrożnych. To zaś prowadzi do uszkodzeń tych skojarzeń, np. takich, jakie
przedstawiono w artykule. Zaproponowano hipotezy wyjaśniające specyfikę obciążenia i zużycia ślizgowych
skojarzeń układów korbowo-tłokowych silników. W podsumowaniu przedstawiono te kwestie, które (zdaniem
autora) mają najistotniejsze znaczenie w badaniach rzeczywistych procesów obciążeń, zużycia i uszkodzeń
skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych silników głównych.
Słowa kluczowe: prawdopodobieństwo, skojarzenie cierne, układ korbowo-tłokowy, proces semi-Markowa,
okrętowy silnik spalinowy, zużycie

1. Wstęp
W transporcie morskim stosowane są różne rodzaje silników o zapłonie samoczynnym
do napędu statków nazywane silnikami głównymi. Szczególne znaczenie mają silniki o
zapłonie samoczynnym dwusuwowe, wolnoobrotowe, wodzikowe, wielkiej mocy (rys. 1).
Silniki te są najbardziej energo- i materiałochłonnymi urządzeniami energetycznymi statków
morskich. To sprawia, że ich koszty eksploatacji są największe w porównaniu z innymi
urządzeniami energetycznymi tego rodzaju statków. Uszkodzenia wspomnianych silników
powodują duże straty finansowe armatorów związane nie tylko z ich odnową, najczęściej
wykonywaną w stoczniach remontowych, ale także z przestojami statków, w czasie których
nie mogą one świadczyć usług transportowych. Zaś w przypadku, gdy takie silniki ulegają
uszkodzeniom podczas rejsu przy sztormowej pogodzie (rys. 2), grozi to z reguły zatonięciem
statku i utratą całego ładunku, niekiedy wraz z całą załogą. Aby zapobiec takim
uszkodzeniom, producenci tego rodzaju siników wyposażają je w systemy diagnozujące
(SDG) mniej lub bardziej rozwinięte z jednoczesnym zastosowaniem techniki komputerowej
[6, 16, 17, 33]. Nie są jednak one przysposobione do generowania pełnych diagnoz, czyli
diagnozy chwilowej, genezy i prognozy, a wobec tego także do podejmowania decyzji z
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zastosowaniem statystycznej teorii decyzji eksploatacyjnych [4, 7, 33]. Z tego powodu nie są
w pełni przysposobione do zapobiegania uszkodzeniom tego rodzaju silników, Wskutek tego
nadal ulegają one uszkodzeniom. Trudności w zapobieganiu uszkodzeniom tych silników
wynikają także z tego powodu, że proces zużywania elementów silników, zarówno liniowego
(powierzchniowego) związanego z tarciem ślizgowym istniejącym w skojarzeniach ciernych
jak również objętościowego wynikającego z pojawianiem się mikropęknięć i ich propagacji
we wspomnianych elementach, jest procesem stochastycznym. Wynika to z tego, że
przyczynami zużycia są obciążenia silników, które mają własności probabilistyczne.
Do najbardziej obciążonych zarówno mechanicznie jak i cieplnie elementów silników
głównych (także pomocniczych) należą skojarzenia cierne układów korbowo-tłokowych oraz
tłoki i tuleje cylindrowe (rys. 1). Z tego względu rozważania dotyczące obciążeń cieplnych i
mechanicznych silnika powinny dotyczyć właśnie obciążeń tych elementów. W fazie
eksploatacji okrętowych silników głównych szczególnie niebezpieczne są uszkodzenia
skojarzeń ciernych takich jak: czopy-panwie łożysk głównych, czopy-panwie łożysk
korbowych i czopy-panwie łożysk wodzików oraz tłoki-pierścienie-tuleje cylindrowe. Z tego
powodu należy nadzorować głównie przebieg zużycia i pojawianie się uszkodzeń tego
rodzaju skojarzeń tribologicznych z uwzględnieniem ich aspektów probabilistycznych.
Wobec tego konieczna jest identyfikacja aspektów obciążeń i zużycia skojarzeń ciernych
(systemów, układów tribologicznych) układów korbowo-tłokowych silników głównych.

2. Przyczyny oraz skutki zużycia i uszkodzeń najistotniejszych skojarzeń
ciernych układów korbowo-tłokowych silników głównych
Zużycie skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych silników głównych, nie tylko
dwusuwowych wielkiej mocy (rys. 1), wpływa zasadniczo na trwałość i niezawodność tego
rodzaju silników [1, 8, 9, 13, 20, 23, 24, 25]. Wobec tego identyfikację zużycia tych układów
należy zaliczyć do najistotniejszych w racjonalnej eksploatacji wspomnianych silników.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rys. 1. Widok struktury konstrukcyjnej silnika głównego (SG) wodzikowego, wolnoobrotowego ze szczególnym
uwzględnieniem układów korbowo-tłokowych (rys. 1a) oraz schemat jego układu korbowego (rys. 1b): 1 – kosz
zaworu wylotowego spalin, 2 – zawór wtryskowy paliwa, 3 – grzybek zaworu wylotowego, 4 – tłok, 5 – tuleja
cylindrowa,6 – tłoczysko, 7 – dławnica trzonu tłoka, 8 – łożysko wodzika, 9 – korbowód, 10 – kadłub silnika,
11 – łożysko korbowe, 12 – łożysko główne [29, 37]
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Zagadnienia dotyczące zużycia prowadzącego do uszkodzeń skojarzeń ciernych zostaną
przedstawione wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami, przedstawionymi w formie hipotez
naukowych. Takie rozważania są konieczne, dlatego ponieważ zarówno zużycie
wspomnianych skojarzeń ciernych jak również wynikające z niego uszkodzenia tych
skojarzeń są zdarzeniami losowymi. Powodują je losowo zmienne ich obciążenia, które jako
przyczyny zużycia a w jego rezultacie uszkodzeń tych skojarzeń ciernych zależą od losowo
zmieniających się warunków zewnętrznych (WZ) ruchu statków. Warunki te powodują
losowo zmienne obciążenie układów korbowo-tłokowych silnika głównego (rys. 1).
Eksploatacja układów korbowo-tłokowych silników podczas pobytu statkow na morzu
przebiega często sztormowych warunkach (rys. 2), co zwiększa losową zmienność nie tylko
obciążeń tych układów, ale także losową zmienność ich zużycia i tym samym ich uszkodzeń.

Rys. 2. Widok statku wykonującego zadanie transportowe podczas sztormu [7]

Warunki sztormowe na morzu wynikają ze znacznego pogorszenia, losowo
zmieniających się, warunków hydrometeorologicznych, które z sprawiają, że układy
korbowo-tłokowe silników głównych są nadmiernie obciążane (przeciążane) zarówno
momentem obrotowym, jak też siłami bezwładności pochodzącymi od wirujących mas silnika
z dużymi prędkościami obrotowymi, gdy rufa jest unoszona przez sfalowane morze a śruba
napędowa wynurza się nad powierzchnię wody. W czasie sztormów pojawiają się szczególnie
losowo zmienne warunki zewnętrzne (WZ), w których wykonywane są zadania transportowe
statków. Kształtują je:
 warunki morskie (wysokość, prędkość ruchu i kierunek fali, kierunek i prędkość
wiatru, przechyły i przegłębienia, różne temperatury i ciśnienia powietrza, różne ruchy
oscylacyjne kadłuba, jak kołysanie boczne, nurzanie, kiwanie, kołysanie burtowe, i
inne) – powodujące zmienne w czasie oraz co do wartości oddziaływanie na układy
korbowe silników sił i momentów,
 obciążenia spowodowane: manewrami portowymi, żeglugą po akwenach (kanałach) o
ograniczonej głębokości i szerokości, porastaniem glonami i skorupiakami kadłuba,
zmianą kursu w stosunku do kierunku fali i wiatru, różnym załadowaniem statku.
Zmienności obciążeń układów korbowo-tłokowych wynika także z konieczności
dokonywania zmian dawek paliwa podawanego do komór spalania silników głównych w
zależności od potrzeb w zakresie prędkości ruchu statków, niezbędnej do wykonania zadania
transportowego oraz od zmian charakterystyki śrubowej wywoływanej przez warunki
morskie. Powoduje to działanie silnika w różnych obszarach pola osiągów silnika głównego,
także w obszarze jego przeciążenia momentem i/lub prędkością obrotową [15, 16, 17, 30].
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Użytkownicy silników głównych sterują ich działaniem tak, aby obciążenia tych
silników nie powodowały nadmiernego zużycia przede wszystkim takich elementów jak
tuleje cylindrowe, tłoki i ich pierścienie, panwie i czopy łożysk głównych, korbowych i
wodzikowych, jeśli układy korbowo-tłokowe są z wodzikami (rys. 1).
Mimo tych działań i zastosowania nawet skomputeryzowanych systemów
diagnozujących (SDG), producent nie może dokładnie przewidzieć przebiegu zużycia
elementów silnika i jego wartości w danej chwili czasu użytkowania a jedynie z określonym
prawdopodobieństwem. Z tego powodu, niekiedy często, zachodzą w fazie eksploatacji
silników głównych uszkodzenia. Niektóre z tych uszkodzeń są wynikiem tak dalece
naruszonej spójności warstw wierzchnich, że silniki te są niezdatne do działania. Przykłady
takich uszkodzeń silników głównych (SG) zobrazowano na rys. 3  7.

a)

b)

Rys. 3. Uszkodzone elementy łożyska głównego wskutek zacierania czopa w panwi:
a) półpanew, b) czop główny wału korbowego [29, 38]

Rys. 4. Uszkodzenie tłoka wskutek wypalenia dziury w jego denku [29, 41]:
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b
)

a
)

Rys. 5. Uszkodzenia tłoków spowodowane nadmiernym zużyciem wskutek: a) i b) zacierania powierzchni tłoków
oraz popękania i b) wykruszenia pierścieni tłokowych i ich, pękania oraz złamania [29, 41]

a)

b)

Rys. 6. Uszkodzenia powierzchni wewnętrznej tulei cylindrowej: a) mechaniczne spowodowane cząstkami
stałymi zawartymi w powietrzu i spalinach, b), powstałe wskutek istnienia korozji ciernej i wżerowej[29, 35]

a)

b)

Rys.7. Uszkodzenia wodzika a) czopa łożyska korbowego wskutek nadmiernego zużycia spowodowanego korozją
i nadmierną temperaturą (tzw. przegrzanie łożyska) [29,31],
b) łyżew wskutek nadmiernego zużycia spowodowanego korozją wżerową oraz miejscowymi głębokimi ubytkami
materiału z powierzchni tych łyżew [29, 40]

Zużycie a w rezultacie uszkodzenia skojarzeń tribologicznych układów korbowotłokowych silników głównych (SG), m.in. przykładowo zobrazowane na rys, 3  7 są
spowodowane zjawiskami fizycznymi i chemicznymi związanymi głównie z obciążeniem
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cieplno-mechanicznym, tarciem, i korozją. We wspomnianych skojarzeniach tribologicznych
dominuje zużycie powierzchniowe wskutek ścierania (wskutek tarcia) warstw wierzchnich
elementów tych skojarzeń, potęgowanego korozją. Ale istnieje także zużycie objętościowe
zapoczątkowane mikropęknięciami warstw wierzchnich wspomnianych elementów, które
narasta wraz z propagacją tych pęknięć. Warstwy te może charakteryzować także zużycie
cieplne (przez sczepianie II rodzaju) zachodzące w łożyskach zarówno głównych jak i
korbowych oraz między tłokami a tulejami [3, 10, 11, 14, 23, 24, 25, 26]. Wskutek
nadmiernego obciążenia cieplnego może dojść do zniszczenia nie tylko warstwy wierzchniej,
ale całego elementu, np. wypalenie otworu w denku tłoka (rys. 4) bądź stopienie się nie tylko
powłoki, ale także warstwy ślizgowej łożyska wielowarstwowego. Zużycie cieplne jest także
skutkiem zacierania tłoka w tulei cylindrowej (rys. 5). Każde nadmierne zużycie skojarzenia
ciernego jakiegokolwiek układu korbowo-tłokowego powoduje uszkodzenie tego skojarzenia.
Uszkodzenie to jest równoznaczne z uszkodzeniem układu korbowo-tłokowego. Zatem
uniemożliwia prawidłowe jego działanie.
Zarówno zużycie jak uszkodzenia skojarzeń tribologicznych układów korbowotłokowych SG są zdarzeniami losowymi. Losowym jest także proces zużycia (zużywanie)
tych skojarzeń. Wnika to z tego, że przyczyny zużywania wspomnianych skojarzeń ciernych
mają losowe własności. Do tych przyczyn należy zaliczyć obciążenia cieplne i mechaniczne
(rys. 8) układów korbowo-tłokowych i tym samym ich skojarzeń ciernych. Ważne znaczenie
ma także losowo zmieniające się własności fizyko-chemiczne paliwa, a od tych własności
zależy jakość procesu spalania, która istotnie wpływa na zużycie skojarzenia ciernego „tłoktuleja cylindrowa”. Od składu chemicznego paliwa, ale także i oleju smarowego, zwłaszcza
od zawartości siarki i wanadu, zależą własności korozyjnie spalin. Losowy przebieg ma
proces spalania w każdej przestrzeni roboczej cylindra (silnika), w czasie którego
najistotniejszym czynnikiem jest wysoka temperatura i korozyjne własności spalin. Losowe
własności mają także procesy tribologiczne zachodzące w skojarzeniach i ich drgania.
Losowo są także popełniane błędy konstrukcyjne i eksploatacyjne, losowo też pojawiają się
ukryte wady lub uszkodzenie warstwy wierzchniej elementów skojarzeń cieplnych na skutek
ich przegrzania podczas obróbki cieplnej, również losowym zdarzeniem jest nieprawidłowo
wykonany montaż łożyska. Także losowe są przypadki nieodpowiedniego doboru i
nieprawidłowego przygotowania mediów (paliwa i oleju smarowego), niewystarczającego
filtrowania i wirowania paliwa i oleju smarowego oraz homogenizacji paliwa, bądź braku
nadzoru nad prawidłową obróbką chemiczną czynników energetycznych (skład paliwa,
olejów smarowych, wody chłodzącej), także nad utrzymaniem właściwych wartości
parametrów termicznych (zbyt niska lub wysoka temperatura olejów napędowych i
smarowych, niewłaściwa temperatura wody chłodzącej tuleje, tłoki, głowice, zawory
wylotowe, itd.) [17, 22, 30, 32]. Jednakże największy wpływ na zużycie a w rezultacie na
pojawienie się uszkodzeń powłok ślizgowych panwi łożysk oraz tłoków ma obciążenie
silnika. Wynika to z tego, że układy korbowo-tłokowe silników głównych należą do
najbardziej obciążonych cieplnie i mechanicznie układów silnika.
Obciążenia te rozpatrywane w dowolnej chwili t działania tych silników należy
rozpatrywać jako zmienne losowe Q(, t), gdzie  - zdarzenie oznaczające zaobserwowanie
obciążenia a t – czas wystąpienia tegoż obciążenia. Wobec tego badając obciążenia układów
korbowo-tłokowych silników spalinowych w czasie t ich działania, trzeba je rozpatrywać,
jako proces losowy{Q(, t): t  0} lub w zapisie prostszym – {Q(t): t  0} lub Q(t), a więc
proces będący rodziną zmiennych losowych Q(, t) lub prościej – Qt [2, 9, 15, 16, 17, 19, 22].
Wspomniana losowość obciążenia wynika głównie z następujących przyczyn:
 niepowtarzalności powstawania mieszanek paliwowo-powietrznych w komorach
spalania,
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pojawianie się wtrysków paliwa w poszczególnych obiegach silnika, w różnych
chwilach,
 pojawianie się samozapłonów w poszczególnych obiegach silnika, w różnych
chwilach,
 niestabilność warunków, od których zależy przebieg spalania – różne są: ciśnienie
otoczenia (po), temperatura otoczenia (To), wilgotność powietrza (pow), sprawność
napełniania (v), stopień sprężania (), współczynnik reszty spalin (r), i inne
wielkości,
 zakłócenia (zasilania paliwa, sterowania silnikiem, związane z działaniem
odbiornika energii od silnika).
W rezultacie kolejne przebiegi procesów spalania w przestrzeniach roboczych silników
są różne (niekiedy różnią się znacznie) i niepowtarzalne.
Z badań empirycznych wiadomo, że wspomniane przyczyny powodują to, że wartości
obciążenia skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych każdego silnika spalinowego nie
da się dokładnie przewidzieć [7, 13, 15, 20, 23]. Zatem można formułować następującą
hipotezę H1: „obciążenie każdego skojarzenia ciernego układów korbowo-tłokowych
dowolnego silnika spalinowego jest zmienną losową, dlatego ponieważ jego wartości, w
kolejno wykonywanych pomiarach, można przewidzieć jedynie z określonym
prawdopodobieństwem”.
Obciążenia układów korbowo-tłokowych silników o zapłonie samoczynnym, zarówno
mechaniczne jak też cieplne, należą do najistotniejszych przyczyn zużycia powierzchniowego
(liniowego) jak również objętościowego powłok ślizgowych łożysk głównych i korbowych
tych układów, co prowadzi w rezultacie do ich uszkodzeń. Szczególnie niekorzystny wpływ
na zużycie tych silników, mają nadmierne obciążenia cieplne wspomnianych powłok
ślizgowych [35, 63, 66, 81]. Z tego powodu do określenia zużycia tych powłok potrzebna jest
znajomość własności probabilistycznych procesu obciążeń układów korbowo-tłokowych
silników spalinowych.

3. Obciążenie skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych silnika,
jako zmienna losowa bądź proces stochastyczny
Obciążenia (mechaniczne i cieplne) skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych
silników mogą być rozpatrywane w dwojakim sensie: jako zmienne losowe Qt
przyporządkowane chwili t czasu działania silnika, w której występują, bądź jako proces
losowy {Q(t): t  0}, który jest rodziną tych zmiennych w okresie (t, t + t) działania silnika.
Porównując obciążenia występujące w kolejnych obiegach termodynamicznych, można
stwierdzić, że są one różne, z różnych przyczyn [1, 16, 20, 33]. Oznacza to, że każdej chwili t
czasu działania silnika można przyporządkować zmienną losową Qt, która będzie oznaczała
obciążenie układu korbowo-tłokowego przyporządkowane tejże chwili t. Obciążenie układu
korbowo-tłokowego silnika, jako zmienna losowa Qt, w dowolnej chwili t, jest wartością
procesu stochastycznego obciążeń {Q(t): t  0}. Zatem proces obciążeń dowolnego
skojarzenia ciernego każdego układu korbowo-tłokowego jest procesem stochastycznym,
czyli funkcją, której wartościami są zmienne losowe Qt, przyporządkowane określonym
chwilom t czasu działania w przedziale (t, t + t) silnika [2, 4, 18, 30].
Wobec tego można formułować następującą hipotezę H2: „proces obciążenia
dowolnego skojarzenia ciernego układu korbowo-tłokowego silnika jest procesem
stochastycznym, dlatego ponieważ wartości obciążenia skojarzenia ciernego tego układu
silnika przyporządkowane dowolnej chwili są zmiennymi losowymi”.
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Z teorii procesów stochastycznych wynika, że zbiór takich chwil jest zbiorem
parametrów tego procesu [2, 4, 5, 12, 30]
Przykład realizacji q(t) stochastycznego procesu obciążenia {Q(t): t > 0} układu
korbowo-tłokowego został przedstawiony na rys. 8

q(t)

q1(t)

q2(t)

q3(t)

t
Rys. 8. Przykładowe realizacji procesu {Q(t): t  0} obciążeń dowolnego skojarzenia ciernego każdego układu
korbowo-tłokowego jakiegokolwiek silnika spalinowego: qi (i = 1, 2, 3) – i-ta realizacja procesu, t – czas
eksploatacji (użytkowania) silnika, w który zachodzi transformacja energii

Obciążenie całkowite skojarzenia ciernego układu korbowo-tłokowego silnika w
dowolnej chwili czasu t jego działania rozważane, jako zmienna losowa, jest obciążeniem
zarówno mechanicznych jak też cieplnym, co w ujęciu ogólnym można wyrazić zależnością:

Q(t )  f [QM (t ), QC (t )]

(1)

gdzie: Q – obciążenie całkowite skojarzenia ciernego układu korbowo-tłokowego silnika,
QM – obciążenie mechaniczne skojarzenia ciernego układu korbowo-tłokowego
silnika,
QC – obciążenie cieplne skojarzenia ciernego układu korbowo-tłokowego silnika,
t – czas pracy układu silnika.
Wobec tego w badaniach empirycznych obciążenia dowolnego skojarzenia ciernego
układu korbowo-tłokowego silnika można rozpatrywać przynajmniej dwa procesy
stochastyczne {QM(t): t  0} i {QC(t): t  0} lub w prostszym zapisie QM(t) i QC(t). Procesy te
są składowymi procesu {Q(t): t  0} [4, 30, 31].
W przypadku obciążeń QM i QC można stwierdzić, że mogą być opisane wektorami o
składowych w dowolnej chwili t, które są wielkościami fizycznymi charakteryzującymi te
obciążenia, co można zapisać w formie następujących zależności [15, 16, 17, 20]:
QM : [ pmax , p z , pe , cśr ,  ,  p , n, Pg , Pb ,]

(2)

QC : [q, T ,  , pe , cśr , t max , t z , t sw , Q ,]

(3)

gdzie: pmax – maksymalne ciśnienie spalania; pz – ciśnienie spalania, pe – średnie ciśnienie
użyteczne (pe = mpi; m – sprawność mechaniczna; pi – średnie ciśnienie indykowane),
cśr – średnia prędkość tłoka,  - stopień (izochorycznego) przyrostu ciśnienia,
p – chwilowa szybkość wzrastania ciśnienia, n – prędkość obrotowa wału korbowego
(silnika), Pg – siła pochodząca od ciśnienia gazów, Pb – siła bezwładności, q – gęstość
strumienia cieplnego (energii cieplnej), T – gradient temperatury,  – stopień
wstępnego (izobarycznego) rozprężania, tmax – maksymalna temperatura spalania,
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tz – temperatura spalania, tsw – temperatura spalin wylotowych, Q – strumień cieplny;
tol – temperatura oleju smarującego łożyska, toltł – temperatura oleju chłodzącego tłoki,
jeśli tłoki chłodzone są olejem (bądź tw – temperatura wody chłodzącej tłoki, jeśli tłoki
chłodzone są wodą).
Z zależności (1)  (3) wynika, że obciążenie skojarzeń ciernych układu korbowotłokowego silnika zależy od wielu wielkości (parametrów, wskaźników), a zatem można
uważać to obciążenie za proces stochastyczny zawierający superpozycję (złożenie)
poszczególnych procesów indywidualnych (w najprostszym przypadku procesów QM oraz
QC).
Z dotychczasowych badań wynika, że niektóre wielkości, np. pe, cśr [16, 20, 21],
charakteryzują zarówno obciążenie mechaniczne, jak też cieplne każdego skojarzenia
ciernego układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego. Zatem oczywiste jest, że między
obciążeniem mechanicznym a cieplnym takiego układu istnieją zależności. Ze względu na to,
że są to procesy losowe, stąd wniosek, że należy spodziewać się między nimi związku
stochastycznego. Zatem można, w celu wyjaśnienia tej zależności sformułować następującą
hipotezę H3: „między obciążeniem mechanicznym QM oraz obciążeniem cieplnym QC
dowolnego skojarzenia ciernego każdego układu korbowo-tłokowego dowolnego silnika
spalinowego istnieje zależność stochastyczna, dlatego ponieważ określonym wariantom
jednej z tych zmiennych towarzyszą różne warianty drugiej zmiennej”. Stąd wniosek, że
zależność między tymi obciążeniami ( QM oraz QC ) nie może być opisana w wyniku
zastosowania zwykłej metody równań algebraicznych. Wniosek ten wydaje się prawdziwy,
ponieważ obciążenie zależy od dużej liczby czynników, w tym takich, których nie można
zmierzyć [8, 9, 12, 19, 30].
W skojarzeniu ciernym, każdego układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego,
obciążeniem pierwotnym jest obciążenie mechaniczne ( QM ) wywołane siłami i momentami
istniejącymi podczas działania silnika. Wskutek istnienia w tym skojarzeniu tarcia pojawia się
obciążenia cieplne ( QC ).Wobec tego można umownie uznać obciążenie cieplne dowolnego
skojarzenia ciernego układu korbowo-tłokowego ( QC ) za zmienną losową zależną, zaś
obciążenie mechaniczne ( QM ) – za zmienną losową niezależną.
Stopień, w jakim obciążenie QC jest określone przez obciążenie QM może być bardzo
różny. W praktyce może zaistnieć przypadek, że obciążenie mechaniczne ( QM ) prawie
całkowicie określa obciążenia cieplne ( QC ). Może też zdarzyć się tak, że obciążenie ( QM )
tylko w małym stopniu wpływa na obciążenie ( QC ). Ma to miejsce wtedy, gdy olej smarowy
utraci najważniejsze swoje właściwości fizykochemiczne, zwłaszcza lepkość i smarowność
(smarność). Wynika z tego, że istnieje potrzeba uwzględnienia natężenia (siły) związku
stochastycznego między QC oraz QM .
Natężenie (siłę) związku stochastycznego między QM (t) a QC (t) można ustalić
korzystając z testu zbieżności Czuprowa, a więc z zależności [12]:
2
2
TMC
 TCM


2
,
N (k  1)(l  1)

(4)

gdzie:
k – liczba wariantów zmiennej QM; l – liczba wariantów zmiennej QC; N – liczba
brzegowa wariantów zmiennej QM lub QC; 2 – wartość obliczona z wzoru na chikwadrat; T(·)2 – współczynnik zbieżności Czuprowa.
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Można udowodnić [12], że TMC przyjmuje wartości z przedziału [0, 1]. Współczynnik
ten jest równy zeru (TMC = 0), gdy pomiędzy wartościami procesu ( QM i QC ) nie ma
związku, natomiast współczynnik równy jedności (TMC = 1) świadczy o istnieniu zależności
funkcyjnej.
Porównując obciążenia jakiegokolwiek skojarzenia ciernego dowolnego układu
korbowo-tłokowego silnika o zapłonie samoczynnym występujące w kolejnych obiegach
silnika, można stwierdzić, że są one różne. Wobec tego podczas badania obciążenia układu
korbowo-tłokowego w poszczególnych obiegach silnika spalinowego w chwili t1, t2,…
uzyskuje się różne wartości tego obciążenia. Zatem fakt uzyskania konkretnej (spodziewanej)
wartości obciążenia danego skojarzenia ciernego jest zdarzeniem losowym. Takim
zdarzeniem jest, dlatego że w wyniku ustalenia tych samych warunków badań empirycznych
oczekiwana wartość obciążenia może wystąpić, ale może też nie wystąpić. Oznacza to, że
przyrosty obciążenia wraz ze wzrostem rozstępu czasu między wspomnianymi chwilami t1,
t2,… są coraz mniej zależne od siebie [3, 12].
Z przedstawionych rozważań wynika, że można sformułować następującą hipotezę H4:
„obciążenie każdego skojarzenia ciernego dowolnego układu korbowo-tłokowego silnika
spalinowego jest procesem o przyrostach asymptotycznie niezależnych, dlatego ponieważ
wraz ze wzrostem rozstępu czasu między przedziałami czasu, w których badane jest
obciążenie (wykonywane są pomiary obciążenia) jego wartości coraz mniej są od siebie
zależne”.
Kolejna własność charakteryzująca zmiany obciążenia układu korbowo-tłokowego, a
tym samym jego skojarzeń ciernych, polega na tym, że obserwowane wielkości obciążenia
czasie działania silnika (t), nie wykazują żadnych ukierunkowanych (monotonicznych) zmian.
Zatem można przyjąć, że wartości szczytowe wielkości charakteryzujących obciążenie układu
korbowo-tłokowego silnika spalinowego pojawiają się przypadkowo. Brak monotoniczności
zmian obciążenia skojarzeń ciernych każdego układu korbowo-tłokowego jakiegokolwiek
silnika spalinowego umożliwia sformułowanie hipotezy H5 o treści: „obciążenie skojarzenia
ciernego dowolnego układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego jest procesem
stacjonarnym, dlatego ponieważ w dłuższym okresie brak jest monotoniczności zmian
tegoż obciążenia” [3, 4, 5, 28, 30].
Z dotychczasowych badań silników o zapłonie samoczynnym wynika, że ich obciążenie
każdego z ich układów korbowo-tłokowych ulega zmianie w sposób ciągły tak, że
poszczególne jego wartości mierzone po upływie bardzo małych przedziałów czasu są silnie
między sobą skorelowane. Jednak, gdy rozstęp czasu między pomiarami tych obciążeń
dotyczących każdego układu korbowo-tłokowego rośnie, to korelacja między tymi
obciążeniami maleje. Zatem wartości obciążenia dowolnego układu korbowo-tłokowego
mierzone w przedziałach czasu (bądź chwilach) znacznie odległych od siebie można uznać za
niezależne. Ta własność nazywana jest asymptotyczną niezależnością wartości obciążenia
zmierzonej w chwili np. i+1 czasu działania t od wartości zmierzonej w chwili i wtedy, gdy
rozstęp  = i+1–i jest dostatecznie (wystarczająco) duży [3, 30]. Tak rozumiana
asymptotyczna niezależność między wartościami obciążenia zmierzonymi (bądź obliczonymi)
w chwilach i oraz i+1 odzwierciedla fakt, że wraz ze wzrostem  (rozstępu) zależność
między tymi wartościami maleje.
Przedstawiony pogląd na własności obciążenia układów korbowo-tłokowych
dowolnego silnika spalinowego może doprowadzić do powstania nowych możliwości
uzyskania zależności zużycia tych układów od ich obciążenia, w przypadku przeprowadzenie
odpowiednich badań empirycznych.
Obciążenia skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych silników spalinowych, nie
tylko okrętowych silników głównych, są w dowolnych chwilach czasu ich działania
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zmiennymi losowymi Qt o wartości oczekiwanej E(Qt) i wariancji D2(Qt). Obciążenia te
badane w kolejnych chwilach w przedziale czasu t działania tych silników, gdy t0  t  tn są
zbiorem zmiennych losowych Qt. Zmienne te są stanami chwilowymi procesu
stochastycznego Q(t) o wartości oczekiwanej E[Q(t)] oraz wariancji D2[Q(t)]. Wartości
E[Q(t)] i D2[Q(t)] procesu stochastycznego Q(t) zależą oczywiście od czasu t, ponieważ
wartości E(Qt) i D2(Qt) dla różnych wartości t są różne. Jednak wartości E[Q(t)] i D2[Q(t)]
procesu Q(t) nie są funkcjami losowymi, dlatego że wartości E(Qt) i D2(Qt) nie są zmiennymi
losowymi, lecz wielkościami stałymi dla określonej wartości t i danego zbioru zmiennych
losowych Qt. Badania empiryczne obciążeń skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych
silników spalinowych umożliwiające uzyskanie statystyk niezbędnych do oszacowania E(Qt)
oraz D2(Qt) powinny doprowadzić do określenia funkcyjnych zależności obciążenia tych
skojarzeń od czasu działania silnika. Poglądowy przebieg takich zależności został
zobrazowany na rys. 9.
E[Q(t) + [Q(t)]

q(t)

E[Q(t)]

q(t)1
q(t)2
E[Q(t)  [Q(t)]
0

t
t2

t1

Rys. 9. Przykład realizacji procesu stochastycznego Q(t) obrazującego zmianę obciążenia Q w czasie t: Q(t) –
proces obciążeń w czasie t, q(t)  realizacja procesu Q w czasie t,
q(t)1 wartość procesu Q w czasie t1, q(t)2 wartość procesu Q w czasie t2, t czas będący parametrem procesu,
E[Q(t)] – wartość oczekiwana Q, [ Q(t)] – odchylenie standardowe Q

Przestawiona propozycja opisu obciążenia skojarzeń ciernych układów korbowotłokowych silników spalinowych jest istotna, ponieważ obciążenie to ma istotny wpływ na
zużycie elementów tych skojarzeń, a głównie powłok ślizgowych i warstw ślizgowych panwi
wielowarstwowych, bądź warstw ślizgowych panwi dwuwarstwowych.. Z tego powodu
zużycie w wybranej chwili czasu eksploatacji tych silników jest także zmienną losową (jak
obciążenie), zaś analizowane w kolejnych chwilach tego czasu powinno być traktowane,
podobnie jak w przypadku obciążenia także, jako proces losowy.

4. Zużycie skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych silnika, jako
zmienna losowa bądź proces stochastyczny
Z badań wynika, że zużycie skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych silników
spalinowych zależy głównie ich od obciążenia wynikającego z działania tych silników, które
mogą ulegać zwiększeniu w takich przypadkach jak: zużyty olej smarowy, nieodpowiednie
wyosiowanie wału korbowego z wałem odbiornika mocy, nieliniowe ułożenie wału
korbowego w panewkach, itd. [15, 22, 23, 24, 26, 27, 30]. Przy tym istotne jest to, że wraz ze
wzrostem obciążenia silnika wzrasta szybkość zużywania skojarzeń ciernych jego układów
tribologicznych. Z pracy [1] wynika, że cechą znamienną jest to, iż nagły wzrost
mechanicznego obciążenia silnika i wynikający z tego nagły przyrost nacisku jednostkowego
w łożyskach powoduje początkowo skokowy wzrost wartości szybkości zużywania zwłaszcza
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ich panwi, a następnie zmniejszanie się tej wartości (według krzywej eksponencjalnej) do
określonego poziomu ustalonego. Przebieg tego zużycia jest procesem losowym,
nieodwracalnym, o wartościach uzależnionych od obciążenia silnika [3, 22, 23, 28].
Obciążenie silnika należy do zasadniczych czynników kształtujących warunki pracy ich
układów korbowo-tłokowych, a w szczególności skojarzeń ciernych (tribologicznych).
Można więc przyjąć hipotezę H6 o następującej treści: „przy racjonalnej eksploatacji
silnika spalinowego zużycie (Z) każdego skojarzenia ciernego układu korbowotłokowego tegoż silnika i jego obciążenie (Q) są zmiennymi losowym ściśle związanymi,
dlatego ponieważ można stwierdzić, iż między nimi występuje zależność stochastyczna
liniowa taka, że wartość współczynnika korelacji r qz  1 ”. Oznacza to, że przy racjonalnej
eksploatacji dowolnego silnika wraz ze wzrostem obciążenia silnika zwiększa się zużycie
skojarzeń ciernych jego układów korbowo-tłokowych i odwrotnie  mniejsze obciążenie
silnika powoduje mniejsze zużycie skojarzeń ciernych tych układów w tym samym przedziale
czasu pracy silnika.
Zróżnicowane (przypadkowe) obciążenia zarówno, co do wartości, jak również czasu
trwania powodują nieregularny przebieg zużycia poszczególnych skojarzeń ciernych układów
korbowo-tłokowych, a zatem przypadkowe obciążenia powodują przypadkowy rozrzut
szybkości zużycia skojarzeń ciernych tych układów silników spalinowych (rys. 10, krzywe 1 i
2). To sprawia, że zużycie skojarzeń ciernych powinno być, podobnie jak obciążenie
rozpatrywane jako zmienne losowe Zt przyporządkowane chwili t czasu działania silnika, w
której jest przyporządkowane, bądź jako proces losowy {Z(t): t  0}, który jest rodziną tych
zmiennych w okresie (t, t + t) działania silnika. Oznacza to, że każdej chwili t czasu
działania silnika można przyporządkować zmienną losową Zt, która będzie oznaczała zużycie
skojarzenia ciernego układu korbowo-tłokowego przyporządkowane tejże chwili t. Zużycie
skojarzenia ciernego układu korbowo-tłokowego silnika, jako zmienna losowa Zt, w dowolnej
chwili t, jest wartością procesu stochastycznego obciążeń {Z(t): t  0}. Zatem także proces
zużycia dowolnego skojarzenia ciernego każdego układu korbowo-tłokowego jest procesem
stochastycznym, czyli funkcją, której wartościami są zmienne losowe Zt, przyporządkowane
określonym chwilom t czasu.
Zużycie każdego skojarzenia ciernego, dowolnego układu korbowo-tłokowego silnika
spalinowego, dla określonego t można opisać następującą funkcją monotoniczną niemalejącą
[3, 14, 28]:
t q (t )


Z (t , q)     v z t , q dq dt
(5)


0 0

gdzie:
Z(t, q) – zużycie skojarzenie ciernego zależne od czasu (t) i obciążenia (q),
vz(t, q) – szybkość zużywania skojarzenie ciernego zależna od czasu (t) i obciążenia (q),
q(t) – obciążenie, jako funkcja czasu (t),
przy czym (rys. 9):
q(t) = E[Q(t)] – przy założeniu, że należy się spodziewać przeciętnego obciążenia
skojarzenie ciernego,
q(t) = E[Q(t)] + σ[Q(t)] – przy założeniu, że należy się spodziewać ponad przeciętnego
obciążenia skojarzenie ciernego,
q(t) = E[Q(t)] – σ[Q(t)] – przy założeniu, że należy się spodziewać poniżej przeciętnego
obciążenia skojarzenie ciernego.
Przyjmując, że zużywanie każdego skojarzenie ciernego przebiega według krzywej
Lorenza, można uznać, że średnia szybkość zużywania, w przypadku istnienia (rys. 9):
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stanu z1 , maleje z upływem czasu eksploatacji tych skojarzeń ciernych,
stanu z 2 , jest stała w czasie eksploatacji tych skojarzeń ciernych,
stanu z 3 , rośnie z upływem czasu eksploatacji tych skojarzeń ciernych
Z badań wynika, że szybkość zużywania poszczególnych układów tribologicznych jest
sumą prędkości procesów ścierania, zmęczenia i utleniania [3, 28].
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Rys. 10. Przykładowe krzywe typowych przebiegów zużycia skojarzeń ślizgowych układów tribologicznych
silników spalinowych: a – krzywa oczekiwanego zużycia quasistatycznego (zwłaszcza ściernego), b – krzywa
oczekiwanego zużycia dynamicznego, 1 – krzywa rzeczywistego zużycia skojarzenia nr 1, 2 – krzywa
rzeczywistego zużycia skojarzenia nr 2, z d  wartość dopuszczalną zużycia, z n  wartość niedopuszczalną
(awaryjną, skrajną) zużycia,

z k  wartość katastroficzna zużycia; D  okres docierania z q  okres zużywania

quasistatycznego (normalnego, ustabilizowanego),

z a  okres zużywania katastroficznego (przyspieszonego,

awaryjnego), z0 – stan zdatności częściowej układu, który wynika
z docierania, z1 – stan zdatności pełnej układu, z2 – stan zdatności częściowej układu, z3 – stan niezdatności
układu, f(z) – funkcja gęstości zużycia układu, E(Z) – wartość oczekiwana zużycia, Z – zużycie jako zmienna
losowa, t – przedział czasu, w którym powinna być rozpoczęta obsługa profilaktyczna, tp – chwila, w której
została osiągnięta wartość zp,
td – chwila, w której została osiągnięta wartość zd, tn – chwila, w której została osiągnięta wartość zn,

Analizując proces zużycia skojarzenia ciernego dowolnego układu tłokowo-tłokowego
silnika spalinowego według znanej według krzywej Lorenza (rys. 10), można, korzystając z
zależności (5), dla znanego widma obciążeń silnika zużycie tych skojarzeń do chwili t opisać
następującą zależnością [3, 28]:

Z t , q  

t p q (t )

 v

td q (t )

z1

(t )dt  

0 0

v

tp 0

t q (t )

z2

(t )dt  

v

z3

(t )dt ,

t  tk

td 0

gdzie (rys. 19):
(0,t p ]  realizacja zmiennej losowej T1 , oznaczającej czas trwania stanu z1 ,
(t p , t d ]  realizacja zmiennej losowej T2 , oznaczającej czas trwania stanu z 2 ,
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(6)

(t d , t ]  realizacja zmiennej losowej T3 , oznaczającej czas trwania stanu z 3 ,
v z (z = 1,2,3)  szybkość zużywania układu tribologicznego będącego odpowiednio
w wyróżnionych stanach z1 , z2 , z3 ,
t k – chwila uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą pracę układu tribologicznego
(chwila, w której nastąpiło zniszczenie układu),
q(t) – interpretacja taka jak we wzorze (5).
Z badań wynika, że przedstawiony model zużywania dowolnego skojarzenia
ślizgowego jakiegokolwiek układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego uwzględnia
istniejące w praktyce możliwości zużywania poszczególnych skojarzeń ciernych
wspomnianych układów [10, 11, 13, 14, 17, 23, 28, 32]. Wobec tego można uznać, że
zaproponowane zależności (5) i (6) umożliwiają określenie zużycia poszczególnych skojarzeń
ciernych tychże układów silników spalinowych. Charakterystyczne dla tych skojarzeń jest to,
że w praktyce eksploatacyjnej ich zużywanie zachodzi przy różnych prędkościach [3, 4, 10,
23, 30, 32]. Badając jednak zbiór (przynajmniej 4 jednorodnych skojarzeń ciernych trzeba
dysponować wartościami oczekiwanymi ich zużycia dotyczących poszczególnych stanów
technicznych tych skojarzeń zi (i = 1, 2, 3), zobrazowanych na rys. 10. Wtedy wartość
oczekiwaną zużycia w przedziale czasu [0, t], dla przeciętnego skojarzenia ciernego
(skojarzenia statystycznego) można określić następująco:
tp

td

t

EZ t , q    Ev z1 (t )dt   Ev z 2 (t )dt   Ev z 3 (t )dt
0

tp

(7)

td

Znajomość zużycia ślizgowych skojarzeń układu korbowo-tłokowego silnika
spalinowego umożliwia planowanie i racjonalne wykonywanie odpowiednich obsług
profilaktycznych tych układów w celu ewentualnego przeprowadzenia ich odnowy i nie
dopuszczenia tym samym do uszkodzeń. Obsługi te mogą być podejmowane (w zależności od
sytuacji decyzyjnej) w czasie, gdy skojarzenia cierne układów korbowo-tłokowych znajdują
się w stanie zużywania awaryjnego ( z3 ) albo też wtedy, gdy układy te znajdują się w stanie
zużywania ustabilizowanego ( z2 ) . Ten drugi przypadek zachodzi wtedy, gdy z prognozy
czasu trwania stanu z 2 danego skojarzenia ciernego jakiegoś układu korbowo-tłokowego
wynika, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż pozostały czas trwania tego stanu będzie
mniejszy od czasu niezbędnego do wykonania (przez użytkownika silnika) zadania, które
może być wykonane wtedy i tylko wtedy, gdy we wspomnianym układzie nie wystąpi
zużywanie awaryjne (katastroficzne) skojarzeń ciernych.

5. Uwagi i wnioski
Statki morskie mogą wykonywać zadania transportowe w warunkach znacznego
sfalowania powierzchniowej warstwy wody morskiej i silnego wiatru przeciwdziałającego ich
ruchowi, co stwarza niekorzystne warunki eksploatacji dla wszystkich urządzeń
energetycznych, zwłaszcza silników głównych, a szczególnie dla skojarzeń ciernych układów
korbowo-tłokowych tych silników. Doprowadza to nieraz do takich obciążeń, które są
przyczyną uszkodzeń układów korbowo-tłokowych tych silników, najczęściej tłoków i łożysk
głównych bądź korbowych, niekiedy także tulei cylindrowych, co z reguły powoduje
katastrofę morską.
W przedstawionych rozważaniach wykazano, że obciążenie każdego skojarzenia
ciernego układu korbowo-tłokowego jakiegokolwiek silnika o zapłonie samoczynnym,
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rozpatrywane w dowolnej chwili czasu jego działania (pracy) może być uznane za
wielowymiarową zmienną losową. Obciążenia te analizowane w kolejnych chwilach czasu t
pracy skojarzeń ciernych układów korbowo-tłokowych tego rodzaju silników mogą być
uważane za realizacje procesu obciążenia. Wobec tego proces obciążenia każdego skojarzenia
ciernego układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego należy badać przyjmując, że jest on
wielowymiarowym procesem stochastycznym. Zostały zaproponowane hipotezy
wyjaśniające, dlaczego można przyjąć, że proces obciążenia skojarzenia ciernego układu
korbowo-tłokowego dowolnego silnika o zapłonie samoczynnym może być uznany za proces
stochastyczny oraz  że jest zależność stochastyczna między jego obciążeniem
mechanicznym a cieplnym. Natężenie związku stochastycznego między tymi obciążeniami
można ustalić podczas badań korzystając z testu zbieżności Czuprowa [12].
Do weryfikacji przedstawionych hipotez można zastosować metodę wnioskowania
niededukcyjnego (indukcyjnego) nazywaną wnioskowaniem redukcyjnym oraz metodę
wnioskowania dedukcyjnego nazywaną regułą „modus tollens”.
Poznanie własności tych procesów wymaga skonstruowania stosownych modeli
matematycznych na drodze modelowania systemowego i wykonania odpowiednich badań
empirycznych.
Podobnie można rozpatrywać zużywanie skojarzeń ciernych układów korbowotłokowych tych silników (nie tylko głównych) a więc jako proces stochastyczny. Zatem w
dowolnej chwili czasu t działania silnika badane zużycie każdego skojarzenia ciernego
jakiegokolwiek układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego należy rozpatrywać, jako
zmienną losową. Wynika to z tego, że zużycie tych skojarzeń zależy, przy racjonalnym
użytkowaniu silnika, głównie od ich obciążenia zarówno mechanicznego jak i cieplnego.
Przebieg procesu zużywania skojarzeń ciernych (układów tribologicznych) dowolnego
silnika spalinowego można ogólnie przedstawić w kształcie krzywej Lorenza. Krzywa ta jest
oczywiście jednym z wielu modeli, które mogą być wykorzystane do przedstawienia zmian
wartości zużycia oraz szybkości zużywania w ustalonym czasie. Wszystkie te modele
odzwierciedlają liniowy przebieg zużycia w tych przedziałach czasu, w którym zużycie jest
zużyciem normalnym (ustabilizowanym). W innych przedziałach czasu zużycie to może mieć
przebieg inny, na przykład logarytmiczny, wykładniczy, eksponencjalny itd. [3, 20, 28].
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Abstrakt
Uszczelnienia labiryntowe są ważnym elementem budowy maszyn cieplnych wirnikowych. Istnieje wiele metod
obliczeniowych, pozwalających
określić
parametry termodynamicznych gazu na długości dławnicy
labiryntowej W niniejszej pracy przedstawiona zostanie krytyczna analiza metod obliczania uszczelnień
labiryntowych dostępnych w literaturze oraz przykładowe wyniki obliczeń wykonanych metodą wyznaczania linii
Fanno i zasady De Saint – Venanta.
Keywords: labyrinth seals, fanno curve, zasada de Saint-Venanta, maszyny przepływowe, metody obliczeniowe

1.

Wstęp

W układach maszyn cieplnych wirnikowych z powodów eksploatacyjnych i prawidłowej
pracy maszyny muszą istnieć luzy pomiędzy elementami wirującymi i elementami
nieruchomymi. Te luzy są źródłem przecieków czynnika roboczego w maszynie wirnikowej.
Od wielkości luzu oraz parametrów czynnika roboczego zależy wielkość strumienia
nieszczelności. Wielkość tych strat można ograniczać doborem odpowiednich wymiarów
luzu, nie mogą być one za duże. Ze względu na bezpieczeństwo muszą zapewnić
niezawodność pracy maszyny. Niezawodność ruchową maszyny traktujemy jako kryterium
nadrzędne. Zatem określenie luzu minimalnego, a więc minimalnych strat nieszczelności dla
danych parametrów czynnika roboczego oraz ich konstrukcja wynika z niezawodności
maszyny.
W maszynach wirnikowych uszczelnienia te w niektórych przypadkach spełniają funkcję
uszczelniającą , ale również mogą spełniać rolę podpor hydrodynamicznej. W tym przypadku
nieszczelność jest ważnym parametrem ale może mieć również ważniejszą rolę, rolą ta są
własności sprężysto tłumiące, które wpływają na stan hydrodynamiczny całego zespołu
wirnikowego maszyny.
Teoria uszczelnień, ich konstrukcja oraz techniki uszczelniania stanowią silnie rozwijającą się
dyscyplinę naukową. Jej rozwój wymuszony jest przez nowe technologie głownie w
przemyśle chemicznym a szczególnie w energetyce, w których procesy przebiegają przy
bardzo wysokiej temperaturze i coraz wyższych ciśnieniach czynnika roboczego. Rozwój ten
stymuluje także prawo, wymuszające wysoki poziom szczelności i trwałości węzłów
uszczelniających w trosce o ekologię i stan środowiska.
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Luzy pomiędzy wirnikiem (elementem wirującym), a kadłubem (elementem nieruchomym)
generują przecieki czynnika roboczego (straty nieszczelności). Dławnice labiryntowe składają
się z pewnej liczby szeregowych przewężeń przekrojów, w których to przestrzeniach
występują znaczne prędkości przepływu, energia kinetyczna strumienia wypływającego z
przewężenia zamienia się na energię cieplną. Uszczelnienia tak się konstruuje aby przed
następną szczeliną prędkość strumienia była całkowicie wytracona.
W niniejszej pracy przedstawiona zostanie krytyczna analiza metod obliczania uszczelnień
labiryntowych dostępnych w literaturze oraz przykładowe wyniki obliczeń dla metody De
Saint Venanta porównane z danymi dławnicy przebadanej w laboratorium.
2. Metody obliczania dławnic labiryntowych.
Nomenklatura
𝐴𝑖
𝑐𝑓𝑖
𝐶𝑟𝑖
𝐿𝑖
𝑚̇ 𝑖
𝑃𝑖
𝑃𝑖+1
𝑅
𝑠𝑖
𝑇𝑖
𝛾
𝜇𝑖

Pole przekroju szczeliny uszczelnienia
Współczynnik przewężenia przepływu
Luz promieniowy
Długość i-tej wnęki
Masowe natężenie przepływu
Ciśnienie na wlocie do uszczelnienie
Ciśnienie na wylocie z uszczelnienia
Stała gazowa
Odległość pomiędzy zębami uszczelnienia
Temperatura na wlocie do uszczelnienia
Wykładnik adiabaty
Współczynnik przeniesienia energii kinetycznej

Metoda St. Venant’a [11]
Vennard i Street przeprowadzili bilans energetyczny przepływu jednowymiarowego
korzystając z równań Eulera (1). Przepływ ukazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Bilans energetyczny bardzo małego elementu płynu wzdłuż linii przepływu [11]

Pomijając zmianę wysokości, można wyeliminować w równaniu (1) energię potencjalną
𝑔 ∙ 𝑑𝑧. Biorąc pod uwagę relację izentropową (2) i równanie Eulera otrzymujemy równanie
(3) opisujące prędkość przepływu płynu.
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𝑑𝑃
+ 𝑢𝑑𝑢 + 𝑔𝑑𝑧 = 0
𝜌

(1)

𝑃𝑖
𝑃𝑖+1
𝛾 = 𝛾
𝜌𝑖
𝜌𝑖+1

(2)

𝑃𝑖
2
𝑢𝑖2 − 𝑢𝑐𝑎𝑣
𝑑𝑃 𝑃𝑖 𝛾
𝑃𝑖+1
=∫
=
[1 − (
)
2
𝜌𝑖 𝛾 − 1
𝑃𝑖
𝑃𝑖+1 𝜌

𝛾−1
𝛾

]

(3)

Dla przepływu przez uszczelnienie, prędkość przepływu przez komorę jest pomijalnie mała w
stosunku do prędkości płynu w szczelinie. Te założenia formułują zależność St. VenantWantzel’a opisane przez Spurk’a za pomocą równania (4).
2𝛾 𝑃𝑖
𝑃𝑖+1
𝑢𝑖 = √
[1 − (
)
𝛾 − 1 𝜌𝑖
𝑃𝑖

𝛾−1
𝛾

]

(4)

Masowe natężenie przepływu przedstawia równanie (5). Zmiana warunków i ponowne
zastosowanie równania (2) daje zależność (6) na przeciek przez szczelinę uszczelnienia
labiryntowego St. Venant’a, zastosowane po raz pierwszy przez Schultz’a do obliczeń
natężenia przepływu płynu w przepustnicy.
𝛾−1
𝛾

𝑃𝑖 𝐴𝑖

2∙𝛾
𝑃𝑖+1
√
𝑚̇𝑖 =
∙ [1 − (
)
𝑃𝑖
√𝑅𝑇𝑖 𝛾 − 1
2

]

𝛾+1
𝛾

2 ∙ 𝛾2
𝑃𝑖+1 𝛾
𝑃𝑖+1
√
𝑚̇𝑖 =
∙ [(
) −(
)
𝑃𝑖
𝑃𝑖
√𝛾𝑅𝑇𝑖 𝛾 − 1
𝑃𝑖 𝐴𝑖

(5)

]

(6)

Równanie Martina [12]
Martin zaproponował, aby spojrzeć na problem w inny sposób. Potraktował uszczelnienia
labiryntowe jako serię procesu dławienia podobnego do przepływu przez szereg
następujących po sobie otworów. Jego podejście było czysto teoretyczne i posiadało wiele
fałszywych założeń. Założył spadek ciśnienia na długości uszczelnienia jako liniowy i
przepływ izotermiczny. Dodatkowo założył, że ciśnienie panujące na każdym zębie
uszczelnienia jest bardzo małe lub traktowane tak aby przepływ przez uszczelnienie był
zawsze w stanie podkrytycznym. Według Martina energia kinetyczna płynu zostaje
całkowicie rozproszona na każdej szczelinie i komorze dławiącej przy założeniu
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izotermicznego przepływu. Równanie (7) Martina określa całkowity przeciek na podstawie
ilości zębów wymaganych do osiągnięcia danego spadku ciśnienia, a następnie odnosząc tę
wartość do energii kinetycznej przepływającego płynu. Nie porównał swoich rozważań z
żadnymi danymi eksperymentalnymi. Kolejne metody odnosiły się do błędnych założeń
Martina i próbowały ulepszyć jego formuły.
𝑃𝑖+1 2
1
−
(
𝐴 ∙ 𝑃𝑖𝑛
𝑃𝑖 )
√
𝑚̇ =
√𝑅 ∙ 𝑇 𝑛 − 𝑙𝑛 (𝑃𝑖+1 )
𝑃𝑖

(7)

Funkcja przepływu masy Q zapewnia dogodny sposób porównania wydajności uszczelnień.
Jest określona równaniem (8).
𝑄=

𝑚√𝑇𝑖
𝐴𝑝𝑖

(8)

Poprzez złożenie równań (7) i (8) otrzymujemy:
𝑃𝑖+1 2
1−( 𝑃
)
𝑖
𝑄=√
𝑃𝑖+1
𝑅 ∙ [𝑛 − 𝑙𝑛 ( 𝑃
)]
𝑖

(9)

Wartość funkcji (charakterystyki) przepływu płynu ściśliwego dla prostego labiryntu dla
szeregu następujących po sobie zębów n w funkcji stosunku ciśnienia 𝑃𝑖 ⁄𝑃𝑖+1 przedstawia
rysunek 2.
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Rysunek 2. Wartość funkcji przepływu płynu ściśliwego dla labiryntu dla szeregu następujących po
sobie zębów n w funkcji stosunku ciśnienia 𝑃𝑖 ⁄𝑃𝑖+1 [12]

W rzeczywistych warunkach przepływ przez uszczelnienia odbiega od wyników uzyskanych
za pomocą równania Martina. Zwykle odpowiada za to strata energii kinetycznej na
pojedynczym zębie oraz efekty związane z praca samych materiałów. Czynniki można
zamodelować za pomocą współczynnika przewężenia przepływu i przeniesienia energii. W
wyniku tych czynników równanie Martina ma tendencję do zawyżania natężenia masowego
przepływu w uszczelnieniu. Zimmermann i Wolf w 1998 roku wykazali, że ta wartość może
być większa nawet o 35% dla typowego labiryntu turbiny gazowej. Przy modelowaniu
przepływu przez uszczelnienie często stosuje się założenie, że całe ciśnienie dynamiczne
zostaje

rozproszone,

podczas

przepływu

ze

szczeliny do

komory uszczelnienia.

Współczynniki przeniesienia używane są w celu określenia stanu faktycznego, w którym nie
całe ciśnienie dynamiczne zostaje rozproszone i część energii kinetycznej jest przeniesiona do
kolejnego przewężenia. Współczynnik wypływu 𝐶𝑑 określa stosunek rzeczywistego do
idealnego przepływu masy przez uszczelnienie:
𝐶𝑑 =

𝑚̇𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧
𝑚̇𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

(10)

Biorac pod uwagę czynniki rzeczywiste i stosując współczynnik przeniesienia i przewężenia,
Przepływ masy można oszacować równaniem (11).

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/10

101

𝑃𝑖+1 2
1−( 𝑃
)
𝑖
√
𝑚̇ = 𝜇𝐶𝑑 𝐴𝑃𝑖𝑛
𝑃𝑖+1
𝑅 ∙ 𝑇𝑖𝑛 [𝑛 − 𝑙𝑛 ( 𝑃
)]
𝑖

(11)

Równanie Egli [13]
Kolejny przełom w obliczeniach związanych z przepływem przez uszczelnienie labiryntowe
został dokonany przez A. Egli. Prowadził badania eksperymentalne jak również teoretyczne
uszczelnień w układzie schodkowym i jednostronnym. Jego badania eksperymentalne
obejmowały zakres szczeliny uszczelnienia od 0,38 mm do 1,02 mm. Jako punkt wyjścia
zastosował tę samą formułę co Martin, w przypadku przepływu płynu przez szczelinę.
Zasugerował wprowadzenie współczynnika przepływu i przenikania energii kinetycznej,
który określił eksperymentalnie.
𝑃𝑜𝑢𝑡 2
1−(𝑃 )
𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑛𝑒 𝐴 ∙ 𝑃𝑖𝑛
𝑖𝑛
√
𝑚̇ = 𝛼𝑖
∙
√𝑅 ∙ 𝑇 𝑛 − 𝑙𝑛 (𝑃𝑜𝑢𝑡 )
𝑃𝑖𝑛

(11)

Na zastosowania współczynnika przepływu w opisie Egli wskazuje sama konstrukcja
uszczelnienia labiryntowego: w miarę przepływu gazu przez labirynt występuje spadek
ciśnienia po każdym dławieniu. Niewielka część energii kinetycznej zamieniona zostaje na
energię ciśnienia, druga rozproszona w postaci ciepła, a pozostała pokonuje kolejne zęby
uszczelnienia. Zatem współczynnik przeniesienia reprezentuję tę ilość energii przeniesionej
do kolejnej komory. Dzięki badaniom eksperymentalnym zauważył, że współczynnik
przenikania energii kinetycznej zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości szczeliny
uszczelnienia lub zmniejszeniem odstępów pomiędzy zębami uszczelnienia. Efekt ten jest
spowodowany sprężaniem przy przepływie przez ząb uszczelnienia i rozprężaniem w
komorze uszczelnienia. Zaobserwował również zmianę strumienia masy w zależności od
stosunku ciśnień. Używając metodę Egli dla przepływu płynu przez labirynt można wykazać,
że strumień masy jest proporcjonalny jak w równaniu (12) co można aproksymować dla 𝑛0,5
𝑚̇~

1
𝑃𝑖+1
𝑃𝑖 )

(12)

√𝑛 − 𝑙𝑛 (
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Metoda Hodkinsona [14]
Analitycznie problemem przecieku płynu przez uszczelnieni zajmował się również
Hodkinson. Zakładał, że strumień płynu rozszerza się stożkowo pod niewielkim kątem od
wierzchołka górnego ostrza, a jego część bez strat energii przepływa do następnej komory. W
swoich pracach podaje kilka odniesień do danych eksperymentalnych zebranych przez Eglę,
zwracając uwagę na brak uwzględnienia w nich zwiększenia prędkości na ostatnim dławieniu.
Pierwszy z nich określa współczynnik przeniesienia energii (μ) określony przez liniowy
wzrost spadku ciśnienia przy każdym zwężeniu. Współczynnik ten opisany równaniem (14),
zawiera stożkowy przepływ płynu, nie uwzględnia natomiast efektu ‘vena contracta’.
Zaproponował dwa wyjaśnienia otrzymanych wyników badań. Pierwsze bazuje na spadku
ciśnienia i stracie energii na kolejnych zębach. Dane testowe pokazują, że tangens kąta
stożkowego przepływu równy 0.02 najlepiej odzwierciedla przebieg eksperymentu. Nie może
on również dążyć do nieskończoności, ogranicza go maksymalna wysokość szczeliny
uszczelnienia. Dla pewnego maksymalnego prześwitu labirynt będzie działał jak
uszczelnienie szczelinowe. Ten efekt zastosował do swoich rozważań Stodola jako
współczynnik przewężenia przepływu. Hodkinson zwraca uwagę, że przy bardzo dużym
spadku ciśnienia współczynnik przeniesienia energii staje się niepotrzebny, ponieważ przy
prędkości dźwiękowej przeciek uszczelnienia jest mniej lub bardziej zdeterminowany przez
luz ostatniego ostrza. Od krytycznego stosunku ciśnień efekt przeniesienia energii staje się
znaczący. Omówił także efekt mimośrodowości i prędkości obrotowej na przeciek płynu
przez uszczelnienie. Na podstawie swoich eksperymentów wykazał, że mimośrodowość ma
większy wpływ przy przepływie laminarnym niż turbulentnym. Jego badania dotyczyły
małych

prędkości

obrotowych

wału,

co

nie

dotyczy

dzisiejszych

zespołów

turbomaszynowych (gdzie prędkość wału osiągnąć prędkości ponaddźwiękowe). Wykazał
również, że ruch obrotowy wału ma niewielki wpływ na przeciek przez uszczelnienie
labiryntowe w stosunku do wału stacjonarnego.
𝑃𝑖+1 2
1
−
(
𝐴 ∙ 𝑃𝑖𝑛
𝑃𝑖 )
√
𝑚̇ = 𝜇𝑖 ∙
√𝑅 ∙ 𝑇 𝑛 − 𝑙𝑛 (𝑃𝑖+1 )
𝑃𝑖
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(13)

1

𝜇𝑖 =
𝑛−1
1−( 𝑛 )∙
√

𝐶𝑟𝑖
⁄𝐿
𝑖

(14)

𝐶
( 𝑟𝑖⁄𝐿 ) + 0.02
𝑖
(
)

Równania Gamala [10]
Gamal zajął się badaniem przepływów przez uszczelnienie labiryntowe z uwzględnieniem
efektów mimośrodowych wału. Wprowadził poprawki do równań ze względu na:


Szybkość przepływu przez uszczelnienie,



Rozkład ciśnienia statycznego,



Modyfikacje geometrii uszczelnienia.

Zasugerowane przez niego modyfikacje mają wpłynąć na poprawność wyników
analitycznych. Zaproponowane równania są modyfikacją dotychczasowych równań,
uwzględniając różne aspekty przecieków dotychczasowych modeli.
Pierwszy z modeli wykorzystuje równanie Saint Venanta jako równanie wyjściowe
jednocześnie

biorąc

zaproponowany

przez

pod

uwagę

współczynnik

Hodkinsona.

Zamiast

przeniesienia

modelu

binarnego

energii

kinetycznej

określającego

ten

współczynnik ( 1 dla pierwszego ostrza oraz innej wartości dla kolejnych), model
wykorzystuje stopniowo zmniejszający się współczynnik przeniesienia energii, mając na celu
symulacje wzrostu spadku ciśnienia na pierwszych kilku ostrzach. Jest to próba zmiany
rozkładu ciśnienia i uczynienia go bardziej parabolicznym. Dzięki temu model jest bardziej
dopasowany do wyników eksperymentalnych. Przez Gamala został określony jako MOD1.
̇

2⁄
𝛾

𝛾2

𝑃𝑖 ∙ 𝐴𝑖

2∙
𝑃𝑖+1
𝑚𝑖 = 𝜇𝑖 ∙
∙√
[(
)
𝛾−1
𝑃𝑖
√𝛾 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇𝑖

𝜇𝑖 =

1
√

𝑖−1
𝐶𝑟𝑖 ⁄𝐿𝑖
1−( 𝑖 )∙(
)
(𝐶𝑟𝑖 ⁄𝐿𝑖 ) + 0.002
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𝑃𝑖+1
−(
)
𝑃𝑖

𝛾+1⁄
𝛾

]

𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑖 = 1 … 𝑛

(15)

(16)

Drugi model zaproponowany przez Gamala również bazuje na równaniu Sant Venanata,
uwzględniając współczynnik przeniesienia energii określony przez Vermesa. Różnica
pomiędzy modelem Gamala, a Vermesa którego założenia bazują na metodzie Martina polega
na tym, że Gamala wykorzystuje równania bazujące na iteracji, a nie na pojedynczym zębie,
co pozwala na obliczanie ciśnień pomiędzy zębami uszczelnienia. Gamal nazwał go MOD2
̇
𝛾2

𝑃𝑖 ∙ 𝐴𝑖

2⁄
𝛾

2∙
𝑃𝑖+1
𝑚̇ 𝑖 = 𝜇𝑖 ∙
∙√
[(
)
𝛾−1
𝑃𝑖
√𝛾 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇𝑖
1
𝜇𝑖 = √
(1 − 𝛼𝑖 )

𝛾+1⁄
𝛾

𝑃𝑖+1
−(
)
𝑃𝑖

]

(17)

8.52
𝛼𝑖 = 𝑠 − 𝑡
𝑖
𝑖
𝐶𝑟𝑖 + 7.23

gdzie

(18)

Trzecie równanie Gamala idzie krok dalej. Łaczy ze sobą równanie Saint Venanta,
współczynnika przewężenia przepływu Vermesa oraz współczynnik przeniesienia energii
Chaplygina tworząc model iteracyjny. Sprawia to, że model staje się kompletny jak te
zaproponowane przez Neumanna czy Scharrera. Został nazwany MOD3.
2 ∙ 𝛾 2 𝑃𝑖+1
𝑚̇ 𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑓𝑖 ∙
∙√
[(
)
𝛾−1
𝑃𝑖
√𝛾 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇𝑖
𝑃𝑖 ∙ 𝐴𝑖

1
𝜇𝑖 = √
(1 − 𝛼𝑖 )
𝐶𝑓𝑖 =

𝜋
𝜋 + 2 − 5𝛽𝑖 + 2𝛽𝑖2

gdzie

2⁄
𝛾

𝛾+1⁄
𝛾

𝑃𝑖+1
−(
)
𝑃𝑖

]

(19)

8.52
𝛼𝑖 = 𝑠 − 𝑡
𝑖
𝑖
𝐶𝑟𝑖 + 7.23
𝛾−1⁄
𝛾

𝑃𝑖
𝛽𝑖 = (
)
𝑃𝑖+1

gdzie

(20)

(21)
−1

Czwarte równanie Gamala eliminuje współczynnik przepływu Chaplygina z modelu
Scharrera pozostawiając współczynnik przeniesienia energii Vermesa łącząc go z równaniem
na przeciek Neumanna. Porównując ten model z modelami znanymi z literatury Gamal
znalazł sposób na zbadanie efektywności współczynnika Chaplygina (przez pominięcie w
równaniu tego współczynnika i porównanie z MOD3). Określony został jako MOD4.

𝑚̇ 𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐴𝑖 ∙ √
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(22)

1
𝜇𝑖 = √
(1 − 𝛼𝑖 )

8.52
𝛼𝑖 = 𝑠 − 𝑡
𝑖
𝑖
𝐶𝑟𝑖 + 7.23

gdzie

(23)

Dodanie współczynnika przepływu Chaplygina do MOD1 powoduje, że model staje się
iteracyjny. Wliczenie współczynnika przeniesienia energii Vermes’a oraz współczynnika
przewężenia przepływu rekompensuje paraboliczny rozkład ciśnienia na długości
uszczelnienia. Gamal nazywa ten model MOD5.
2 ∙ 𝛾 2 𝑃𝑖+1
𝑚̇ 𝑖 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑓𝑖 ∙
∙√
[(
)
𝛾−1
𝑃𝑖
√𝛾 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇𝑖
𝑃𝑖 ∙ 𝐴𝑖

𝜇𝑖 =

2⁄
𝛾

𝛾+1⁄
𝛾

𝑃𝑖+1
−(
)
𝑃𝑖

]

(24)

1
√

𝐶𝑓𝑖 =

𝑖−1
𝐶𝑟𝑖 ⁄𝐿𝑖
1−( 𝑖 )∙(
)
(𝐶𝑟𝑖 ⁄𝐿𝑖 ) + 0.002

𝜋
𝜋 + 2 − 5𝛽𝑖 + 2𝛽𝑖2

gdzie

gdzie

𝑖 = 1…𝑛

(25)

𝛾−1⁄
𝛾

𝑃𝑖
𝛽𝑖 = (
)
𝑃𝑖+1

−1

(26)

W poniższej tabeli 1 przedstawiono porównanie ważniejszych modeli obliczeniowych dla
uszczelnień labiryntowych dostępnych w literaturze. Zwracając uwagę równanie bazowe na
którym opiera się metoda obliczeniowa, współczynnik przeniesienia energii i współczynnik
przewężenia przepływu.
Model

St. Venant
Martin
Egli
Hodkinson
Vermes
Neumann
Zimmerman & Wolf
Scharrer
Esser & Kazakia
Kurohashi et al.
Sirti et al.

Równanie bazowe

St. Venanta
Martina
Martina
Martina
Martina
Neumanna
St. Venant & Martin
Neumanna
Neumanna
Neumanna
Neumanna
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Współczynnik
przeniesienia
energii
brak
brak
doświadczalny
Hodkinsona
Vermesa
Neumanna
doświadczalny
Vermesa
Esser & Kazakia
Kurohashi et al.
Sirti et al.
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Współczynnik
przepływu
brak
stały
doświadczalny
doświadczalny
doświadczalny
Chaplygina
doświadczalny
Chaplygina
stały
doświadczalny
Siri et al.

Modele Gamala
MOD1

Sant Venanta

MOD2
MOD3
MOD4
MOD5

Sant Venanta
Sant Venanta
Neumanna
Sant Venanta

zmodyfikowany
Hodkinsona
Vermesa
Vermesa
Vermesa
zmodyfikowany
Hodkinsona

brak
brak
Chaplygina
brak
Chaplygina

Tabela 1. Porównanie metod obliczeniowych uszczelnień labiryntowych.

3. Wyniki obliczeń metodą St. Venant’a.
Przykładowe obliczenia wykonano metodą St. Venant’a zostały przeprowadzone dla
eksperymentalnej dławnicy znajdującej się w laboratorium. Schemat uszczelnienia został
ukazuje rysunku 3. W tabeli przedstawiono parametry geometryczne dławnicy oraz
parametry płynu przepływającego przez uszczelnienie. Czynnikiem roboczym w uszczelnieniu
było sprężone powietrze.

Rys. 3. Geometria i przekrój uszczelnienia z opisem oznaczeń

Nazwa
Ciśnienie na wlocie
Temperatura na wlocie
Ciśnienie na wylocie
Liczba zębów uszczelnienia
Średni luz uszczelnienia
Podziałka

Oznaczenie

Wymiar

Jednostka

𝑝0
𝑇𝑜
𝑝𝑘
n
s
t

400000
297,35
112750
20
0,5
10

Pa
K
Pa
-mm
mm

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/10

107

Grubość tarczy
Wysokość uszczelnienia
Średnica uszczelnienia

g
h
D

1
10
150

mm
mm
mm

Rysunek 4 przedstawia wykres ukazujący rozkład ciśnienia w dławnicy. Kolorem niebieskim
oznaczone zostały wyniki uzyskane za pomocą obliczeń według metody St. Venant’a,
natomiast kolorem pomarańczowym wyniki uzyskane eksperymentalnie. Widoczna jest
niewielka różnica otrzymanych wyników, która spowodowana jest tym, że w metodzie
obliczeniowej St. Venant’a otrzymane wartości ciśnienia uzyskane są w sposób pośredni.

Rysunek 4. Porównanie rozkładu ciśnień wyznaczonych za pomocą metody St. Venanta i eksperymentalnie.

4. Podsumowanie
Istnieje wiele metod obliczeniowych dla uszczelnień labiryntowych. Większość metod
bazuje na teoretycznych przemianach zachodzących podczas przepływu czynnika przez
labirynt. Niektóre metody zostały zbadane eksperymentalnie i wzbogacone o współczynniki
zbliżające wyniki uzyskane za ich pomocą do rzeczywistości.
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METODA POŚREDNIEGO WYZNACZANIA MOCY
EFEKTYWNEJ WOLNOOBROTOWEGO SILNIKA
OKRĘTOWEGO NA PODSTAWIE EKSPLOATACYJNYCH
POMIARÓW CIŚNIENIA POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO
Dominik Kreft
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Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
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Streszczenie
W artykule przedstawiono metodę, która pozwala w przybliżony sposób wyznaczyć względną moc okrętowego
silnika głównego w warunkach eksploatacji na podstawie standardowego pomiaru ciśnienia powietrza
doładowującego w kanale dolotowym. Metoda oparta jest na określaniu współczynników aproksymującej funkcji
liniowej, przy znanym ciśnieniu doładowania oraz rodzaju i mocy nominalnej silnika. Jest ona uzupełnieniem innych
metod pośredniego wyznaczania mocy efektywnej silnika głównego, wymienionych we wstępie niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: silnik okrętowy, moc efektywna, ciśnienie doładowania, pomiary eksploatacyjne.

1. Wstęp
Podczas rejsu statku, wartości różnych parametrów w siłowni okrętowej odnotowywane są
przez załogę w dzienniku maszynowym lub zbierane automatycznie przez system informatyczny,
zespolony z silnikiem napędowym. Zapisywane dane eksploatacyjne mogą różnić się w zależności
od wewnętrznych przepisów danego armatora, ale są to najczęściej odnotowywane raz na dobę:
- data i czas z wyróżnieniem stanu eksploatacyjnego statku (np. 10h postój w porcie, 14h
pływanie swobodne),
- dane nautyczne: przepłynięty dystans, prędkość i kierunek prądu morskiego oraz wiatru,
- prędkość obrotowa silnika napędowego,
- ciśnienia: powietrza doładowującego, wody słodkiej i oleju smarowego w obiegach silnika
głównego,
- temperatury: spalin przed i za turbosprężarką, powietrza doładowującego, wody morskiej na
wlotach i wylotach z chłodnic centralnych (lub oleju smarowego i wody cylindrowej),
powietrza zewnętrznego,
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- czas pracy poszczególnych zespołów prądotwórczych oraz kotła opalanego,
- średnia dobowa moc elektryczna poszczególnych zespołów prądotwórczych oraz prądnicy
wałowej,
- zużycie oleju smarującego silnik główny i zespoły prądotwórcze,
- zużycie paliwa z podziałem na poszczególne silniki i kotły, rodzaj paliwa i stan
eksploatacyjny statku,
- ilość paliwa w zbiornikach zapasowych z podziałem na jego rodzaj wraz z adnotacjami o
dacie, miejscu i objętości bunkrowanego paliwa [4].
Powyższe dane nie zawierają bezpośredniej informacji na temat średniej dobowej mocy
efektywnej silnika głównego w czasie eksploatacji. Najpopularniejszą metodą obliczania
powyższej mocy jest pomiar prędkości obrotowej za pomocą obrotomierza oraz momentu
obrotowego na wale napędowym za pomocą momentomierza tensometrycznego lub impulsowego.
Możliwe jest obliczenie tej wartości na podstawie pomiaru zużycia paliwa przy znajomości jego
wartości opałowej oraz zależności jednostkowego zużycia paliwa od mocy efektywnej która jest
udostępniana przez producentów silników. Niestety metoda ta jest niedokładna ze względu na
obarczony błędem pomiar zużycia paliwa, określenie jego gęstości i wartości opałowej [1, 5].
Ponadto należy wspomnieć o pośrednich metodach obliczania mocy efektywnej, bazujących na
funkcji iloczynu prędkości obrotowej turbosprężarki oraz temperaturze spalin na jej wylocie z
uwzględnieniem położenia wskaźnika obciążenia [1, 2]. Jest też możliwe obliczenie mocy
efektywnej przy znajomości współczynnika nadmiaru powietrza oraz porównaniu masowego
strumienia spalin w funkcji mocy użytecznej. Wszystkie powyższe metody, które opierają się na
danych zawartych w dziennikach maszynowych, bazują na charakterystykach określonych przez
producenta silnika podczas prób nowego silnika na hamowni. W trakcie eksploatacji warunki
mogą znacznie odbiegać od warunków teoretycznych, co powoduje błąd, który Man B&W określa
na 6% w przypadku zużycia paliwa przez silnik główny, 5% dla agregatów prądotwórczych, zaś
dla spalin wylotowych dokładność wartości temperatury wynosi +/- 15oC a masowego natężenia
przepływu +/-5% [5, 6].
Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie alternatywnej metody wyznaczania mocy
efektywnej silnika głównego bazując na eksploatacyjnych pomiarach ciśnienia powietrza
doładowującego.
2. Sprawdzenie liniowości funkcji
Wyższe ciśnienie doładowania umożliwia całkowite spalenie większej dawki paliwa. W
konsekwencji moc efektywna silnika spalinowego rośnie wraz z ciśnieniem doładowania. W
przypadku silników dwusuwowych WinGD, wykres zależności ciśnienia doładowania od mocy
efektywnej jest zbliżony do funkcji liniowej [8]. Przykładowy wykres dla silnika WinGD
W12X92, wraz z czerwoną przerwaną linią trendu przedstawiono na Rys. 1:
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Rys. 1. Zależność ciśnienia doładowania od mocy efektywnej (w wartościach względnych) dla silnika WinGD typu
W12X92

Kwadrat współczynnika korelacji iloczynu momentów Pearsona R2 (współczynnik
determinacji) który jest stosunkiem kwadratów wariancji ciśnienia do wariancji mocy efektywnej
dla liniowej funkcji trendu wynosi 0,9985 [3]. Przy n = 17 wartościach, funkcja posiada 15 stopni
swobody, a wartość krytyczna dla poziomu istotności α = 0,01 wynosi 0,606 [7]. Współczynnik
korelacji jest wyższy od wartości krytycznej testu statystycznego, więc można przyjąć hipotezę
alternatywną, że funkcja pierwotna oraz liniowa funkcja trendu są dobrze skorelowane.
3. Określenie zależności efektywnej mocy silnika w funkcji ciśnienia doładowania
W celu określenia zależności mocy efektywnej silnika od ciśnienia doładowania, zostanie
obliczony współczynnik kierunkowy a oraz wyraz wolny b układu równań liniowych w
następującej postaci:
{

𝑝𝑑1 = 𝑎 ∙ 𝑃𝑒1 + 𝑏
𝑝𝑑2 = 𝑎 ∙ 𝑃𝑒2 + 𝑏

(1)

gdzie:
Pe - względna moc efektywna silnika [%]
pd - ciśnienie powietrza doładowującego [bar]
Współczynniki a i b układu równań (1) zostały obliczone i przedstawione w Tab. 1 dla
wszystkich jednopaliwowych silników dwusuwowych firmy WinGD, przy założeniu maksymalnej
liczby cylindrów oferowanej dla danego silnika oraz maksymalnej mocy i prędkości obrotowej. W
dolnej części tabeli została obliczona średnia arytmetyczna oraz odchylenie standardowe
współczynnika a i wyrazu wolnego b. Po analizie danych silników WinGD stwierdzono, że
ciśnienie doładowania zależy od rodzaju silnika i jego mocy nominalnej, natomiast nie ma na nie
wpływu konstrukcja turbosprężarki [8].
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Tab. 1 Zestawienie współczynników funkcji liniowej dla jednopaliwowych silników firmy WinGD

Rodzaj silnika
8RT-flex48T-D
8RT-flex50-D
8RT-flex58T-D
W8X35-B
W8X40-B
W8X52
W8X62
W8X72
W9X82-D
W12X92

Moc nominalna [kW]
12804
15356
19888
7656
9988
15928
23408
31768
54450
85140
średnia arytmetyczna μ
odchylenie standardowe σ

Współczynnik a
0,0353
0,0409
0,0385
0,0411
0,0401
0,0409
0,0389
0,0389
0,0381
0,0418
0,0395
0,0018

Współczynnik b
0,5876
0,5265
0,5582
0,5435
0,6771
0,5765
0,5565
0,5565
0,8171
0,4859
0,5885
0,0892

Po przekształceniu wzoru (1) i podstawieniu średnich arytmetycznych wartości
współczynników a i b wyliczonych w Tab. 1, uniwersalny wzór (2) na względną moc efektywną,
silnika przy znanym ciśnieniu powietrza doładowującego można zapisać w postaci:
𝑃𝑒 =

𝑝𝑑 − 0,5885
[%]
0,0395

(2)

W celu oszacowania błędu mocy efektywnej silnika uzyskanego z powyższego wzoru oraz
założeniu normalności rozkładu współczynników a i b, zostanie obliczony błąd standardowy,
dający pewność, że w przedziale [μ–σ, μ+σ] znajduje się 68,3% wszystkich obserwacji [3].
Zastosowanie błędu standardowego podyktowane jest brakiem potrzeby dokładniejszego
określania błędu (np. według reguły 3σ), z racji tego, że metoda ma służyć jedynie oszacowaniu
wartości mocy efektywnej silnika głównego. W takim razie można zapisać:
𝑃𝑒 =

𝑝𝑑 − 0,5885 +/−0,0892
[%]
0,0395 +/−0,0018

(3)

Co dla ciśnienia 2 bar wynosi:
𝑃𝑒 = 35,77+4,11
−3,74 [%]

(4)

𝑃𝑒 = 86,46+6,57
−5,99 [%]

(5)

a dla ciśnienia 4 bar:

Na podstawie powyższych wzorów można stwierdzić, że dokładność oszacowania mocy
efektywnej silnika spada wraz ze wzrostem ciśnienia doładowania. Średni błąd standardowy dla
ciśnień doładowania w zakresie 1,5 - 4,7 bar wynosi, odpowiednio: + 5,46 % oraz – 4,98 % mocy
efektywnej silnika.
4. Przykład obliczeniowy
Do przykładu obliczeniowego wybrano silnik: WinGD 6W-X52 o mocy nominalnej 9000 kW
oraz prędkości obrotowej 90 obr/min, wyposażony w jedną turbosprężarkę ABB A265-L.
W oprogramowaniu WinGD – General Technical Data (GTD) [8], w zakładce Result należy
wygenerować arkusz kalkulacyjny Excel, zawierający najważniejsze informację dotyczące silnika.

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/11

114

Następnie w arkuszu kalkulacyjnym z zakładki Performance tables należy odczytać wartości
ciśnienia doładowania dla 25 i 100% obciążenia eksploatacyjnego, które wynoszą, odpowiednio:
1,6 i 4,96 bar. Odczytane wartości należy podstawić do układu równań liniowych:
{

1,6 = 𝑎 ∙ 25 + 𝑏
4,96 = 𝑎 ∙ 110 + 𝑏

(6)

Po rozwiązaniu układu równań otrzymujemy wynik w postaci:
{

𝑎 = 0,0395
𝑏 = 0,6118

Więc równanie do obliczenia mocy efektywnej silnika przyjmie następującą postać:
𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 =

𝑝𝑑 − 0,6118
[%]
0,0395

(7)

Ostatecznie zależność można przedstawić na wykresie pokazanym na Rys. 2.

Ciśnienie doładowania [bar]
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Moc efektywna względna [%]
Rys. 2 Zależność ciśnienia doładowania od mocy efektywnej (w wartościach względnych) dla silnika WinGD typu
6WX52 o mocy nominalnej 9000 kW oraz prędkości obrotowej 90 obr/min

5. Podsumowanie
W pracy została zaproponowana metoda, która jest uzupełnieniem znanych metod określania
mocy efektywnej silnika w eksploatacji. Została określona zależność empiryczna pozwalająca na
szybkie oszacowanie mocy efektywnej silników głównych dla określonego typoszeregu firmy
WinGD na podstawie eksploatacyjnych pomiarów ciśnienia doładowania. Zaletą metody jest jej
niewątpliwa prostota. Jako wadę należy uznać nadmierną niedokładność uzyskiwanych wyników
wynoszącą w przybliżeniu 5% (dla 68% poziomu ufności). Z tego względu można ją stosować
tylko w celu wstępnego oszacowania mocy efektywnej silnika w warunkach eksploatacji. W celu
uzyskania dokładniejszej wartości wyznaczanej mocy należy skorzystać ze współczynników
funkcji liniowej dla konkretnego typu silnika przedstawionych w Tab. 1 (oraz uwzględnić jego
moc), lub samodzielnie obliczyć współczynniki w oparciu o dane pomiarowe udostępniane przez
producenta. Należy również dokładnie przeanalizować oddziaływanie zakłóceń zewnętrznych,
układu regulacji i sterowania silnika oraz zmiany jego stanu technicznego w procesie eksploatacji.
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SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA MECHANIKÓW OKRĘTOWYCH
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH BRANŻY OFFSHORE
Agata Krystosik-Gromadzińska, Agnieszka Ubowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, Polska
tel.: +48 91 4494461
e-mail: agata.krystosik @zut.edu.pl
Streszczenie
Otwarty rynek pracy, charakterystyczny dla branży morskiej, umożliwia jej podjęcie na całym świecie. Przeszkodą
mogą być jednak specjalistyczne wymagania uzależnione od rejonu pływania i rodzaju jednostek. Międzynarodowe
przepisy i standardy, w tym Rezolucja IMO A.1079(28) z dnia 4 grudnia 2013 r. Recommendations for the training
and certification of personnel on Mobile Offshore Units, określają specyficzne wymagania dotyczące wyszkolenia
załóg.
W artykule omówiono szkolenia podnoszące kompetencje mechaników okrętowych. Szczególną uwagę poświęcono
podstawowemu kursowi bezpieczeństwa offshore: Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training, którego
ukończenie umożliwia podjęcie pracy m.in. w dziale maszynowym mobilnych środków transportu offshore (Mobile
Offshore Units).
Umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia, a w szczególności ewakuacja z tonącego helikoptera (szkolenie
Helicopter Underwater Escape Training), mogą w istotny sposób zmniejszyć skutki zdarzeń, do których dochodzi
przede wszystkim w trakcie transportu załogi. Podczas szkolenia delegaci ćwiczą umiejętności praktyczne takie jak
techniki ucieczki z zanurzonego i niezanurzonego helikoptera w różnych jego położeniach z wykorzystaniem systemu
sprężonego powietrza do oddychania oraz tratwy ratunkowej. Szkolenia prowadzone są w ośrodkach wyposażonych w
symulatory helikopterów zgodnie ze standardami Offshore Pertoleum Industry Training Organisation, a certyfikaty
ich ukończenia uznawane są na całym świecie.
Słowa kluczowe: szkolenie, jednostki offshore, mechanik okrętowy, BOSIET, HUET

1. Wprowadzenie
Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r.
(Konwencja STCW), w rozdziale III określa wymagania dotyczące pracowników działu
maszynowego. Podaje wymagania jakie powinni spełnić oficerowie mechanicy. Są to wymagania
dotyczące stanu zdrowia, praktyki morskiej, szkoleń niezbędnych do zdobycia wiedzy teoretycznej
i praktycznej oraz doświadczenia z uwzględnieniem znajomości międzynarodowych przepisów i
zaleceń. Przepisy stanowią także jakie przeszkolenia niezbędne są do podjęcia pracy w dziale
maszynowym (Tab. 1) [7].
Mechanicy okrętowi stanowią wykwalifikowaną grupę zawodową. Z badań Deloitte
przeprowadzonych w związku z ogłoszeniem przez Międzynarodową Organizację Morską 2010 r.
„Rokiem Marynarza” wyłania się obraz mechanika o wysokich umiejętnościach, wyszkolonego i
coraz lepiej zarabiającego, który najwyższe stanowisko zajmuje przed ukończeniem
pięćdziesiątego roku życia (Tab. 2).
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Tab. 1. Świadectwa z przeszkoleń wymagane w dziale maszynowym [7]
Posiadany dyplom – dział
maszynowy

Świadectwo z przeszkolenia

III/1

III/2, III/3

III/6

Konieczność
odnowienia
co 5 lat

Indywidualne techniki ratunkowe
X*
X
X*
Tak
Elementarna pomoc medyczna
X*
X
X*
Nie
Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
X*
X
X*
Nie
Ochrona p-poż stopień podstawowy
X*
X
X*
Tak
Ratownik
X*
X
X*
Tak
Ochrona p-poż stopień wyższy
X*
X
X*
Tak
Pierwsza pomoc medyczna
X*
X
X*
Nie
Świadomość problematyki ochrony
X***
X***
X***
Nie
Dla osób z wyznaczonymi obowiązkami z zakresu ochrony
X***
X***
X****
Nie
Dowodzenie siłownią okrętową (połączone z
X*
X*
Nie
„umiejętnościami przywódczymi”)
Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji układów zasilania
X**
X**
X****
Nie
powyżej 1 kV
*) posiadanie świadectwa jest warunkiem uzyskania pierwszego dyplomu
**) wymagane tylko na statkach wyposażonych w instalacje wysokiego napięcia (powyżej 1 kV)
***) wymagane na statkach objętych kodeksem ISPS
****) wymagane od osób ubiegających się o wydanie dyplomów elektroautomatyków po raz pierwszy jak i o
odnowienie dyplomu oficera elektroautomatyka
Tab. 2. Wiek i wynagrodzenie mechaników okrętowych [3]

Stanowisko

Główny
mechanik
2 mechanik
3 mechanik
4 mechanik

Liczba
na
statku

Europa

Ameryka Północna

Południowa Afryka, Bliski
wschód oraz region Azji i
Pacyfiku
Średnie
Średni
wynagrodzenie
wiek
($/miesiąc)

Średni
wiek

Średnie
wynagrodzenie
($/miesiąc)

Średni
wiek

Średnie
wynagrodzenie
($/miesiąc)

1

47

8097

49

10974

47

8784

1
1
0-1

37
35
29

5880
3086
3030

42
38
31

9133
4581
3798

38
34
29

6902
4050
3300

27 kwietnia 2018 r. weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji
członków załóg statków morskich, które określa szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do
zajmowania stanowisk na statkach morskich, w tym działu maszynowego. Dział V
Rozporządzenia określa dodatkowe przeszkolenia specjalistyczne, które powinien odbyć każdy
członek załogi odpowiedzialny za operacje przeładunkowe na statkach przewożących ładunki
niebezpieczne [12]. W przypadku mechaników zatrudnionych na jednostkach pływających branży
offshore (ang. Mobile Offshore Units, MOUs) świadectwa opisane w Rozporządzeniu są
niewystarczające i muszą być poszerzone o szkolenia zawarte w Rezolucji IMO A.1079(28) z dnia
4 grudnia 2013 r. Recommendations for the training and certification of personnel on Mobile
Offshore Units (MOUs) [11]. Wymagania te zostały również zawarte w dokumencie
STCW.6/Circ.5 z dnia 30 maja 2000 r. [5] będącym uzupełnieniem do części B dokumentu
Seafarers’ Training Certification and Watchkeeping (STCW) Code. Do dokumentu dodano
wymagania dotyczące załóg mobilnych środków transportu offshore. Nowa sekcja B-V/d:
Guidance of application of the provisions Code of the STCW Convention to mobile offshore units
(MOUs) w punkcie 6 zawiera zapis dotyczący konieczności odbycia podstawowego szkolenia z
zakresu bezpieczeństwa „basic safety training”, prowadzonego zgodnie z rekomendacjami IMO.
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Niebezpieczne zdarzenia związane z aktywnością w zakresie pozyskiwania złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego na obszarach morskich, a w szczególności wypadek w Zatoce Meksykańskiej w
2010 r., zwiększyły świadomość społeczeństwa w odniesieniu do zagrożeń, jakie niesie ze sobą
ten obszar działań. Zmiana podejścia została odzwierciedlona m.in. w przepisach Parlamentu
Europejskiego [4]. Zgodnie z wymaganiami mającymi źródło w brytyjskich przepisach o
raportowaniu urazów, chorób i niebezpiecznych sytuacji (RIDDOR 2013 [10]) oraz wspomnianej
dyrektywie [4], w sektorze offshore monitorowane są zdarzenia takie jak: uwolnienie substancji
niebezpiecznych, ewakuacja ze względów zdrowotnych, czy wypadki z udziałem helikopterów.
Ostatnie ze zdarzeń są konsekwencją faktu, że jest to sektor przemysłowy, który nie może
funkcjonować bez helikopterów transportujących załogę oraz dostarczających niezbędne
narzędzia. Tablica 3 przedstawia przykłady wypadków z udziałem helikopterów. Najwięcej tego
rodzaju wypadków miało miejsce u wybrzeży Wielkiej Brytanii. W latach 1981 – 2010
helikopterami przetransportowano ponad 54 mln pasażerów do i z instalacji offshore. W
wypadkach w tym okresie życie straciło 110 pracowników branży offshore i członków załóg
helikopterów. Tylko w 2002 r., 2006 r. oraz 2009 r. doszło do trzech katastroficznych wypadków,
w których zginęło ponad 30 osób [13].
Główna przyczyna wypadków do których doszło podczas transportu helikopterami
pracowników sektora offshore wynikała z błędów operacyjnych (Rys. 1). Większość operacyjnych
przyczyn wypadków (73%) dotyczyła problemów pilotażowych, takich jak błędna percepcja
załogi i niewłaściwe podejmowanie decyzji [1].
przyczyny
zewnętrzne
28%

przyczyny
techniczne
28%

przyczyny
operacyjne
44%
Rys. 1. Podział wypadków z udziałem helikopterów branży offshore według przyczyn w latach 1992-2013 [1]

Należy mieć na uwadze, że branża offshore stale rozwija się, a z roku na rok przybywa statków
typu offshore (Tab. 4). Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na członków załogi. W 2018 r. na
statkach tych było zatrudnionych 100896 członków załogi [2].
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Tab. 3. Wypadki z udziałem helikopterów [6]
Data
Maj 2014
Październik 2013

Lipiec 2013

Sierpień 2013
Kwiecień 2009
Marzec 2009
Luty 2009
Listopad 2006
Marzec 1992

Listopad 1986

Lipiec 1983
Sierpień 1981

Lokalizacja

Ofiary/poszkodowani

Takoradi, Ghana

4/4

Wenecja, Luizjana,
Zatoka
Meksykańska, USA
Pole gazowe
Yatagun, Morze
Andamańskie,
Myanmar
Wybrzeże
Szetlandów, Morze
Północne, UK
W drodze do
Peterhead, UK
Nowa Funlandia,
Kanada
Na wschód od
Aberdeen, UK
Wybrzeże
Terengganu, Malezja
W pobliżu Cormant
Alpha, NE od
Szetlandów, UK

1/2

W drodze do
Sumburgh, UK
St Mary’s,
archipelago Scilly,
UK
W drodze do Bacton,
Norfolk, UK

Szczegóły zdarzenia
Helikopter w drodze z Takoradi na statek
wiertniczy Jack Ryan runął do morza
4 osoby na pokładzie, pilot zmarł, 2
pasażerów z poważnymi urazami
kręgosłupa

3/4

Na pokładzie 9 pasażerów i 2 członków
załogi

4/14

Na pokładzie 16 pasażerów I 2 członków
załogi

16/0

Zmarło 14 pasażerów i 2 członków
załogi

17/1

18 osób na pokładzie, 1 przeżyła

0/18

Uratowano 16 pasażerów i 2 członków
załogi

1/20

Na pokładzie 21 osób, zmarł pilot

11/1

Śmigłowiec AS332L Super Puma

45/0

43 pasażerów I 2 członków załogi
zginęło a tylko 2 osoby przeżyły w
wypadku helikoptera Boing Chinook
wracającego z Brent Oil field

20/6

Helicopter crashed into sea killing 20
persons

13/3

Helikopter rozbił się na morzu, zginęły
wszystkie osoby na pokładzie

Tab. 4. Liczba statków typu offshore w latach 2008-2017 [9]
Statki typu offshore
Małe (GT<500)
Średnie (500GT<25000)
Duże (25000GT<60000
Bardzo duże (GT60000)
Suma

2008
1280
3361
57
121

2009
2032
3693
42
71

2010
2129
4022
50
82

2011
2185
4312
75
120

2012
2241
4548
89
124

2013
2367
4847
94
132

2014
2531
5227
115
157

2015
2612
5339
112
169

2016
2685
5402
120
201

2017
2686
5324
123
205

4819

5838

6283

6692

7002

7440

8030

8232

8408

8338

W Rezolucji IMO Res. 1079 [11] opisano środki ewakuacji takie jak np. helikopter oraz
standardy szkoleń zaawansowanych technik przetrwania personelu. Szkolenie z tego zakresu
obejmuje zapoznanie ze środkami ewakuacji oraz technikami ucieczki z helikoptera podczas
awaryjnego lądowania na wodzie oraz z tonącego helikoptera (Helicopter Underwater Escape
Training). Szkolenie może odbywać się jako odrębny blok, bądź jako część szkolenia dotyczącego
bezpieczeństwa i sytuacji zagrożeń w branżach naftowej i gazowej offshore:
 podstawowy kurs bezpieczeństwa offshore - BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and
Emergency Training). Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z zasadami
bezpieczeństwa i ewakuacją z helikoptera, który wylądował w wodzie lub tonie. Około
70% kursu jest szkoleniem praktycznym, pozwala więc kursantom w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych, wyćwiczyć właściwe zachowania w niebezpiecznych
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sytuacjach. Zatwierdzany jest przez OPITO i jest akceptowany w branżach naftowej i
gazowej offshore na całym świecie. Szkolenie BOSIET może odbywać się w różnych
wariantach:
 BOSIET z EBS, (Emergency Breathing System),
 BOSIET z CA-EBS (Compressed Air Emergency Breathing System),
 BOSIET z ECT (Escape Chute Training),
 BOSIET z TSbB (Travel Safety by Boat),
oraz w wariantach kursów dedykowanych pracy w warunkach tropikalnych np. TBOSIET i
THUET;
 kurs HUET z wykorzystaniem systemu oddychania sprężonym powietrzem (CA-EBS),
obejmuje ewakuację z tonące helikoptera i innych statków powietrznych oraz trening
użycia CA-EBS (HUET – Helicopter Underwater Escape&”Airpocket” Training).
Opcja CA-EBS wymagana jest w przypadku załóg odbywających lot helikopterem w
Wielkiej Brytanii i Holandii (wkrótce również Danii). Zatwierdzony przez OPITO, daje
wiedzę i umiejętności, które wykorzystywane mogą być w sytuacjach awaryjnych
podczas lotów helikopterem do i z przybrzeżnych instalacji naftowo-gazowych i
statków.
Wszyscy członkowie załogi jednostek offshore powinni ukończyć odstawowy kurs
bezpieczeństwa w morskim przemyśle wydobywczym (BOSIET), odnawiany co 4 lata.
2. Ośrodki szkoleniowe
OPITO (Offshore Pertoleum Industry Training Organisation) jest organizacją non profit
działającą od ponad 30-stu lat. Standardy OPITO są odpowiedzią na oczekiwania rynku między
innymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w sektorze wydobywczym nafty i gazu. Wszystkie
zatwierdzone przez OPITO firmy szkoleniowe są corocznie kontrolowane, a certyfikaty OPITO są
wprowadzane do systemu bazy danych „Vantage”. Na mapie przedstawiono lokalizację
europejskich ośrodków realizujących szkolenia w zakresie BIOSET posiadające akredytację
OPITO. Zdecydowana ich większość mieści się na terenie wielkiej Brytanii (Rys. 2). W Polsce
dotychczas jeden ośrodek uzyskał akredytację - Vulcan Training Centre w Szczecinie. Ponadto
Podstawowy kurs bezpieczeństwa w morskim przemyśle wydobywczym organizowany wg
standardów OPITO realizowany jest przez Szkołę Morską w Gdyni Sp. Z O.O. (certyfikat Lloyd
Register LRQA).

Rys. 2. Lokalizacja akredytowanych ośrodków szkoleniowych w Europie [14]
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3. Szkolenie BOSIET
Program szkolenia BOSIET wprowadza delegatów w tematykę bezpieczeństwa na morzu.
Zawiera treści charakteryzujące główne zagrożenia, ich skutki oraz sposoby kontrolowania
konsekwencji, wpływ eksploatacji instalacji na środowisko morskie, przepisy bezpieczeństwa,
zasady zarządzania bezpieczeństwem w instalacjach morskich, wymagania w zakresie
bezpieczeństwa pracy, polityki nadużywania używek, zgłaszania incydentów, wypadków i sytuacji
awaryjnych. W ramach szkolenia BOSIET, które zazwyczaj trwa trzy dni, delegaci poznają
techniki ewakuacji i ćwiczą wykorzystanie awaryjnego systemu oddechowego, lokalizatora
osobistego oraz kamizelki ratunkowej, podczas różnych scenariuszy ewakuacji z helikoptera.
Zajęcia realizowane są zgodnie ze standardami OPITO [14].
Standardy szkolenia ewakuacji z wykorzystaniem helikoptera określają zagadnienia
teoretyczne oraz elementy praktyczne, które muszą być ćwiczone:
 Element 1.1 Awaryjny system oddechowy (EBS): teoria i demonstracja:
 zasada działania EBS,
 czas działania EBS,
 dynamika flotacji EBS,
 korzystanie z osobistego nadajnika lokalizacji (PLB),
 zakładanie i obsługa EBS;
 Element 2.1 Zastosowanie awaryjnego systemu oddechowego (EBS):
 zakładanie kombinezonu lotniczego (typu zwykle używanego w regionie
szkolenia), EBS i kamizelki ratunkowej,
 przeprowadzanie kontroli integralności sprzętu EBS,
 obsługa EBS i oddychanie z wykorzystaniem EBS w wodzie;
 Element 3.1 Praktyczne techniki ucieczki ze śmigłowca:
 przygotowanie do lądowania awaryjnego śmigłowca,
 postępowanie zgodnie z instrukcjami załogi, umiejscowienie sprzętu EBS i
ewakuacja z helikoptera przy pomocy wyznaczonego wyjścia, po kontrolowanym
opuszczeniu awaryjnym do suchego lądowania (przeprowadzonego w symulatorze
śmigłowca na basenie przy suchym lądzie),
 przygotowanie do wodowania,
 rozmieszczanie i oddychanie ze sprzętu EBS przy ciśnieniu atmosferycznym w
suchych warunkach (przeprowadzane w symulatorze helikoptera przy basenie na
suchym lądzie),
 sucha ewakuacja, przy użyciu wyznaczonego wyjścia, na tratwę lotniczą ze
śmigłowca porzuconego na wodzie,
 ucieczka przez otwór w oknie, który jest pod wodą, z częściowo zanurzonego
śmigłowca (bez działania i z zadziałaniem okna wypychającego),
 ucieczka przez otwór w oknie, który jest pod wodą, z wywróconego śmigłowca (bez
działania okna wypychającego),
 użycie kamizelki ratunkowej, rozłożenie osłony rozpryskowej i wejście na pokład
tratwy ratunkowej z wody.
Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem symulatora helikoptera, który można zanurzyć i obrócić
w wodzie, w krytym basenie (Rys. 3). Symulator może obracać się o 180 stopni, co oznacza, że
może być ćwiczona ucieczka w różnych pozycjach rotacji i na różnych poziomach zanurzenia.
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Rys. 3. Symulator helikoptera HUET model METS 5, wyprodukowany w Kanadzie - ośrodek szkolenia
Vulcan Training Center, Szczecin

Rys. 3. Ćwiczenia demonstracyjne prowadzone w ośrodku szkolenia Vulcan Training Center, Szczecin

Możliwe jest także ćwiczenie bardziej złożonych ucieczek, takich jak ucieczka z helikoptera,
który miał zablokowane różne punkty wyjścia czy ucieczka w ciemności. Celem jest
wypracowanie odpowiednich reakcji i nawyków oraz odruchów, które w sytuacji realnego
zagrożenia w znaczącym stopniu zwiększają szansę uratowania się.
Celem wyeliminowania czynnika ludzkiego [8] w trakcie wypadku helikoptera, podczas
ćwiczeń w symulatorze, kursanci nabywają nie tylko umiejętności praktyczne, ale również uczą
się panować nad emocjami i zachowywać trzeźwość myślenia, pomimo bardzo niekomfortowej
sytuacji (zalewanie wodą). Ćwiczenia prowadzone są z asekuracją nurków oraz instruktora.
Do ćwiczeń wykorzystywany jest najczęściej symulator METS®, Model 5, który może
symulować komercyjne helikoptery od małych do średnich oraz małe samoloty o stałych
skrzydłach z dwoma lub czterema siedzeniami i przedłużeniem centralnym. Model 5 wyposażony
jest w kokpit i może zawierać cztery wymienne wyjścia awaryjne [15].
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W szkoleniu BOSIET kursanci otrzymują także wiedzę dotyczącą użycia przenośnych gaśnic,
technik samo-ratowniczych z okapem dymnym lub częściową opaską na oczy przy różnych
stopniach widoczności, technik ucieczki w małych grupach z kapturem dymnym lub częściową
opaską na oczy z obszarów pożarowych gdzie brak całkowitej widoczności.
Delegaci ćwiczą także zakładanie kamizelki ratunkowej w sytuacji awaryjnej, zbiórkę i
wsiadania na jednostkę ratunkową (TEMPSC), wykorzystanie urządzenia ratowniczego śmigłowca
do podjęcie rozbitka z wody, zejście do wody, indywidualne i grupowe techniki przetrwania w
morzu, wejście na pokład morskiej tratwy ratunkowej z wody oraz działania w ramach pierwszej
pomocy.
Podsumowanie
Mechanicy zatrudnieni na jednostkach branży offshore zobligowani są do odbywania
dodatkowych szkoleń z tematyki bezpieczeństwa. Bardzo często na statek mogą dostać się jedynie
helikopterem. Aby w sytuacji awaryjnej zwiększyć swoje szanse na przeżycie, konieczne są
szkolenia, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej pracy w
środowisku offshore.
Delegaci podczas kursów ćwiczą techniki przetrwania i ewakuacji. Szkolenie HUET,
realizowane jako odrębny blok, bądź jako część szkolenia BOSIET, pozwala na poznanie technik
ewakuacji z helikoptera awaryjnie lądujące na wodzie i tonącego. Kursanci w krytym basenie
odbywają trening podczas, którego w bezpiecznych warunkach ćwiczą techniki ucieczki z
helikoptera w różnych scenariuszach. Ich zadaniem jest znalezienie wyjścia z helikoptera, otwarcie
włazów, okien, wydostanie się na powierzchnię bez i z użyciem EBS oraz dostane się na tratwę
ratunkową i jej obsługa. Szkolenie prowadzone zgodnie ze standardami OPITO musi być
odnawiane co cztery lata.
Szkolenie jest coraz częściej realizowane z uwagi na liczną grupę osób zatrudnionych w
branży offshore. O dużym zainteresowaniu świadczyć może uruchomienie akredytowanego
ośrodka w Polsce.
Literatura
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

CAP 1145, Civil Aviation Authority – Safety review of offshore public transport helicopter
operations in support of the exploitation of oil and gas, 2014, dostęp
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2626.pdf.
Crew Connectivity 2018 Survey Report, Futurenautics Ltd. 2018.
Deloitte, Challenge to the industry. Securing skilled crews in today’s marketplace, dostęp
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/dttl-erchallengeindustry-08072013.pdf.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w
sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na
obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE Tekst mający znaczenie dla EOG.
IMO, Amendments to Part B of The Seafarers’ Certification and Watchkeeping (STCW)
Code, STCW.6/Circ.5, 30.05.2000.
Khalique, A., Basic Offshore Safety: Safety induction and emergency training for new
entrants to the offshore oil and gas industry, Routledge 2015.
Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy,
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca
1978 r. (Dz.U. 1984 nr 39 poz. 201).
Norafneeza, N., Anwar, J., Nur Azizah Arryanie, M., Human factors issues in basic offshore
survival and emergency training for platforms in tropical water, Materiały konferencyjne

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/12

124

[9]
[10]
[11]
[12]

[13]

[14]
[15]

7th Conference on Emerging Energy and Process Technology, CONCEPT 2018, 90, numer
artykułu 03005, Johor Bahru 2019.
Raporty The world fleet 2008-20017, dostęp www.equasis.org.
Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013, No. 1471.
Rezolucja IMO A.1079(28) z dnia 4 grudnia 2013 r. Recommendations for the training and
certification of personnel on Mobile Offshore Units (MOUs).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia
2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. 2018
poz. 802).
UK Offshore Commercial Air Transport Helicopter Safety Record (1981 – 2010), UK
Offshore Oil and Gas Industry Association, dostęp https://www.skybrary.aero/bookshelf/
books/2657.pdf.
www.opito.com.
www.survivalsystemsgroup.com/simulation-products/mets-model-5/.

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/12

125

126

NIEKONWENCJONALNE METODY ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO
NA STATKACH
Roman Liberacki
Politechnika Gdańska,
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel.: +48 58 3471850, fax: +48 58 3472430
e-mail: romanl@pg.edu.pl
Streszczenie
W artykule opisano kilka metod odzysku ciepła odpadowego, które nie znalazły jeszcze szerokiego zastosowania na
statkach. Obecnie, powszechnie wykorzystuje się ciepło spalin do wytwarzania pary wodnej grzewczej, a ciepło wody
chłodzącej cylindry silników głównych - do wytwarzania wody słodkiej w wyparownikach podciśnieniowych. Znacznie
rzadziej, para wodna lub spaliny służą do napędu turbogeneratorów. Metody te są jednak wykorzystywane od wielu
lat i mogą być uznane za konwencjonalne. Proponowane na forum międzynarodowym dalsze ograniczenia emisji
dwutlenku węgla, skłaniają do poszukiwania rozwiązań pozwalających na jeszcze szersze, niż dotychczas,
odzyskiwanie traconej energii. Można to czynić zastępując obiegi parowe wodne obiegami organicznymi Rankina,
które wykorzystują czynniki robocze wrzące w niskich temperaturach. Zalicza się tu różnego rodzaju węglowodory i
inne czynniki robocze stosowane w chłodnictwie. Pozwala to na lepsze wykorzystanie ciepła spalin. Umożliwia też
sięgnięcie po ciepło tracone w powietrzu doładowującym, wodzie chłodzącej cylindry, oleju smarowym - zarówno
silników głównych jak i silników pomocniczych. Oprócz organicznych obiegów Rankina, zastosować można także
obieg Kaliny, wykorzystujący mieszaninę wody i amoniaku, czy obieg trilateralny, gdzie ekspansja czynnika roboczego
w maszynie cieplnej, odbywa się tuż po osiągnięciu przez niego stanu wrzenia. Rozważa się też rozwiązania
wzorowane na silniku Stilla, czy silnikach sześciosuwowych. Można także budować układy, gdzie odzyskiwane ciepło
jest bezpośrednio konwertowane na energię elektryczną w generatorach termoelektrycznych albo na energię
mechaniczną w silnikach wykorzystujących nitinol, czyli stop niklu i tytanu. Wszystkie te niekonwencjonalne
rozwiązania pozwalają na oszczędność paliwa od kilku do około dziesięciu procent, w odniesieniu do ilości paliwa
zużywanego przez silniki główne.
Słowa kluczowe: statek, energia, obieg termodynamiczny, silnik, odzysk ciepła.

1. Wprowadzenie
Pojawiła się nowa strategia Komitetu Ochrony Środowiska IMO, która zakłada redukcję emisji
gazów cieplarnianych o pięćdziesiąt procent do 2050 roku, w porównaniu z rokiem 2008,
traktowanym jako punkt odniesienia. Poszukiwanie sposobów głębokiej utylizacji ciepła
odpadowego na statkach nabiera więc nowego sensu.
Do tej pory, kierując się dążeniem do ograniczenia zużycia paliwa, szeroko wykorzystuje się
ciepło zawarte w spalinach do produkcji pary wodnej, używanej dla celów grzewczych oraz ciepło
zawarte w wodzie chłodzącej cylindry silników do uzyskiwania wody słodkiej w wyparownikach
podciśnieniowych. Znacznie rzadziej, ciepło spalin służy do jednoczesnego wytwarzania pary
grzewczej i napędowej, czy też bezpośrednio do napędu turbin mocy. Niekiedy, woda chłodząca z
obiegu wysokotemperaturowego znajduje zastosowanie do podgrzewania wody zasilającej kocioł
parowy.
Pozwala to podnieść sprawność energetyczną siłowni. Skutkiem tego jest obniżenie kosztów
eksploatacji statków, w których nakłady ponoszone na zakup paliwa stanową istotny element. Ma
to też walory ekologiczne, gdyż mniejsze zużycie paliwa oznacza niższą emisję szkodliwych
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gazów i cząstek stałych do atmosfery. Z drugiej strony, utylizacja ciepła odpadowego wymaga
poniesienia znacznych kosztów inwestycyjnych.Zniechęca to do stosowania rozbudowanych
układów odzysku traconej energii. Zazwyczaj instaluje się jedynie kocioł utylizacyjny i
wyparownik podciśnieniowy. Wkrótce, sytuacja ta może ulec zmianie. Coraz ostrzejsze
wymagania ochrony środowiska i rosnące ceny paliw wymuszą poszukiwanie nowych,
energooszczędnych rozwiązań. Należy się więc spodziewać wzrostu zainteresowania układami
głębokiego odzysku ciepła odpadowego i poszukiwania nowych metod w tym zakresie.
2. Źródła ciepła odpadowego
W siłowniach turbinowych parowych, można wykorzystywać ciepło spalin kotłów opalanych
lub też w siłowniach wyposażonych w spalinowe silniki turbinowe - wprost ciepło ich spalin.
Podstawowymi źródłami ciepła odpadowego w siłowniach motorowych są spaliny, powietrze
doładowujące, woda chłodząca, olej smarowy silników spalinowych tłokowych głównych oraz
pomocniczych. W Tab.1. pokazano orientacyjny bilans cieplny silnika spalinowego, tłokowego
wolnoobrotowego, przyjmując moc użyteczną na poziomie 10 000 kW.
Tab.1. Orientacyjny bilans cieplny silnika wolnoobrotowego
Strumienie traconego ciepła:
Spaliny
Powietrze doładowujące
Woda chłodząca cylindry
Olej smarowy
Radiacja

≈ 25 %
≈ 14 %
≈6%
≈4%
≈1%

5000 kW
2800 kW
1200 kW
800 kW
200 kW

Moc użyteczna
Strumień energii w paliwie

≈ 50 %
100 %

10 000 kW
20 000 kW

Temperatury:
≈ 523 K  443 K
≈ 473 K  318 K
≈ 358 K  343 K
≈ 333 K  318 K
-

Z danych liczbowych zestawionych tabeli wynika, że połowa energii dostarczanej w paliwie
jest zamieniana na pracę użyteczną, reszta to energia tracona. Potencjalnie, można by więc
odzyskać bardzo dużo energii. Niestety, utrudnione jest to relatywnie niską temperaturą nośników
energii. Klasyczne systemy utylizacji sięgają po ciepło odpadowe spalin, które mają najwyższą
temperaturę. Należy jednak pamiętać, że wykorzystując je do wytwarzania pary wodnej nie można
w pełni wyzyskać ciepła, jakie jest do dyspozycji. Wynika to z ograniczenia temperatury spalin na
wylocie z kotła utylizacyjnego. W przypadku spalania paliw zasiarczonych, zachodzi konieczność
utrzymania temperatury spalin powyżej temperatury rosy kwasu siarkowego. Gdy korzysta się z
paliwa odsiarczonego, wówczas temperatura spalin na wylocie z kotła może być niższa, ale też jest
ograniczona. Niska temperatura wylotowa spalin z kotła - oznacza niskie ciśnienie a więc i
temperaturę wytwarzanej pary wodnej, co uniemożliwia jej zastosowanie do celów grzewczych, a
zwłaszcza napędowych. Zbyt niskie temperatury pozostałych czynników uniemożliwiają w ogóle
produkcję pary wodnej.
Z tego powodu, konieczne jest sięgnięcie po inne media pośredniczące w przekazywaniu
ciepła. Takie, które mogą być zastosowane, gdy dysponuje się źródłami ciepła o niskiej
temperaturze. Warto też poszukiwać innych możliwości, na przykład rozwiązań eliminujących
wielokrotną konwersję energii.
3. Organiczny obieg Rankine’a (ORC)
Organiczny obieg Rankine’a (ORC z ang. Organic Rankine Cycle) jest obiegiem parowym, z
tą jednak różnicą, że turbogenerator nie jest napędzany parą wodną lecz parą innego czynnika,
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który charakteryzuje się niską temperaturą wrzenia. Pozwala to na znacznie efektywniejsze
wykorzystanie ciepła spalin, a zwłaszcza umożliwia wykorzystanie także innych mediów
grzewczych, takich jak powietrze doładowujące, woda chłodząca cylindry, olej smarowy do
wytwarzania energii elektrycznej. Czynnikami roboczymi mogą być tu związki organiczne np. npentan, i-pentan, c-pentan, stąd nazwa obiegu. Zazwyczaj stosuje się czynniki chłodnicze takie jak
R134a, R245fa, czy związek krzemoorganiczny (heksametylodisiloksan) oznaczany jako MM.
Temperatury wrzenia przy ciśnieniu normalnym, w zależności od dobranego czynnika, mogą być
ujemne lub wynosić kilkanaście, kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Można więc doprowadzić je do
wrzenia i wytworzyć parę o ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne korzystając z nośników ciepła o
temperaturach rzędu 373 K i niższych.
Do tej pory obiegi organiczne nie zostały zastosowane na szeroką skalę w okrętownictwie,
choć pojawiają się już takie rozwiązania. Dyskusje nad ich wdrożeniem zostały wzmożone po
roku 2008. Baczniejszą uwagę zwrócono wówczas na problem głębokiej utylizacji ciepła
odpadowego.
Wytwórnia MAN w publikacji technicznej [6] proponuje kilka rozwiązań wykorzystania ciepła
spalin silników głównych. Dla silników o mocy powyżej 25 MW – kombinację turbiny gazowej
napędzanej wprost spalinami oraz turbiny parowej, korzystającej z pary wodnej wytwarzanej w
kotle utylizacyjnym, które razem napędzają prądnicę. Dla silników o mocach poniżej 25 MW
wykorzystanie turbiny gazowej albo turbiny parowej do napędu prądnicy. Dla silników o mocy
poniżej 15 MW – wykorzystanie turbiny gazowej lub turbiny parowej pracującej w organicznym
obiegu Rankina.
W celu lepszego wykorzystania ciepła odpadowego spalin, obiegi parowe – wodne, budowane
są jako dwuciśnieniowe, natomiast obiegi organiczne mogą być jednociśnieniowe. Te ostatnie, ze
względu na konieczność wytwarzania pary wodnej grzewczej, posiadają też fragment obiegu
parowego wodnego. Schemat ideowy takich obiegów przedstawiono na Rys.1.

Rys.1. Układy odzysku ciepła spalin: a) obieg parowy wodny dwuciśnieniowy, 1a – silnik główny, 2a –
turbosprężarka, 3a – kocioł utylizacyjny wodny, 4a – turbina parowa wodna, 5a – turbina parowa wodna, 6a –
prądnica, LP – część niskociśnieniowa, HP – część wysokociśnieniowa b) obieg organiczny z możliwością
wytwarzania pary wodnej grzewczej, 1b – silnik główny, 2b – turbosprężarka, 3b – kocioł utylizacyjny wodny, 4b –
wytwornica pary czynnika niskowrzącego, 5b – turbina napędzana parą czynnika niskowrzącego, 6b - prądnica

Bardzo szeroką analizę możliwości odzysku ciepła odpadowego spalin można znaleźć w
artykule [3]. Autorzy wzięli pod uwagę obiegi podobne do pokazanych wyżej. Przeanalizowali
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możliwość wytwarzania energii elektrycznej dla trzech różnych typów statków: kontenerowca
wyposażonego w silnik główny o mocy 23 MW, masowca o mocy silnika głównego 12 MW oraz
zbiornikowca o mocy silnika głównego 10 MW. Co niezwykle istotne, uwzględnili fakt, że statki
nie są eksploatowane z projektowym obciążeniem silników głównych lecz ze znacznie mniejszym.
Obliczenia przeprowadzili dla dwóch wariantów zasilania silników paliwem: zasiarczonym oraz
odsiarczonym. Autorzy, w rozwiązaniu opartym na organicznym obiegu Rankine’a, wzięli
również pod uwagę możliwość wykorzystania ciepła wody chłodzącej cylindry silników i ciepła
powietrza doładowującego.
Z przeprowadzonych w [3] rozważań wynikają bardzo istotne wnioski, warte uwagi. System
odzysku ciepła z wykorzystaniem obiegu organicznego jest wydajniejszy od dwuciśnieniowego
systemu parowego wodnego w przypadku stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki. Gdy
używa się paliwa zasiarczonego, uzyskiwane ilości energii są bardzo zbliżone. Ciepło spalin jest
bardzo dobrym źródłem energii dla technologii ORC w przypadku zasilania silników paliwami o
niskiej zawartości siarki. Wynika to z braku konieczności produkcji pary grzewczej do
podgrzewania paliwa ciężkiego oraz braku dolnego limitu temperatury spalin, ze względu na
punkt rosy kwasu siarkowego. Ciepło zawarte w powietrzu doładowującym jest bardzo
atrakcyjnym źródłem energii. Niestety ilość ciepła i dostępna temperatura powietrza bardzo mocno
zależy od obciążenia silnika, co jest szczególnie istotne przy współczesnym trendzie ograniczania
prędkości pływania. Temperatura wody chłodzącej cylindry jest regulowana na wylocie z silnika,
zatem przy niskich obciążeniach można odzyskać więcej energii niż z powietrza doładowującego.
Oszczędność paliwa (odniesiona do paliwa zużywanego przez silnik główny) w rozważanych
wariantach wykorzystania obiegu organicznego waha się w granicach 5,9 – 7,8%. Zdaniem
autorów [3], łączenie źródeł ciepła (woda chłodząca – powietrze doładowujące – spaliny) może
podnieść moc ORC o 10% w porównaniu do obiegu wykorzystującego wyłącznie ciepło spalin.
Jak już wspomniano, od kilku lat obserwuje się wyraźną tendencję do eksploatowania silników
głównych z obciążeniem częściowym, wynikającym z ograniczania prędkości pływania, w celu
obniżenia zużycia paliwa. Utrudnia to odzysk ciepła odpadowego. W opracowaniu [1] wykazano,
że poniżej 75% obciążenia silnika - większe moce elektryczne uzyskuje się z obiegu ORC niż z
układów parowych wodnych.
Pozostaje kwestia kosztów inwestycyjnych ponoszonych na zbudowanie układu odzysku
ciepła. Wydaje się, że systemy wykorzystujące parę wodną powinny być znacznie tańsze niż
systemy, w których stosuje się czynniki robocze niskowrzące. Jeżeli jednak porównamy okres
zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na jednociśnieniowy obieg organiczny Rankine’a
przedstawiony w [3] z okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych na klasyczny układ głębokiej
utylizacji ciepła odpadowego z wykorzystaniem turbiny parowej i gazowej do napędu prądnicy,
opisany w [5], to zauważymy, że dla silnika o mocy około 20 MW, czasy te są zbliżone i wynoszą
około 11 lat przy cenie paliwa rzędu 300 dolarów za tonę.
Efektywność działania układu odzysku ciepła do wytwarzania energii elektrycznej nie zależy
tylko od temperatury czynnika grzewczego. Duże znaczenie ma także temperatura czynnika
chłodzącego parę w skraplaczu. W Tab.2 przedstawiono wyniki szacunkowych obliczeń mocy na
zaciskach prądnicy prostego układu napędowego realizującego organiczny obieg Rankine’a,
pozbawionego przegrzewacza pary. Przyjęto, że czynnikiem roboczym w obiegu jest R134a.
Czynnikiem grzewczym jest woda chłodząca cylindry silnika dostarczająca strumień ciepła 1000
kW o temperaturze 358 K, która pozwala osiągnąć w wytwornicy pary temperaturę nasycenia 343
K. Czynnikiem chłodzącym parę w skraplaczu jest woda zaburtowa o temperaturze 298 K w
warunkach ISO i o temperaturze 274 K w warunkach zimowych, co pozwala osiągnąć
odpowiednio temperaturę skraplania czynnika roboczego na poziomie 308 K i 284 K. Łączną
sprawność wewnętrzną i mechaniczną turbiny założono na poziomie 0,8 a sprawność generatora
0,95. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego Solkane 8.0.0. Wskazują
one wyraźnie, że temperatura wody zaburtowej istotnie wpływa na możliwość wytwarzania
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energii elektrycznej. W warunkach zimowych można uzyskać około 112 kW mocy elektrycznej,
podczas gdy w warunkach ISO jedynie 71,5 kW. Dla warunków tropikalnych, nawet nie warto
prowadzić obliczeń.
Tab.2. Wyniki obliczeń mocy uzyskiwanej z obiegu organicznego Rankina, gdzie czynnikiem grzewczym jest woda
chłodząca cylindry silnika głównego

Wytwornica pary:
Strumień ciepła
1000 kW
Temperatura
70C
Ciśnienie
2117 kPa
Turbina (sprawność 0,8)
Generator (sprawność 0,95)

Czynnik roboczy R134a
Skraplacz:
Strumień ciepła
Temperatura
Ciśnienie
Moc na wale:
Moc na zaciskach:

War. ISO
936,2 kW
35C
887 kPa
75,3 kW
71,5 kW

War. zimowe
891 kW
11C
429 kPa
118 kW
112 kW

Należy wspomnieć, że uzyskana moc elektryczna netto będzie mniejsza od wartości
pokazanych w tabeli wyżej. Część mocy będzie bowiem potrzebna do zasilania pompy czynnika
roboczego oraz pompy przetłaczającej wodę morską przez skraplacz. Ciekawym pomysłem, na
podniesienie efektywności działania obiegu, jest wykorzystanie jako czynnika chłodzącego
ciekłego gazu ziemnego (LNG), na statkach zasilanych takim paliwem.
4. Obieg absorpcyjno - desorpcyjny (APC)
Obieg absorpcyjno - desorpcyjny (APC z ang. Absorbtion Power Cycle) jest podobny do
organicznego obiegu Rankina. Szczególną zaletą jest tu użycie wieloskładnikowego płynu
roboczego, dzięki czemu temperatura czynnika roboczego podczas wrzenia (desorpcja) nie jest
stała, lecz wzrasta a podczas skraplania (absorpcja) maleje. Zjawisko to pozwala osiągnąć większą
różnicę temperatur a więc większą sprawność wykorzystania dostępnego ciepła. Różnicę w
przebiegu temperatur podczas parowania pokazano na Rys.2. Ostatnio największe nadzieje
pokładane są w czynniku roboczym jakim jest wodny roztwór bromku litu. Mogą być też
stosowane inne mieszaniny [10].

Rys.2. Przebieg temperatury parowania a) czynnika jednoskładnikowego i b) czynnika wieloskładnikowego,
1 – czynnik grzewczy, 2 – czynnik roboczy , tp – temperatura pary czynnika roboczego

Na takiej samej zasadzie działa obieg Kaliny z 1967 roku. Czynnikiem roboczym jest
mieszanina amoniaku i wody. Temperatury wrzenia i skraplania uzależnione są od ich proporcji.
Im większa zawartość amoniaku tym niższa temperatura wrzenia i skraplania, co pozwala łatwo
zmieniać parametry termodynamiczne obiegu [2]. Według [3] instalacja obiegu Kaliny może
dostarczyć nawet o 30 – 50% więcej mocy niż ORC, gdy czynnik grzewczy ma temperaturę 353 –
363 K [3]. Wadą jest obecność amoniaku, który ma działanie korozyjne, toksyczne, jest
łatwopalny, może być wybuchowy. Koszt ok. 40% większy niż klasyczny obieg Rankine’a [7].
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5. Obieg trilateralny (TLC)
Czynnik roboczy w obiegu trilateralnym (TLC z ang. Trilateral Cycle) jest podgrzewany
wyłącznie w stanie ciekłym. Nie ma więc izotermicznego odparowywania. Rozprężanie następuje,
gdy ciecz osiągnie stan wrzenia. Schemat ideowy obiegu TLC przedstawiono na Rys.3.

Rys.3. Obieg trilateralny TLC na tle obiegu Rankina bez przegrzewu
P – pompa czynnika roboczego, H – podgrzewacz czynnika roboczego, E – maszyna ekspansyjna, C – skraplacz
czynnika roboczego, 1-2-3-4-1 – obieg TLC, 1-2-3-3R-4R-1 – obieg Rankina bez przegrzewu

Moc uzyskana w wyniku realizacji obiegu TLC będzie większa od mocy uzyskanej z obiegu
ORC tylko pod warunkiem, że strumień dysponowanego ciepła i temperatura czynnika
grzewczego pozwolą wytworzyć tak duży strumień masy czynnika roboczego doprowadzanego
tylko do wrzenia, w porównaniu ze strumieniem masy czynnika doprowadzanego zarówno do
wrzenia jak i dalszego odparowania, że przeważy to nad większą pracą jednostkową uzyskiwaną w
wyniku realizacji obiegu Rankine'a. Autorzy [3], przywołują opracowanie, z którego wynika, że
przy odpowiednim doborze czynnika roboczego i jego parametrów, można spodziewać się wzrostu
sprawności o 15% gdy temperatura spalin wynosi 433 K a o 35% więcej, gdy temperatura wynosi
388 K w porównaniu z obiegiem ORC.
6. Silniki spalinowe z układami podnoszącymi sprawność ogólną
Historia silników spalinowych tłokowych sięga końca dziewiętnastego wieku. Konstruktorzy
już na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku intensywnie poszukiwali możliwości
ograniczenia zużycia paliwa. Oprócz doskonalenia samych silników, właściwego doboru
parametrów ich pracy, sięgali także po ciepło odpadowe.
Warto tutaj wspomnieć o silniku Stilla z 1917 roku. Para wytworzona w systemie odzysku
ciepła (o ciśnieniu około 9 bar) była doprowadzana w odpowiednim momencie pod tłoki silnika
wysokoprężnego. Rozprężając się, popychała je w kierunku górnego martwego położenia,
zmniejszając tym samym pracę sprężania, co podnosiło sprawność ogólną silnika o około 10 %.
Pierwszy taki silnik zastosowano na statku w 1924 roku [8].
Para, po częściowym rozprężeniu w przestrzeniach podtłokowych, kierowana była dalej do
turbiny niskoprężnej. Ta z kolei, napędzała dmuchawę powietrza dla silnika. Po przejściu przez
wspomnianą turbinę, para wodna kierowana była do skraplacza, a z niego ponownie pompą
przetłaczana do kotła utylizacyjnego.
Warto wspomnieć, że kocioł wyposażony był także w sekcję opalaną paliwem, co umożliwiało
wytwarzanie pary podczas postoju i niskich obciążeń silnika. Dmuchawa powietrza, oprócz
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napędu turbiną, posiadała także silnik elektryczny, który pozwalał na dostarczanie powietrza
przepłukującego do silnika, gdy nie pracował jeszcze system parowy.
Innym pomysłem na uzyskanie większej sprawności ogólnej było zbudowanie silnika
sześciosuwowego. W silniku takim, pod koniec suwu wydechu, do cylindra doprowadzany jest
płyn (ciecz lub gaz) np. powietrze, woda, który pod wpływem wysokiej temperatury zwiększa
swoją objętość (w przypadku wody ze względu na odparowanie ten przyrost objętości jest bardzo
duży) i następnie wykonuje pracę naciskając na denko tłoka podczas suwu piątego. Dalej
następuje suw szósty, podczas którego czynnik ten jest usuwany z cylindra. Silniki takie
budowano już na przełomie 19/20 wieku [9]. Według wyliczeń Pratera przedstawionych w [4]
zastosowanie silnika sześciosuwowego z wtryskiem wody pozwoliło osiągnąć sprawność ogólną
rzędu 56 procent, czyli o 38 procent większą od wartości bazowej.
7. Bezpośrednia konwersja ciepła odpadowego
Istnieją możliwości dokonania bezpośredniej konwersji ciepła na energię elektryczną lub na
energię mechaniczną.
Generator termoelektryczny (TEG z ang. Thermoelectric Generator) – pozwala na
bezpośrednią konwersję energii termicznej na elektryczną. Składa się z szeregowo połączonych
termopar lub półprzewodników (stos termoelektryczny), których złącza są z jednej strony
omywane czynnikiem ciepłym, a z drugiej strony - czynnikiem zimnym. Wykorzystuje zjawisko
Seebecka (1821 r.) które polega na tym, że prąd elektryczny przepływa w obwodzie zrobionym z
dwóch odmiennych metali, z węzłów w różnych temperaturach. Zjawisko jest także podstawą
działania termopary, stosowanej do pomiaru temperatury [11].

Rys.4. Schemat ideowy termopary i stosu termoelektrycznego [11]

Sprawność konwersji ciepła na energię elektryczną nie jest wysoka, wynosi około 5 procent.
Spowodowane jest to ograniczeniami związanymi z niską temperaturą trwałości używanych
materiałów (do 473 K) [12]. Na statkach, nie jest to przeszkodą, ponieważ woda chłodząca,
powietrze doładowujące, olej smarowy nie przekraczają tej temperatury.
Nitinol (Ni-Ti) – stop metaliczny niklu z tytanem. Materiał z podwójną pamięcią, który
pozwala na bezpośrednią konwersję energii termicznej na energię mechaniczną. Zasadę działania
silnika wykorzystującego nitinol najlepiej obrazuje zabawka edukacyjna – „Termobila”, natomiast
przykładem zastosowania w praktyce jest zespół prądotwórczy typu „Exergyn Drive”.
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Rys.5. Schemat ideowy zabawki „Termobila” [13] i zespołu prądotwórczego „Exergyn Drive” [14]

„Exergyn Drive” to silnik wykorzystujący pęki drutów z Nitinolu omywane ciepłą wodą,
pochodzącą z układu chłodzenia silnika spalinowego, który napędza dodatkową prądnicę
wytwarzającą 10 kW mocy elektrycznej z około 200 kW strumienia ciepła dostarczanego przez
wodę [15]. Oznacza to, że sprawność pozyskiwania energii elektrycznej z układu odzysku ciepła
wynosi tu 5 procent.
8. Podsumowanie
Pojawienie się nowej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych przez Komitetu Ochrony
Środowiska Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) spowodowała, że poszukiwanie
sposobów głębokiej utylizacji ciepła odpadowego na statkach nabrało nowego sensu.
Modyfikowanie silników okrętowych wzorowane na rozwiązaniu Stilla, tworzenie silników
sześciosuwowych, czy też wykorzystywanie cylindrów silników wolnoobrotowych jako komór
ekspansyjnych dla obiegów Rankine’a pozostanie raczej domeną producentów silników. Trwają
też badania generatorów termoelektrycznych oraz silników wykorzystujących Nitinol.
Z punktu widzenia projektantów siłowni, wskazane wydają się być dalsze prace badawcze w
zakresie zastosowań obiegów organicznych Rankine’a, obiegów absorpcyjno - desorpcyjnych,
obiegów trilateralnych, zmierzające w kierunku wykorzystania niskotemperaturowych źródeł
ciepła. Wiele w tym zakresie już zrobiono.
Warto też zastanowić się nad wykorzystaniem do odzysku ciepła odpadowego silników
Stirlinga a także nad sposobami magazynowania nadwyżek energii elektrycznej i ciepła podczas
ich nadprodukcji i możliwościami ich zagospodarowania podczas niedoboru.
Bibliografia
[1] Andreasen J.G., Meroni A., Haglind F., A Comparison of Organic and Steam Rankine Cycle
Power Systems for Waste Heat Recovery on Large Ships, Energies 10 (4), 2017.
[2] Duda J. Dlaczego ORC jest najlepszym rozwiązaniem do wykorzystania energii odpadowej w
cementowni. Link: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-articleBTB6-0004-0034/c/httpwww_bg_utp_edu_plartprace20inst_ceramiki20i20mat_bud_92012
duda.pdf (dostęp 17.04.2019)
[3] Mondejar M.E., Andreasen J.G., Pierobon L., Larsen U., Thern M., Haglind F., A review of
the use of organic Rankine cycle power systems for maritime Applications, Elsevier,
Renewable and Sustainable Energy Reviews 91, 2018.
[4] Prater DM. A dual cycle reciprocating engine, Tech. rep., SAE Technical Paper; 2000.
[5] MAN Diesel & Turbo, Technology Boosts Efficiency WHR and TCS-PTG improve efficiency
on large engines, Press Release, Copenhagen, 07.06.2011.
[6] https://turbomachinery.mandieselturbo.com/docs/librariesprovider4/Turbomachinery_doc/
waste-heat-recovery-system-(whrs).pdf?sfvrsn=8 (dostęp 17.04.2019)
[7] https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_Kaliny (dostęp 17.04.2019)

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/13

134

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Still_engine (dostęp 17.04.2019)
[9] http://aircconline.com/ijci/V6N2/6217ijci07.pdf (dostęp 17.04.2019)
[10] http://www.orc2017.com/online/proceedings/documents/38.pdf (dostęp 17.04.2019)
[11] http://aztekium.pl/online.py?tekst=generatory_termoelektryczne (dostęp 17.04.2019)
[12] https://magazynbiomasa.pl/generator-termoelektryczny-teg-do-konwersji-energii-cieplnej/
(dostęp 17.04.2019)
[13] https://www.imagesco.com/articles/nitinol/09.html (dostęp 17.04.2019)
[14] https://www.exergyn.com/ (dostęp 17.04.2019)
[15] https://cordis.europa.eu/project/rcn/197157/brief/en (dostęp 17.04.2019)

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/13

135

136

METODY IDENTYFIKACJI STANÓW NIEZDATNOŚCI
EKSPLOATACYJNEJ OKRĘTOWYCH WAŁÓW NAPĘDOWYCH –
POMIARY DRGAŃ MECHANICZNYCH LINII WAŁÓW
Konrad Marszałkowski
Politechnika Gdańska,
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk, tel: + 48 58 347 22 93,
e-mail: konmarsz@pg.edu.pl
Streszczenie
Analizując eksploatacyjne przyczyny utraty współosiowości linii okrętowych wałów napędowych należy zauważyć, że
jedynie systematyczna kontrola wzajemnego posadowienia elementów linii napędowej (silnika, linii wałów pośrednich
i wału śrubowego) prowadzi do zwiększenia niezawodności okrętowego układu napędowego. Wstępnej oceny stanu
współosiowości linii wałów okrętowych, w zakresie ich przesunięcia i załamania dokonuje się podczas postoju statku
w stoczni. Natomiast ostatecznej oceny poprawnego ustawienia wszystkich współpracujących ze sobą elementów
obrotowego układu mechanicznego będącego napędem statku dokonuje się wyłącznie podczas prób ruchowych,
prowadząc pomiary drgań mechanicznych na reprezentatywnych zakresach ustalonego obciążenia. W artykule
dokonano przeglądu podstawowych technik i narzędzi wykorzystywanych w trakcie prowadzenia tego procesu.
Słowa kluczowe: okrętowe wały napędowe, wały śrubowe, osiowanie linii wałów, drgania mechaniczne.

1.Wprowadzenie
Szacuje się, że ponad 50% ogólnej liczby uszkodzeń maszyn wirujących, do których
zaliczają się okrętowe zespoły napędowe można przypisać błędom w ich wzajemnym
posadowieniu [4]. Dlatego też niezwykle istotnym zagadnieniem z punktu widzenia eksploatacji
okrętowych zespołów napędowych jest odpowiedni dobór techniki systematycznego monitoringu
osiowania linii wałów. Następstwem braku wymaganej współosiowości jest najczęściej
przesunięcie środków ciężkości elementów wirujących linii napędowej względem jej osi obrotów
(niezrównoważona statycznie lub dynamicznie siła odśrodkowa). W tym przypadku w łożyskach,
sprzęgłach i połączeniach zębatych układu napędowego zwiększają się siły nacisku, które
prowadzą do rozwoju w nich różnych postaci zużycia tribologicznego, a także wzrostu luzów
montażowych. Obserwowalnym symptomem diagnostycznym jest wówczas wzrost amplitudy
drgań giętnych generowanych w charakterystycznych węzłach konstrukcyjnych układu
mechanicznego. W przypadku znacznej nieosiowości lub zgięcia wału mogą się również pojawić
drgania w kierunku osiowym.
2. Pomiary drgań i ich analiza
Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych wałów napędowych opierająca się na pomiarach
drgań mechanicznych polega na mierzeniu określonych wielkości fizycznych, charakteryzujących
drgania wybranych elementów linii napędowej [7]. Do takich wielkości zalicza się
przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie drgań. Dla każdej z tych wielkości można mierzyć jej
wartości chwilowe, średnie lub szczytowe. Najpełniejszą informację na temat procesów
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dynamicznych zachodzących w układzie napędowym statku daje zapis wartości chwilowych.
Pomiary wartości średnich (najczęściej jest to średnia kwadratowa prędkości drgań) przeprowadza
się wtedy, gdy chodzi o ogólne informacje o ilości rozpraszanej energii użytecznej wskutek
generowanych drgań, celem natychmiastowej oceny zdatności technicznej np. węzła łożyskowego.
W niektórych układach są wprowadzone ograniczenia odnośnie maksymalnych chwilowych
wartości drgań. Dla ich wyznaczenia wystarczy mierzyć szczytowe wartości drgań [2, 9, 10,11 14].
Zasadniczym elementem układu pomiarowego jest przetwornik drgań, który umożliwia
określenie przebiegu drgań w czasie, w postaci sygnału analogowego. Obecnie są stosowane do
pomiaru drgań rożnego typu przetworniki wielkości mechanicznych na wielkości elektryczne.
Generalnie można wyodrębnić przetworniki drgań do pomiarów drgań bezwzględnych oraz drgań
względnych [2, 4].
Do grupy przetworników służących do pomiaru drgań bezwzględnych należą przetworniki
elektrodynamiczne i piezoelektryczne z masą sejsmiczną. Natomiast pomiar drgań względnych
wykonuje się najczęściej przetwornikami bezstykowymi takimi jak: przetworniki zbliżeniowe
indukcyjne, wiroprądowe, pojemnościowe oraz metodami optycznymi wykorzystującymi wiązkę
lasera [5]. Wadą elektrycznych przetworników zbliżeniowych jest ograniczenie obszaru ich
stosowania tylko do pomiaru drgań elementów ferromagnetycznych.
Najbardziej rozpowszechnionym przetwornikiem do pomiaru drgań jest piezoelektryczny
przetwornik przyśpieszenia drgań, którego schemat ideowy (budowy wewnętrznej) przedstawiono
na rys. 1. Podstawową częścią piezoelektrycznego przetwornika jest płytka materiału
piezoelektrycznego. Element piezoelektryczny poddany działaniu sił mechanicznych (rozciąganie–
ściskanie) generuje ładunek elektryczny, proporcjonalny do działających sił.

Rys. 1. Budowa piezoelektrycznego przetwornika przyśpieszania drgań:
1 – płytka piezoelektryczna, 2 – masa sejsmiczna, 3 – podstawa montażowa, 4 – sprężyna ustalająca, 5 –
wyprowadzenia sygnału elektrycznego

Element piezoelektryczny znajdujący się w przetworniku umieszczony jest w ten sposób,
że podczas drgań poddawany jest działaniu siły reakcji masy sejsmicznej. Siła ta jest
proporcjonalna do przyspieszenia. Dla częstotliwości znacznie niższych niż częstotliwość
rezonansowa całego układu (masa sejsmiczna plus sprężyna) przetwornika, przyspieszenie masy
równa się przyspieszeniu podstawy. Oznacza to, że wartość sygnału wyjściowego jest
proporcjonalna do przyspieszenia, któremu poddawany jest przetwornik.
Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do chwilowych przyspieszeń drgań i zazwyczaj
mieści się w granicach od 1 do 10 mV/m/s2 (czułość przetwornika). Masa przetwornika drgań jest
istotna przy pomiarze drgań lekkich konstrukcji, gdzie przyłożenie dodatkowej masy (w postaci
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masy przetwornika) może znacząco zmienić zarówno częstotliwość, jak i poziom drgań, co ma
wpływ na wnioskowanie diagnostyczne. Stąd też do badań powinno się używać czujników,
których masa nie przekracza 1/10 masy badanego elementu [1, 9].
Bardzo ważnym czynnikiem, mającym wpływ na jakość przetwarzania sygnału
drganiowego za pomocą przetwornika przyśpieszenia drgań jest jego zamocowanie. Przetwornik
drgań powinien być zamocowany w taki sposób, by jego główna oś czułości pokrywała się z
kierunkiem pomiaru. Czułość poprzeczna jest niewielka i wynosi zwykle 1 – 2 % poniżej czułości
mierzonej wzdłuż osi [14]. Optymalny sposób montażu przetwornika przyspieszenia drgań polega
na jego przykręceniu (o ile jest to możliwe) do powierzchni elementu za pomocą śruby
montażowej. Luźne mocowanie prowadzi do obniżenia częstotliwości rezonansowej, co z kolei
równoznaczne jest ze zmniejszeniem użytecznego zakresu częstotliwości przetwornika drgań. Na
rys. 2. przedstawiono zależności sygnału drganiowego od częstotliwości przetwornika drgań przy
różnych sposobach montowania przykładowego przetwornika piezoelektrycznego typu
ICP352C68 firmy PCB Piezotronic. Można w ten sosób przeanalizować ich wpływ na zmianę
częstotliwości rezonansowej.

Rys. 2. Obraz deformacji sygnału drganiowego Sd = f(fpa) w zależności od sposobu montażu przetwornika drgań: a)
montaż z wykorzystaniem połączenia śrubowego, b) połączenie z użyciem kleju, c) montaż z użyciem połączenia
magnetycznego, d) pomiar z użyciem sondy ręcznej [14]

Spośród przedstawionych przykładów mocowanie przetwornika drgań za pomocą
połączenia śrubowego jest rozwiązaniem najlepszym, ale nie zawsze możliwym do zastosowania
w praktyce, bowiem taki montaż wymaga wykonania np. gwintowanego otworu. W tym
rozwiązaniu, śruba przytrzymuje przetwornik drgań do gładkiej i płaskiej powierzchni badanego
obiektu. Maksymalną sztywność montażu otrzymuje się smarując powierzchnię pomiarową cienką
warstwą smaru litowego. Częstotliwość rezonansowa przy tego rodzaju montażu wynosi około 32
kHz i nie odbiega od częstotliwości rezonansowej otrzymanej na stanowisku kalibracyjnym.
Inną metodą jest przyklejenie przetwornika drgań za pomocą wosku pszczelego.
Częstotliwość rezonansowa ulega wówczas nieznacznie zmianie (obniżeniu). Ze względu na
stopniowe topnienie wosku, maksymalna temperatura pracy przetwornika wynosi 40ºC, co nie
sprawdza się w warunkach siłowni okrętowej.
Przetwornik drgań można przyłożyć do badanego węzła drgań poprzez ręczną sondę (tzw.
penetrator) lub umieścić na badanym obiekcie za pomocą kleju czy też uchwytu magnetycznego.
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Jednakże taki montaż często bywa niemożliwy do realizacji, na przykład ze względu na
zastosowanie amagnetycznych materiałów do budowy układu napędowego (często spotykane w
przypadku okrętów wojennych). W takiej sytuacji stosuje się stalowe podkładki przyklejane na
czas pomiaru w punktach pomiarów drgań – rys. 3.

Rys. 3. Sposób przygotowania punktów pomiaru drgań w płaszczyznach pionowej i poziomej na amagnetycznej
(aluminiowej) obudowie przekładni redukcyjnej silnika Zvezda M520 - poprzez przyklejenie stalowych podkładek

Sygnał elektryczny, uzyskany z przetwornika drgań, jest sygnałem małej mocy, rzędu
mikro – lub miliwatów wymagającym od aparatury rejestrującej dużej impedancji wejściowej, aby
zapewnić właściwe działanie toru pomiarowego. Napięcie sygnału osiąga wartość od kilku do
kilkudziesięciu mV. Przyrządem, który zapewnia właściwe działanie przetwornika drgań i
umożliwia zwiększenie napięcia sygnału wyjściowego z tegoż przetwornika jest wzmacniacz
ładunku (lub napięcia) sygnału elektrycznego – tzw. kondycjoner sygnału. W najnowszych
rozwiązaniach tego typu stosowane są wzmacniacze zintegrowane z przetwornikiem drgań (i są
zasilane tym samym przewodem sygnałowym), które umożliwiają znaczne zwiększenie stosunku
poziomu sygnału pomiarowego do poziomu zakłóceń.
Szerokopasmowe pomiary drgań obrotowego układu mechanicznego dokonywane
okresowo lub prowadzone w sposób ciągły niosą jedynie informacje o ogólnym stanie
technicznym np. węzła łożyskowego, a nie o stanie dynamicznym poszczególnych jego
elementów. Dlatego też, chcąc zbadać pierwotną przyczynę utraty stabilności badanego fragmentu
linii napędowej i stan zaawansowania procesu zużycia (starzenia) jej poszczególnych
podzespołów należy przeprowadzić analizę częstotliwościową zarejestrowanego sygnału
drganiowego. Analiza częstotliwościowa zwana także analizą widmową, polega na „rozłożeniu”
sygnału drganiowego na składowe harmoniczne o określonych (charakterystycznych)
częstotliwościach. Amplitudy częstotliwości składowych oraz ich zmiany rejestrowane w procesie
eksploatacji dostarczają szczegółowej informacji na temat lokalnych rezonansów, pozwalając
zidentyfikować i zlokalizować uszkodzenie konkretnego podzespołu np. łożyska (a nawet określić
która część łożyska uległa uszkodzeniu) lub wykryć nadmierną niewspółosiowość linii wałów
napędowych [11]. W związku z powyższym śledzenie zmian wartości poszczególnych składowych
harmonicznych sygnału drganiowego na drodze pomiarów okresowych lub ciągłych może
stanowić podstawę skutecznego nadzoru diagnostycznego linii napędowej statku.
Istotnym uzupełnieniem analizy widmowej zarejestrowanego sygnału drganiowego może
być wykonanie charakterystyki amplitudowo–fazowej drgań, która jest pomocna w przypadku
Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/14

140

diagnozowania luzów w układzie napędowym statku, wskazania niewywagi czy nawet wygięcia
wału. Metoda fazowa polega na jednoczesnym gromadzeniu sygnałów: drganiowego i kątowego
(kąta obrotu) z obracającego się układu mechanicznego [12]. Przykładową konfigurację
rejestratora drgań z jednoczesnym pomiarem fazy przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Schemat ideowy układu pomiarowego z wykorzystaniem pomiaru fazy drgań [12]

Pomiar kąta fazowego drgań odbywa się podczas ruchu obrotowego wału na drodze
wyznaczenia kąta βF pomiędzy sygnałem znacznika, a amplitudą prędkości drgań – rys. 5. Przy
czym uwzględniana jest tylko amplituda częstotliwości podstawowej (oraz jej druga harmoniczna)
odpowiadająca częstości wirowania wału. Dzięki tej metodzie możliwe jest wykrycie wygięcia
walu (co może być skutkiem długotrwałego postoju statku) – mierząc drgania w kierunku
osiowym wału i porównując kąty fazowe pomiędzy pierwszą, a następnie drugą harmoniczną w
widmie prędkości drgań. Gdy kąt βF wynosi 180º dla pierwszej harmonicznej to wygięcie wału
występuje pośrodku jego długości, dla drugiej harmonicznej – w pobliżu sprzęgła [12].

Rys. 5. Sposób wyznaczania kąta fazowego βF na wykresie amplitudowo – fazowym prędkości drgań V(τ) = f(τ)

Podobne rozwiązanie wykorzystano w diagnostyce drganiowej turbinowych silników typu
DM76 i DR77 stanowiących napęd szybkich okrętów wojennych. W celu określenia
niewyważenia zespołów wirnikowych tych silników dokonywano pomiarów prędkości drgań w
punktach kontrolnych wraz z opracowaniem charakterystyki widmowej. Parametrami kontrolnymi
wskazującymi utratę stabilności mechanicznej układu łożyskowania wirnika były stosunki
wartości prędkości drgań mechanicznych odpowiadające drugiej i trzeciej harmonicznej
częstotliwości podstawowej (od częstości wirowania wału wirnika) do jej pierwszej harmonicznej
[6].
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Innym, ważnym aspektem w przypadku diagnostyki drganiowej linii wałów napędowych
statków są ich małe prędkości obrotowe, a co za tym idzie drgania mechaniczne mają także
charakter niskoczęstotliwościowy. Z tego względu pomiary drgań mechanicznych o relatywnie
niskich częstotliwościach charakterystycznych z użyciem standardowych przetworników drgań
(będących na wyposażeniu większości przenośnych analizatorów drgań) jest dość problematyczny.
Utrudnienie to wynika z konieczności stosowania przetworników drgań o dużej masie sejsmicznej,
a te z kolei cechują się nierównomierną charakterystyką pasma przenoszenia rejestrowanego
sygnału drganiowego. W tym przypadku kontaktowy pomiar drgań wymaga szczególnie
starannego i odpowiednio sztywnego punktu montażowego, chcąc uzyskać odpowiedniej
dokładności widmo częstotliwości drgań w czasie diagnozowania linii napędowej statku.
Rozwiązaniem niwelującym wady kontaktowej metody pomiaru drgań i umożliwiającym
pomiar drgań samego wału mogą być metody bezkontaktowe. W tej grupie rozwiązań można
wyróżnić dwie najszerzej stosowane metody: elektryczną i optyczną. Metody elektryczne
wykorzystujące przetworniki przemieszczeń liniowych pracujące w prostych układach
pomiarowych pozwalają mierzyć przemieszczenia drgań w zakresie do około 25 mm z
dokładnością do 1 µm [1]. Najpowszechniej stosowane przetworniki indukcyjne stosowane są do
pomiaru małych przemieszczeń zarówno statycznych jak i dynamicznych. Głównymi zaletami
tego rozwiązania są: niewielkie wymiary, prosta konstrukcja, brak elementów ruchomych i
wynikająca stąd mała inercja pomiaru. Duża trwałość przetworników wiroprądowych oraz
odporność na zakłócenia elektryczne predestynuje je do zastosowania w przemyśle, szczególnie w
pomiarach drgań mechanicznych realizowanych w zakresie niskich częstotliwości. Na rys. 6.
przedstawiono zasadę działania oraz uproszczony układ pomiarowy przetwornika wiroprądowego.

Rys. 6. Zasada działania indukcyjnego (wiroprądowego) przetwornika przemieszczeń:
1 – cewka elektryczna, 2 – powierzchnia pomiarowa, GS – generator sygnału sinusoidalnego, PS – przetwornik
sygnału, y – sygnał napięciowy przemieszczenia drgań

Zasadniczymi elementami przetwornika są: cewka elektryczna 1, zasilający ją generator sygnału
sinusoidalnego GS oraz przetwornik sygnału PS. Zasada działania przetwornika opiera się na
pomiarze natężenia prądu płynącego w uzwojeniu cewki elektrycznej, której indukcyjność zmienia
się w zależności od odległości od powierzchni pomiarowej 2. Zmiany wartości tych wielkości,
zależnie od układu generatora, mogą wywoływać zmianę jego częstotliwości (okresu), napięcia
wyjściowego lub poboru prądu ze źródła zasilania. Wymienione wielkości fizyczne stanowią
sygnał pomiarowy, który po odpowiednim przekształceniu w układzie przetwarzania sygnału
zamieniany jest na analogowy sygnał elektryczny (prądowy lub napięciowy). Z zasady działania
przetwornika wiroprądowego wynika, że indukcyjność cewki przetwornika zmienia się liniowo
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względem przemieszczenia drgań jedynie dla jego małych wartości. W praktyce przetworniki
wiroprądowe wykorzystywane są w pomiarach przemieszczeń do kilku mm, rzadko – do
kilkunastu mm, przy czym są one nieliniowe, zwłaszcza w szerszych zakresach pomiarowych.
Wymaga to zwykle stosowania układów linearyzujących, aczkolwiek dla przemieszeń
charakteryzujących typowe drgania mechaniczne maszyn nie ma takiej konieczności.
Metody optyczne do rejestracji sygnału drganiowego wykorzystują odbicie wiązki
promieniowania laserowego. Zasada działania laserowego analizatora drgań opiera się na
porównaniu wiązki lasera odbitej od powierzchni badanego obiektu i docierającej do fotodetektora
ze znanym sygnałem referencyjnym [8, 5, 13]. Jednakże przy pomiarach drgań obiektów
ruchomych, sam pomiar czasu „wędrówki” wiązki lasera do powierzchni i z powrotem do toru
optycznego rejestratora jest niewystarczający do określania przemieszczania drgań
mechanicznych mierzonego elementu. Rozwiązaniem tego ograniczenia jest pomiar widma odbitej
wiązki laserowej czyniąc tę metodę bardzo dokładną. Porównanie to jest możliwe dzięki
zastosowaniu efektu Dopplera. Schemat ideowy laserowego analizatora drgań przedstawiono na
rys. 7.

Rys. 7. Zasada działania laserowego analizatora drgań [13]

Długość fali odbitego promieniowania zmniejsza się (barwa światła przesuwa się w kierunku
fioletu), przy wzajemnym zbliżaniu się obiektu i analizatora lub zwiększa się (barwa światła
przesuwa się w kierunku czerwieni), gdy obiekt oddala się od analizatora drgań. Sygnał wyjściowy
z przetwornika laserowego jest proporcjonalny do prędkości drgań badanego obiektu. Analizator
laserowy zapewnia bezkontaktowy pomiar drgań i co najważniejsze, może być prowadzony z
dużej odległości, co w przypadku zabudowanych linii wałów jest nieocenioną zaletą. Pomiar jest
punktowy, dzięki czemu eliminuje się zakłócenia wynikające z nieregularnych kształtów
sąsiadujących elementów np. śrub łączących kołnierze sprzęgieł wałów. Laserowe analizatory
drgań wyróżniają się szerokim pasmem częstotliwościowym, pozwalającym na analizę drgań od
częstotliwości bliskich zeru, co może pozwolić na rejestrację drgań maszyn wolnoobrotowych
dużej mocy, na przykład wałów napędowych w trakcie rozruchu napędu statku [5].
Montując na badanym odcinku wału znacznik kątowy możliwe jest wyznaczenie
(jednoczesne, wraz z pomiarem drgań) kąta przesunięcia fazowego czyniąc tę metodą najbardziej
uniwersalną i szybką. Do podstawowych wad tej metody pomiarowej należy wysoka cena zakupu
urządzenia oraz bezwzględny wymóg starannego przygotowania powierzchni wału. Ponieważ
zasada działania analizatora laserowego opiera się na wykorzystaniu wiązki lasera i efekcie
Dopplera w zakresie prędkości światła, należy zapewnić powierzchni pomiarowej wału
odpowiednio niską chropowatość oraz usunąć wszelkie wklęsłości i wypukłości. Ponadto
powierzchnia wału powinna odbijać promień laserowy, a nie rozpraszać go. Kolejnym
utrudnieniem ograniczającym zastosowanie tej metody w warunkach okrętowych jest konieczność
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sztywnego montażu głowicy pomiarowej tak, by nie wykonywała ruchu względem obracającego
się wału, co może być warunkiem trudnym do spełnienia biorąc pod uwagę drgania przenoszone
drogą strukturalną od pracujących maszyn i urządzeń siłowni okrętowej.
3.Podsumowanie
Diagnostykę układów napędowych opierającą się wyłącznie na zjawiskach
wibroakustycznych charakteryzuje pewne ograniczenie, ponieważ niesie jedynie informację
wtórną na temat stanu technicznego wału napędowego, gdyż ze względu na technologię pomiaru
najczęstszym miejscem rejestracji sygnału drganiowego jest węzeł łożyskowy. Każde łożysko,
niezależnie od rodzaju i sposobu pracy jest źródłem drgań, których poziom nie musi zależeć od
wyosiowania wirującego wewnątrz łożyska wału. Pomocna w tym przypadku analiza widmowa
zarejestrowanego sygnału może nieść istotną informację diagnostyczną jedynie w przypadku, gdy
dysponuje się widmem sygnału drganiowego zebranego podczas wcześniejszych pomiarów w celu
dokonania analizy porównawczej (co nie zawsze jest możliwe). Ponadto ocena stanu
dynamicznego układu napędowego bez znajomości parametrów geometrycznych łożysk,
sprzęgieł, stanu regulacji silnika głównego jest złożona i dość trudna do praktycznej realizacji.
Typowych wad charakteryzujących
klasyczne metody
drganiowej
diagnostyki
obrotowych układów mechanicznych nie mają bezstykowe układy pomiarowe. Pośród wszystkich
zaprezentowanych w artykule rozwiązań najlepszą metodą, zdaniem autora, jest ta, która do
pomiaru drgań wykorzystuje promienień lasera, tym bardziej, że jej przydatność diagnostyczna
została praktycznie potwierdzona [5]. Nie mniej jednak, konieczność starannego przygotowania
powierzchni wału do prowadzenia tego typu pomiarów może stanowić pewną trudność, która
w połączeniu z wysoką ceną układu pomiarowego nie sprzyja szerszemu rozpowszechnieniu tej
metody pomiarowej na statkach. Dlatego też, najefektywniejszym (ekonomicznie i badawczo)
sposobem pomiaru drgań okrętowych wałów napędowych jest zastosowanie do tego celu
indukcyjnych przetworników przemieszczenia, najczęściej montowanych w pobliżu miejsc
wykazujących najwyższą amplitudę drgań. Przemawia za tym relatywnie niska cena zakupu
takiego przetwornika, duża odporność na warunki panujące w siłowni okrętowej oraz brak wpływu
stanu powierzchni wału na rejestrowany sygnał drganiowy.
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Streszczenie
Analizowane zjawiska fizyczne należy upraszczać maksymalnie mocno, ale tak, żeby powstałe modele dawały
poprawne przewidywania wyników eksperymentalnych. Naukowiec powinien jednak zdawać sobie sprawę z
ograniczeń i zakresu stosowalności danego modelu. Inżynier nie może zapominać, że posługuje się tylko modelem
rzeczywistości, który ma swoje ograniczenia - zakres stosowalności. W pracy przedstawiono analizy dynamiki układu
tłokowo-korbowego silnika okrętowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu wału korbowego. W świetle
współczesnych badań, świat fizyczny jest nieliniowy i dynamiczny w stanach dalekich od stanu równowagi. Jednakże
większość problemów inżynierskich jest modelowanych liniowo, jako zjawiska statyczne bądź quasi-statyczne.
Podejście to jest użyteczne i optymalne, ale nie można zapominać o ograniczeniach takich modeli. Wykazano, że
pomimo przyjęcia ściśle deterministycznych oraz w pełni liniowych równań mechaniki, przewidywalność dokładnych
parametrów ruchu jest ograniczona. Rozważono ruch prostego obiektu mechanicznego: obrót wału korbowego
silnika. W rozważanym przypadku jest to wał korbowy 10-cylindrowego, okrętowego silnika wolnoobrotowego: 10K98
firmy MAN B&W. Założono, że znana jest z nieskończoną (!) dokładnością prędkość obrotowa wału, która jest
dodatkowo niezmienna. Przyjęto, że również czas jest możliwy do wyznaczenia nieskończenie dokładnie. W takim
przypadku względne położenie wykorbienia określa w pełni deterministyczna prosta zależność. W celu znajomości
położenia danego wykorbienia w dowolnej chwili czasu musimy jeszcze znać warunki początkowe. Kąt obrotu w chwili
t=0 wyznaczono niezwykle dokładnie, ale ze skończoną dokładnością. Wykazano, że po pewnym czasie położenie
wykorbienia jest całkowicie niezdeterminowane. Co więcej, ruch układu tłokowo-korbowego charakteryzuje się
naturalną zmiennością, nawet po pominięciu zmienności sił wymuszających. Wpływa to dodatkowo na ograniczenia
modelowania rozważanego deterministycznego układu fizycznego.
Słowa kluczowe: modelowanie, determinizm, równania ruchu, układ tłokowo-korbowy, wał korbowy

1. Wstęp
Modelowanie procesów i zjawisk fizycznych jest tak powszechne w praktyce inżynierskiej, że
jest często niezauważalne. Pełne uświadomienie sobie tego, że najdokładniejszy model nie jest
rzeczywistością fizyczną - ma swoje ograniczenia, jest niezwykle ważne podczas analiz różnych
zagadnień inżynierskich. Zestawienie zdjęcia rzeczywistego statku w budowie z jego dokładnym
modelem wykonanym do obliczeń drgań globalnych kadłuba i nadbudówki statku (rys. 1)
pokazuje zasadnicze różnice między obiektem fizycznym a jego modelem. Często, nie w pełni jest
uświadamiany pełen proces przeprowadzania obliczeń, który prowadzi od modelowania obiektu
fizycznego, poprzez model matematyczny do obliczeń numerycznych. Na każdym etapie tego
procesu wprowadzamy pewne przybliżenia - nieścisłości, które powinny być kontrolowane
najlepiej przez badania pomiarowe. Nie należy zapominać, że weryfikacja musi obejmować
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zarówno obliczenia jak i pomiary. Metoda matematyczno - empiryczna króluje we współczesnych
naukach technicznych. Metoda ta polega na procesie iteracyjnym: hipoteza teoretyczna jest
weryfikowana przez badania pomiarowe, a pomiary są projektowane na podstawie teorii zjawiska.

Rys. 1. Kontenerowiec o pojemności 2000 TEU i jego model MES

Znajomość metod modelowania (wraz z ich zakresem stosowania) oraz umiejętność
zastosowania optymalnych metod dla oceny danego zjawiska jest niezbędne dla inżyniera
analityka i praktyka. Należy podkreślić, że ten sam obiekt fizyczny może (i powinien!) być
zamodelowany w różny sposób - model powinien być dostosowany do celu analiz. Przykładowo
model kadłuba statku do obliczeń drgań globalnych jest różny od modelu przeznaczonego do
obliczeń jego wytrzymałości statycznej, a oba modele nie nadają się do oceny poziomów drgań
lokalnych (np. pokładów nadbudówki). Ponadto jest zwykle kilka dróg do przeprowadzenia
danych analiz. Przykładowo masy niestrukturalne (np. ładunek statku), które nie powinny
zmieniać macierzy sztywności, można zamodelować na kilka sposobów: np. poprzez zmianę masy
właściwej danego regionu modelu, poprzez słabo związane bryły sztywne (jak na rys. 1), czy też
poprzez wykorzystanie tzw. punktów MPC (Multiple Points Constraints). Reasumując,
analizowane zjawiska należy upraszczać maksymalnie mocno, ale tak, żeby powstałe modele
dawały poprawne przewidywania wyników eksperymentalnych.
2. Wyznaczanie położenia wykorbienia
W naszym umyśle, świat jest również modelowany (czyli przybliżany, bardzo często w sposób
liniowy) przy pomocy liczb, które ze swojej natury są nieskończone i ciągłe. Operujemy
funkcjami, które prawie powszechnie, w zastosowaniu do inżynierii są funkcjami ciągłymi.
Zdecydowana większość liczb rzeczywistych ma nieskończone długie rozwinięcie w dziesiętnym
systemie zapisu liczb. W praktyce niemożliwe jest używanie nieskończoności [4]. Dla inżyniera
podanie, że dany obiekt ma długość 4 m to nie taka sama jak informacja jak, że ma długość
4,00 m. Pierwsza informacja mówi że obiekt ma długość pomiędzy 3,5 m a 4,4 m a druga daje
informację, że długość obiektu wynosi 3,995-4,004. Dokładność obu informacji można oczywiście
rozwijać teoretycznie w nieskończoność, ale tylko teoretycznie! Fakt ten, często nieuświadamiany
sobie przez inżyniera, ma swoje głębokie konsekwencje. Jeszcze w dziewiętnastym wieku
przyjmowano, że jeżeli prawa rządzące światem są deterministyczne to wszystko (!) jest
zdeterminowane (problem wolnej woli człowieka). Jeżeli znamy te prawa i warunki początkowe to
w każdej chwili możemy określić stan danego obiektu z dowolną dokładnością. W rozumowaniu
tym przyjmowano w sposób domyślny możliwość określenia warunków początkowych w sposób
nieskończenie dokładny (nieskończone rozwinięcie liczb określających warunki początkowe).
Rozważmy ruch prostego obiektu mechanicznego: obrót wału korbowego silnika. W
rozważanym przypadku jest to wał korbowy 10-cylindrowego, okrętowego silnika
wolnoobrotowego: 10K98 firmy MAN B&W. Jego model MES został przedstawiony na rys. 2.
Interesuje nas położenie danego wykorbienia wału (rys. 2) w dowolnej chwili czasu.
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Rys. 2. Wał korbowy 10-cylindrowego okrętowego silnika wolnoobrotowego oraz położenie wykorbienia tego wału

Wykorbienia wału korbowego są równomiernie rozłożone; kolejność zapłonu określa
kolejność obrotu względnego wykorbień. W silniku 10-cylindrowym wykorbienia są rozstawione
co 36. Zakładamy, że znana jest z nieskończoną (!) dokładnością prędkość obrotowa wału, która
jest niezmienna w czasie. Również czas jest w pierwszym założeniu możliwy do wyznaczenia
nieskończenie dokładnie. W takim przypadku względne położenie wykorbienia określa prosta, w
pełni deterministyczna zależność: prędkość obrotowa pomnożona przez czas daje kąt obrotu wału.
W celu znajomości położenia danego wykorbienia w dowolnej chwili czasu musimy jeszcze znać
warunki początkowe: kąt  (rys. 2) w chwili t=0. Przyjmijmy, że początkowe położenie wału
korbowego zostało wyznaczone niezwykle dokładnie:
0=36,001
Taki zapis oznacza, że początkowy kąt obrotu wykorbienia został wyznaczony z dokładnością
0,001. Rzeczywiste położenie kątowe może wynosić =36,00149... lub =36,00050....
Początkowe położenie kątowe wału możemy zapisać (z pewnym uproszczeniem) w postaci:
0=36,001nnnnn...
Gdzie "n" oznacza nieznaną liczbę. Po dziesięciu zapłonach (w każdym cylindrze) wykorbienie
obróci się o 10x36, czyli liczbę 0 wystarczy pomnożyć przez dziesięć. W systemie dziesiętnym
sprowadza się to do przesunięcia przecinka o jedną pozycję w prawo. W wyniku tej operacji
otrzymamy:
10=360,01nnnnn... = 0,01nnnnn...
Dokładność znajomości położenia wykorbienia jest nadal wysoka (0,01) ale zmniejszyła się
dziesięciokrotnie! Po tysiącu zapłonów nasza dokładność znajomości położenia wykorbienia
zmniejsza się do 1 ponieważ:
1000=36001,nnnnn... = 1,nnnnn...
Można zaobserwować, że po 10 tys. zapłonów dokładność położenia wykorbienia spada do
wielkości 100, czyli w praktyce jest nieznana (teoretycznie całkowicie niezdeterminowane
położenie występuje po 100 tys. zapłonach). Należy podkreślić, że mając idealnie
deterministyczne zależności (z nieskończenie dokładnymi parametrami czasu i prędkości
obrotowej) nie potrafimy określić szukanej wielkości po odpowiedniej ilości cykli pracy. Jeżeli
prędkość obrotowa rozważanego silnika wynosi n=100 obr/min, to dla silnika 10-cylindrowego
100 tys. zapłonów nastąpi po 10 tys. obrotów, czyli po 100 min. Po około półtorej godzinie
niemożliwe jest określenie położenia wykorbienia pomimo określenia jego warunków
początkowych z niezwykłą dokładnością 0,001! W praktyce sytuacja badacza jest jeszcze
trudniejsza, ponieważ prędkość obrotowa silnika może być wyznaczona jedynie ze skończoną
dokładnością, a co więcej, założenie o stałej prędkości obrotowej jest również pewnym (często
zgrubnym) przybliżeniem (problem ten zostanie rozważony w kolejnym rozdziale). Jedynie błąd
wyznaczenia czasu, może być w praktyce inżynierskiej pomijany, z uwagi na możliwość
uzyskania bardzo wysokiej dokładności jego określenia.
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W celu zobrazowania graficznego opisywanego zjawiska, wykonano prostą procedurę
obliczeniową położenia wykorbienia wału korbowego. Założono, że startowe położenie
wykorbienia, równe 10, jest określone z dokładnością 0,01. Kolejne położenie uzyskujemy
mnożąc poprzednie położenie kątowe przez 10 (z uwagi na łatwość operacji w systemie
dziesiętnym) - kolejne cykle pracy to dziesięciokrotne zwiększenie kąta opisującego położenie
wykorbienia. Oczywiście uzyskane wyniki powyżej 360 są redukowane do zakresu 0-360. Jak
już wykazano w poprzednim paragrafie, każdy nowy cykl to dziesięciokrotne zmniejszenie
dokładności określenia położenia wykorbienia. Kolejne wielkości liczbowe położeń kątowych są
wyznaczane deterministycznie, jednak ich końcowe wartości charakteryzują się losowym
rozrzutem, równym dokładności wyznaczenia położenia dla danego cyklu obliczeń. Przykładowo
w drugim cyklu obliczeń mamy położenie kątowe 100 z rozrzutem 0,1; więc do dalszych
obliczeń może być przyjęta liczba 99,9 lub np. liczba100,05. Na rys. 3 przedstawiono
przykładowy (z uwagi na losowość każde kolejne obliczenie da inny przebieg) przebieg zmian
położenia wykorbienia wału korbowego. Dla zwiększenia czytelności rysunku położenie
wykorbienia (linia granatowa) podano, dla co dziesiątego cyklu obliczeń, natomiast wielkość
błędu wyznaczenia położenia (linia czerwona) podano, dla co setnego cyklu. Można
zaobserwować, że po 2 tys. cyklach wielkość błędu praktycznie pokrywa cały zakres 0-360.
Oznacza to, że położenie wykorbienia jest niezdeterminowane.

Rys. 3. Położenie wykorbienia i jego rozrzut w kolejnych cyklach obliczeń

Wrażliwość systemu na warunki początkowe obrazuje rys. 4. Przeprowadzono obliczenia
położenie wykorbienia wału korbowego dla trzech wartości startowych. Początkowe położenie
wykorbienia określono kolejna jako 10,00 (ciągła linia niebieska), 9,99 (przerywana linia
zielona) oraz 10,01 (punktowa linia brązowa). Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie linie
startują praktycznie z tego samego punktu, natomiast przebieg zmian położenia wykorbienia jest
losowy i różniący się drastycznie dla każdych warunków początkowych. Przykładowo dla cyklu nr
1801 wykorbienie może być odchylone od pionu o 56 lub 286 (dla 0=9,99) lub 114 (dla
0=10,01).
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Rys. 4. Wrażliwość wyznaczenia położenia wykorbienia na warunki początkowe

Określenie położenia wykorbienia z dowolną, ale skończoną dokładnością nie pozwoli na
wyznaczenie jego położenia kątowego, po odpowiednio długim czasie. Należy zwrócić uwagę na
fakt, że powyższe przykłady przygotowano dla najprostszego sposobu modelowania - dla modeli
liniowych. W przypadku występowania nieliniowości (np. geometrycznych, materiałowych)
opisywanie zjawisk fizycznych bardzo mocno się komplikuje. W opisach występują bifurkacje
(skokowa zmiana własności modelu matematycznego przy małej zmianie jego parametrów), które
prowadzą do powstawania całkowicie różnych rodzin rozwiązań przechodzących przez punkty
bifurkacyjne. Całość tych zjawisk jest określana terminem chaosu deterministycznego [3].
Generalnie, nadwrażliwość na warunki początkowe prowadzi do chaosu deterministycznego, a jak
wykazano niemożliwe jest wyznaczenie warunków początkowych z nieskończoną dokładnością.
Trudność, czy wręcz niemożliwość przewidzenia prognozy pogody na dłuższy okres czasu jest
spowodowana chaosem deterministycznym; i w tym przypadku nie pomoże nam stosowanie coraz
silniejszych komputerów. Inżynier musi pamiętać, że pomimo deterministycznych (wyrażonych
ścisłymi formułami matematycznymi) praw przyrody badany i "oswajany" świat nie jest w pełni
zdeterminowany; wiele zjawisk da się wyznaczyć tylko z pewnym (określonym
deterministycznie!) prawdopodobieństwem. Nieliniowy, dynamiczny świat w stanach dalekich od
równowagi musi jednak charakteryzować się pewnym uporządkowaniem złożoności - pewną
samoorganizacją. W najbardziej złożonych układach, pewne wielkości muszą być mierzalne.
Inaczej niemożliwe byłoby istnienie nauk ścisłych.
3. Modelowanie ruchu obrotowego wału korbowego
Kolejnym etapem rozważań jest możliwość utrzymania stałej prędkości obrotowej wału
korbowego. Przyczynkiem do prezentowanej analizy była rozbieżność pomiędzy teorią
prezentowaną w książkach dotyczących silników spalinowych [6, 7] a praktyką podawaną przez
producentów silników [1, 2]. Z zależności teoretycznych wynika, że powinniśmy obserwować
dwie składowe harmoniczne sił masowych natomiast w praktyce obliczeń drgań skrętnych [5, 8]
zaleca się uwzględnianie pięciu składowych. Autor nie twierdzi, że któraś metoda zawiera błąd;
jest tu tylko próba unaocznienia wpływu założonego modelu rzeczywistości na wynik rozważań.
W trakcie prezentowanych rozważań pominięte zostaną oczywiste przyczyny zmienności
prędkości obrotowej spowodowane zmiennością sił wymuszających (tzw. siły gazowe pochodzące
od cyklicznego spalania mieszanki paliwowej) i zmiennością obciążenia silnika, które związane są
głównie ze zmiennymi warunkami środowiskowymi. Zakładamy idealny silnik bez tarcia i
rozkręcony do pewnej prędkości obrotowej. Wydawałoby się, że prędkość ta powinna być stała,
zgodnie z pierwszym prawem Newtona. Rozważmy kinematykę układu tłokowo-korbowego,
przedstawioną schematycznie na rys. 5.
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Rys. 5. Schemat układu tłokowo-korbowego

Położenie tłoka na osi x może być łatwo wyrażone zależnością (oznaczenia zgodne z rys. 5):

x  R1  cos    L1  cos   ,

(1)

Celem analiz jest wyznaczenie przyśpieszenia ruchu tłoka, ponieważ generuje ono zmienne
siły bezwładności, które z kolei są przyczyną nierównomierności prędkości obrotowej silnika (ale
w pierwszym podejściu jest utrzymane w mocy założenie o stałej prędkości obrotowej).
Nierównomierność prędkości obrotowej silnika pogłębia ograniczenia deterministycznego
wyznaczenia położenia wykorbienia, przedstawione w poprzednim rozdziale. Przyśpieszenie
wyznaczamy poprzez określenie drugiej pochodnej położenia w czasie. Kąty  i  są zależne od
czasu we wzorze (1) w sposób niejawny. Prosta zależność pomiędzy kątem  prędkością obrotową
i czasem, została przytoczona w poprzednim rozdziale. Ponadto należy ustalić zależność pomiędzy
oboma kątami; opisuje ją następująca zależność:

cos   1  2 sin 2  ,

(2)

gdzie:

 - współczynnik wykorbienia równy ilorazowi promienia wykorbienia do długości korbowodu.
Różniczkowanie takiej funkcji jest niewygodne, więc powszechnie [6, 7] stosuje się
następujące uproszczenie:

1  2 sin 2   1  12 2 sin 2  ,

(3)

Na podstawie zależności 1-3 można wyznaczyć drogę tłoka przy pomocy dwóch modeli
matematycznych - uproszczonego i dokładnego (zależność 4 i 5). Analizę przeprowadzono na
przykładzie silnika już analizowanego w poprzednim rozdziale - typu 10K98 firmy MAN B&W.
Zależność uproszczona i dokładna nie wydaje się zbyt mocno różnić i rzeczywiście trajektorie
uzyskane przy pomocy obu modeli (patrz rys. 6) są prawie identyczne. Dla porównania linią
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niebieską zaznaczono "czystą" sinusoidę. Błąd wyznaczenia położenia przedstawiony na rys. 7 nie
przekracza 0,5%.





xapp  R 1  cost   12  sin2 t  ,



(5)



xex  L 1   1  cost   1  2 sin2 t  ,

(6)

gdzie:
xapp - przemieszczenie tłoka uzyskane modelem uproszczonym,
xex - przemieszczenie tłoka uzyskane modelem dokładnym.

Rys. 6. Przemieszczenie tłoka silnika MAN B&W 10K98

Rys. 7. Błąd względny wyznaczenia przemieszczenie tłoka silnika MAN B&W 10K98

Uproszczone modelowanie wydaje się być poprawne. Inżynier powinien jednak pamiętać, że
każdy model ma swoje ograniczenia. Po podwójnym zróżniczkowaniu zależności 5 i 6
otrzymujemy przyśpieszenia w nieco innej formie dla obu modeli:

dv
 R 2 cost    cos2t  ,
dt
1



aex  R 2 cost    cos2t   1  2 sin 2 t  2  ...


3
 

2
2
2
1 3
....  4  sin 2t   1   sin t  2 


aapp 





(7)





(8)

Wyznaczone przyśpieszenie przy pomocy obu modeli już się nieco różni (patrz rys. 8) i
względny błąd wyznaczenia przyśpieszenia przekracza w pewnych punktach 5% (rys. 9).
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Rys. 8. Przyśpieszenie tłoka silnika MAN B&W 10K98

Rys. 9. Błąd względny wyznaczenia przyśpieszenia tłoka silnika MAN B&W 10K98

Wielkość przyśpieszeń tłoka rozważanego silnika jest duża - przekracza 180 m/s2. Po
uwzględnieniu wielotonowych mas układu tłokowo-korbowego można wyznaczyć wielkość sił
masowych układu, które okazują się być tego samego rzędu co siły gazowe. Podczas analiz drgań
układu napędowego (oraz wyznaczania wymuszeń drgań kadłuba i nadbudówki statku) siły
masowe są nie do pominięcia. Istotna jest znajomość wszystkich składowych harmonicznych tych
sił. Modelowanie ruchu tłoka przy pomocy prostszych zależności (równanie 7) daje nam dwie
składowe harmoniczne. Natomiast w rzeczywistości (określonej eksperymentalnie) powinniśmy
uwzględniać co najmniej pięć składowych harmonicznych. Do tego niezbędny jest bardziej
złożony model matematyczny kinematyki ruchu tłoka.
4. Podsumowanie
O ograniczoności naszych przewidywań (zarówno empirycznych jak i teoretycznych) świadczy
również udowodnione (!) twierdzenie Gödla, które było szokiem dla dwudziestowiecznego
środowiska naukowego. Jest to w zasadzie kilka powiązanych ze sobą twierdzeń, z których
najistotniejsze dla naszych rozważań to twierdzenie o niedowodliwości niesprzeczności oraz
twierdzenie o nierozstrzygalności. W pewnym uproszczeniu można je następująco streścić: "jeżeli
system (bogaty co najmniej jak arytmetyka) jest zupełny to jest sprzeczny, a jeżeli jest
niesprzeczny to jest niezupełny". Świat opisywany przez fizykę (mechanikę) na pewno jest
bogatszy od arytmetyki. Czyli dowolny model świata będzie niezupełny. Inżynier musi zdawać
sobie sprawę, że nie wszystko wie. Nigdy, w żadnym nawet najbardziej skomplikowanym modelu,
nie opiszemy całości zjawisk fizycznych.
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Abstract
Po tragedii statku Herald of Free Enterprise pod koniec lat 80-tych Międzynarodowa Organizacja Morska
(International Maritime Organization – IMO) postanowiła uregulować i ujednolicić kwestie zarządzania
bezpieczeństwem na statkach i wprowadziła Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem (International
Safety Management Code - ISM). Narzuca on na armatorów posiadających statki powyżej 500 GT obowiązek
prowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System – SMS), który reguluje
praktyczne zastosowania Kodeksu ISM u armatora. Stanowi on zbiór wytycznych, procedur i zasad, które należy
stosować w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska, które weryfikowane są następnie poprzez
regularne raportowanie i zgłaszania wykonanych podczas pracy zadań do firmy. Największy obowiązek stosowania
się do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem spoczywa na załogach. Nie tylko na osobach pracujących na poziomie
zarządzania, ale obowiązek jakim jest „raportowanie każdego zdarzenia, każdego pojawiającego się
niebezpieczeństwa czy sytuacji niezgodnej z prowadzoną przez Firmę polityką Systemu Zarządzania jakością i
Bezpieczeństwem” spoczywa również na najniższych rangą, natomiast kadra zarządzająca zobowiązana jest następnie
do przedłożenia informacji Firmie. W artykule przeprowadzono analizę raportów uszkodzeń technicznych zbieranych
przez okres 5 lat na sześciu statkach w celu weryfikacji jakości prowadzonych w związku z Systemem Zarządzania
Bezpieczeństwem
zapisów.
W ciągu pięciu lat zebrano ich 217, co na rok daje liczbę 44, co odpowiada dokonywaniu zgłoszenia przez statek
średnio raz na dwa miesiące. Przeanalizowane raporty pozyskano ze statków eksploatowanych kilkanaście lat, co
może prowadzić do wniosku, że zgłaszanie uszkodzeń występowało bardzo rzadko. W artykule podjęto próbę
wyjaśnienia takiego stanu rzeczy oraz znalezienia odpowiedzi na pytanie jak wpływa on na bezpieczną eksploatację
statku biorąc pod uwagę także pozostałe procedury i dokumenty wymagane przez Kodeks ISM oraz wynikające z nich
obowiązki załóg.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, eksploatacja, raporty techniczne, uszkodzenia, kodeks ISM, analiza

1. Wprowadzenie
Celem Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. International Safety
Management Code – ISM Code) jest zapewnienie międzynarodowego standardu bezpiecznego
zarządzania i eksploatacji flotą oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu. Początki
powstania Kodeksu mają swój początek w latach osiemdziesiątych, gdy nasiliły się obawy
dotyczące standardów zarządzania obowiązujących w żegludze [8, 9]. Dochodzenia, prowadzone
po mających wówczas miejsce wypadkach, ujawniły poważne błędy ze strony kierownictwa i
kadry zarządczej floty, w wyniku czego w roku 1987 Zgromadzenie IMO przyjęło rezolucję A.596
(15), która zawezwała Komitet ds. Bezpieczeństwa na Morzu (jednostka IMO) do opracowania
wytycznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i służących jako przewodnik dla armatora
i osób na lądzie w celu zapewnienia bezpiecznego działania statków ro - ro. Kodeks ISM określa
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cele zarządzania bezpieczeństwem i wymaga, aby Firma, która definiowana jest jako armator,
organizacja, albo osoba zarządzająca flotą, która jest odpowiedzialna za statek i która przyjmując
taką odpowiedzialność, wyraziła zgodę na przejęcie wszystkich obowiązków i odpowiedzialności
narzuconych przez Kodeks. Następnie Firma zobowiązana jest do ustanowienia i wdrożenia
polityki, która umożliwi osiąganie tych celów, a która obejmuje m.in. zapewnienie niezbędnych
zasobów i wsparcie floty żeglugowej na lądzie [3].
W związku z tym obowiązkiem Firmy jest również „wyznaczenie osoby lub osób na lądzie
mających bezpośredni dostęp do najwyższego poziomu zarządzania”, aby zapewnić swego rodzaju
połączenie - kontakt pomiędzy Firmą, a załogą będącą na statku. Procedury wymagane przez
Kodeks ISM powinny być zebrane w tzw. System Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety
Management System - SMS), udokumentowany w formie podręcznika, którego kopia powinna
znajdować się również na pokładzie statku [4].
Międzynarodowa Organizacja Morska
(International Maritime Organization - IMO)

Międzynarodowy Kodeks Zarządzania
Bezpieczeństwem (International Safety
Management Code - ISM Code)

System Zarządzania Bezpieczeństwem
(Safety Management System - SMS)

Rys. 1. Schemat zależności dotyczący obowiązywania polityki bezpieczeństwa na morzu
[źródło: opracowanie własne]

2. Nadzór bezpieczeństwa w przypadku armatora
Formą mającą na celu wspomaganie bezpiecznej eksploatacji statku jest wspomniany
wcześniej System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), który prezentuje politykę firmy
prowadzoną w celu bezpiecznej eksploatacji floty w formie zasad, ustaleń, obowiązujących norm,
przepisów i wymagań [5]. W celu regularnego nadzoru nad flotą oraz monitoringu eksploatacji
jednostek zaleca się poprzez instrukcje w Systemie SMS, regularne raportowanie i zgłaszanie
wszelkich zdarzeń niepożądanych, sytuacji awaryjnych czy uszkodzeń, w przypadku których
armator posiadający we flocie kilka statków ujednolica zapis zgłoszeń tak, aby na wszystkich jego
statkach
raportowano
w te sam sposób [4, 6]. Odpowiedzialność wdrażania polityki i jej egzekwowanie spoczywa na
armatorze, jednak największy obowiązek stosowania się do prowadzonej polityki spoczywa na
załogach statków. Nie tylko na części odpowiedzialnej za zarządzanie (Kapitan, Starszy Oficer
Mechanik, Drugi Mechanik, Starszy Oficer Pokładowy), ale również na marynarzach i wszystkich
osobach pracujących na burcie. W artykule poddano analizie System SMS obowiązujący w
praktyce, gdzie wymagania wobec załogi w kwestii stosowania się do polityki armatora
sformułowano następująco [7]: …raportowanie każdego zdarzenia, każdego pojawiającego się
niebezpieczeństwa czy sytuacji niezgodnej z prowadzoną przez Firmę polityką Systemu
Zarządzania jakością i Bezpieczeństwem…
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Oprócz raportowania samych zdarzeń niepożądanych, do obowiązków załóg należy również
raportowanie rutynowych czynności wykonywanych w ramach codziennej pracy, konserwacji,
których wykonanie zalecane jest regularnie „z góry”, raportowanie zużycia paliwa czy przebiegu
podróży. Poniżej zacytowano kilka przykładów wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
wobec załóg statków [7]:
 …raportowanie każdego wypadku albo zniszczenia mającego wpływ na statek, jego załogę,
ładunek albo środowisko do Firmy i innych Instytucji jeśli jest taka konieczność…
 …bieżąca weryfikacja planów awaryjnych i procedur pracy na statku i raportowanie
wszelkich nieprawidłowości do Firmy…
 …zgodnie z rozdziałem piątym konwencji SOLAS, reg. 28 każdy statek odbywający
międzynarodową podróż trwającą ponad 48h powinien przedkładać Firmie codzienny
raport…
Jak można zauważyć, liczba raportów wymaganych przez Firmę jest duża, przy czym autor nie
wskazał tu wszystkich obowiązków załogi. Najwięcej pracy papierowej spoczywa oczywiście na
załodze na poziomie zarządzania, zwłaszcza kapitanie i chiefie mechaniku, jednak nawet najniżsi
rangą załoganci są zobowiązani zauważone nieprawidłowości zgłaszać do swoich przełożonych.
W artykule podjęto pod rozwagę problem jakości prowadzonych zapisów i raportów przesyłanych
do firmy, które ze względu na dużą ilość i wysoką częstotliwość wysyłania mogę nie być
wypełniane wystarczająco rzetelnie.
Near Miss
Report

Technical
Deficiency
Report

Incident Report

Accident Report

Fuel and
Lubrication Oils
Consumption
Report

Non Conformity
Report

Hazard Report

Report of
Damage

Main engine
performance
Report

Tank Inspection
Report

Rys. 2. Raporty obowiązkowe narzucane przez armatora w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem
[źródło: opracowanie własne]

Na Rysunku 2 przedstawione zostały przykładowe raporty zawarte w analizowanym przez autora
Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem, których wypełnianie zgodnie z polityką prowadzoną
przez Firmę, należy do obowiązków załogi statku.
2.1. Raport Uszkodzeń Technicznych
Jednym z raportów przygotowywanych przez załogi jest Raport Uszkodzeń Technicznych (ang.
Technical Deficiency Report – TDR), który powinien zostać przygotowany i wysłany do Firmy,
gdy zaobserwowano brak, niedociągnięcie lub deficyt techniczny, którego nie można było
natychmiast usunąć. Raport TDR może być również wydany w celu dzielenia się wiedzą [7].
Raport taki wysyłany jest do armatora, u którego jest przechowywany w celu ewentualnego
okazania go podczas inspekcji na dowód prowadzenia polityki zgodnie z wymaganiami Kodeksu
ISM. Składowe raportu TDR przedstawione zostały na Rysunku 3.

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/16

159

nazwa statku
data wystąpienia uszkodzenia
rodzaj urządzenia: critical / other
uszkodzone urządzenie/system
opis uszkodzenia
przyczyna uszkodzenia
zainicjowane/zaproponowane działania
naprawcze

proponowana akcja prewencyjna
osoba zgłaszająca
Rys. 3. Elementy składowe raportu TDR
[źródło: opracowanie własne]

Raport TDR stanowi ważny element polityki bezpieczeństwa armatora, ponieważ teoretycznie
pozwala na prowadzenie obserwacji urządzeń, które ulegają uszkodzeniom, a co za tym idzie
umożliwienie unikania ich w przyszłości, modyfikacji godzin serwisowych i redukcję kosztów
eksploatacyjnych czy zapobieganie poważnym skutkom w przyszłości, takim jak awarie, kolizje,
wypadki czy katastrofy [7].
2.1.1.

Analiza Raportów TDR

W celu weryfikacji jakości zgłaszanych raportów dotyczących uszkodzeń, dzięki uprzejmości
i za zgodą armatora, przeanalizowano raporty przesłane do firmy ze statków w latach 2013 – 217,
tj. przez okres pięciu lat. Liczba statków, z których nadsyłano raporty wynosiła sześć, co
przedstawia Tabela 1.
Tab. 1. Dane dotyczące analizowanych raportów TDR
Liczba przeanalizowanych raportów uszkodzeń technicznych
(TDR)
Okres czasu, podczas którego zbierano dane

217
2013 - 2017
CPT, CE, CO, 2E

Osoby zgłaszające uszkodzenia
Liczba statków, z których zgłaszano raporty TDR

6

[źródło: opracowanie własne]

Częstotliwość nadsyłania raportów – zgłaszania uszkodzeń, wynosi mniej niż 1 zgłoszenie
na miesiąc. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie „badane” statki były starze niż 10 lat, liczba
zgłaszanych uszkodzeń wydaje się niewysoka. Podobne opinie otrzymano podczas konsultacji
eksperckich. Dodatkową obserwacją jakiej dokonano podczas analizy raportów TDR był fakt,
że nie wszystkie pola składowych raportu były wypełnione. W niektórych miejscach informacji
nie było wcale było wcale, bądź była ona zdawkowa. Jak wspomniano wcześniej, na raport TDR
składa się 9 podstawowych składowych, tj. nazwa statku, data wystąpienia uszkodzenia, rodzaj
uszkodzenia (critcal/other), nazwa urządzenia, które uległo uszkodzeniu, opis zajścia, przyczyna
uszkodzenia, zainicjowane działania naprawcze, proponowana akcja prewencyjna oraz podpis
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osoby zgłaszającej raport. Szczególne braki zaobserwowano w przypadku pola przeznaczonego na
informacje dotyczące przyczyny uszkodzenia oraz proponowanej akcji prewencyjnej, które
wypełnione zostały kolejno w przypadku 19% oraz 36% przypadków. Pozostałe elementy
wypełnione były niemal w 100%. Obraz takiego stanu rzeczy zainspirował autora do
przeanalizowania sytuacji pod kątem powodu i potencjalnych skutków braków w tego rodzaju
dokumentacji oraz jego wpływu na bezpieczną eksploatację statku, a w dalszej części badań do
zaproponowania metody wspomagającej nadzór nad eksploatacją jednostek.
Przeprowadzono badania ankietowe [2] wśród osób, które są upoważnione do zgłaszania
takich dokumentów, tj. pracujących na statkach na stanowiskach poziomu zarządzania,
tj. kapitanów, oficerów pokładowych oraz starszych i drugich mechaników.
Badanie przeprowadzono w formie kwestionariuszy wśród 29 osób pracujących na statkach typu
oil/chemical tanker na poziomie zarządzania jak przedstawiono w Tabeli 2.
Tab. 2. Dane dotyczące osób badanych przy pomocy ankiet kwestionariuszowych
Liczba przebadanych ankietowanych

29

Forma badania

ankieta

Osoby badane

CPT, CE, CO, 2E

Typ statków, na których pracują osoby
badane

oil/chemical tanker

[źródło: opracowanie własne]

Przygotowane ankiety zawierały dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczyło tego co zdaniem
badanego jest przyczyną braku informacji w podanych zakresach, tj. w polu przeznaczonym
na informacje dotyczące przyczyny uszkodzenia oraz proponowanej akcji prewencyjnej.
Ankietowani mieli do wyboru cztery odpowiedzi:
 brak czasu – są ważniejsze rzeczy do zrobienia
 za dużo zastanawiania się – to zbyt skomplikowane
 brak wiedzy
 nie wiem jaki jest powód
Odpowiedzi jakich udzielono zostały przedstawione na Rysunku 4.
root couse

potential preventive action

15
13
10

7
3

brak czasu - są
za dużo zastanawiania
ważniejsze rzeczy do
się - to zbyt
zrobienia
skomplikowane

4

4

2

brak wiedzy

nie wiem jaki jest
powód

Rys. 4. Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych podczas pytania o powód braków informacji w raportach TDR
[źródło: opracowanie własne]
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ocena przydatności proponowanej bazy
danych w skali 0 - 10

Najczęściej udzielaną przez ankietowanych odpowiedzią jest brak czasu spowodowany
innymi ważnymi rzeczami do wykonania. Druga w kolejności odpowiedź dotyczy zbyt dużego
skomplikowania i poświęcanym na to czasem. Natomiast najrzadziej pojawiającymi się
odpowiedziami był brak wiedzy oraz nieznana badanemu przyczyna zaistniałej sytuacji.
W przypadku drugiego pytania – o przydatność potencjalnej bazy danych w uzupełnianiu
raportów, ankietowani mieli odnieść się do skali od 1 do 10, gdzie 1 oznaczało zupełny brak
przydatności takiej bazy, a 10 bardzo dużą przydatność. Wyniki uzyskane w ankietach
przedstawione zostały na Rysunku 5.
12
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2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
nr kolejny osoby badanej

Rys. 5. Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych podczas pytania ocenę przydatności zaproponowanej bazy danych
[źródło: opracowanie własne]

Średnia ocen przydatności bazy danych wynosi 7,14, co można uznać za wynik skłaniający się
do przydatności w ogóle bazy danych do wypełniania raportów TDR. Biorąc pod uwagę fakt,
iż baza danych została ujęta w znaczeniu ogólnym i nie sprecyzowano jej konkretnej koncepcji,
można stwierdzić, że oceniona została całkiem wysoko. Ponadto tylko trzy osoby oceniły
przydatność bazy danych na 5 czyli wskazały ocenę środkową, co sugeruje brak zdania, a tylko
jedna z nich oceniła bazę danych na 4 czyli nie do końca przydatną.
3. Baza danych jako element metody nadzoru bezpiecznej eksploatacji morskiego statku
handlowego
Proponowana baza danych stanowić miałaby element metody nadzoru przedstawionej w tytule
bezpiecznej eksploatacji statku i oprócz wsparcia i ułatwienia dla załóg, która ma za zadanie
raporty takie uzupełniać, byłaby ważnym elementem pracy u armatora na lądzie.
Po zebraniu danych dotychczas gromadzonych przez wszystkie statki we flocie i stworzeniu
z nich zbioru podzielonego na poszczególne elementy, jak na przykład składowe raportu TDR,
służyłaby jako backup i podpowiedź nasuwającą możliwe rozwiązania w momencie wystąpienia
uszkodzenia danego urządzenia. Osoba wypełniająca taki raport, mogłaby przy jej użyciu
sprawdzić czy kiedykolwiek wcześniej, na którymś ze statków we flocie miało już miejsce takie
uszkodzenie, a jeśli tak, to jak wówczas zareagowano, bądź jaką akcję zapobiegawczą
zasugerowano.
Dużą zaletą byłaby również możliwość analizy nadchodzących raportów pod kątem
interwencji w godziny serwisowe, ich zmiany bądź zaopatrzenia statków w dodatkowe części
zamienne w celu uniknięcia zawijania do portu lub zamawiania serwisu w przypadku uszkodzenia,
ale umożliwienia ich wymiany na burcie przez załogę.
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Ważnym elementem jest fakt interakcji pomiędzy użytkownikami bazy danych na lądzie,
a osobami pracującymi na statku i skupienie uwagi na tych ostatnich, co przedstawiono
na Rysunku 6. Przyjazny interfejs i łatwość obsługi zachęcałaby do korzystania z tego typu
narzędzia, co pozwoliłoby gromadzić większe ilości danych. Należy pamiętać, że
odpowiedzialność egzekwowania i prowadzenia polityki zgodnej z międzynarodowymi
standardami bezpieczeństwa spoczywa na armatorze i pracownicy firmy na lądzie oczekują
bezwzględnej
realizacji
procedur
i wymagań narzucanych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, jednak najbardziej mozolna
praca narzucona jest na załogi, które mają także inne obowiązki wynikające z codziennej
eksploatacji statku.

Rys. 6. Schemat możliwego wykorzystania bazy danych dotyczącej uszkodzeń
[źródło: opracowanie własne]

4. Podsumowanie
W artykule podjęto próbę analizy stanu wypełniania raportów TDR i prowadzenia polityki
zgodnej z Kodeksem Zarządzania Bezpieczeństwem na podstawie danych udostępnionych przez
firmę. Ilość raportów i zawartych w nich informacji dotyczących uszkodzeń nie jest wysoka,
a w wyniku nadmiaru pracy wykonywanej przez załogi, nie jest przygotowywana i zgłaszana
rzetelnie, ale dopiero w sytuacjach krytycznych, w sposób pozwalający jedynie wypełnić
narzucony obowiązek. Eksperci, którymi są członkowie załóg na poziomie zarządzania, a którzy
mają obowiązek tego rodzaju raporty wypełniać zgodnie twierdzą, że braki w danych nie wynikają
z niechęci wypełniania, ale często skomplikowania, długiego zastanawiania czy ważniejszymi,
bieżącymi sprawami w danym momencie. Inną kwestią jest fakt, że w celu uzupełnienia statystyk,
często raporty i zgłoszenia są tuszowane, aby nie wykazywać ich podczas inspekcji
klasyfikatorów, albo w przypadku zbyt rzadkich zgłoszeń tworzone na prośbę i potrzebę armatora.
Należy zauważyć także, że informacje zgłaszane przez załogi przekazywane są na ląd i
przetrzymywane w celu okazania podczas inspekcji. W wielu przypadkach jest to jedyny cel –
prowadzenie
archiwów
w celu przedstawienia prowadzonej przez firmę polityki jako zgodnej z wymaganiami Kodeksu
ISM. Raporty nie podlegają analizie czy obróbce statystycznej w celu wyciągnięcia wniosków
i uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości. Oprócz analizy raportów TDR,
przeprowadzono także kwestionariuszowe badania ankietowe wypełniane przez osoby uprawnione
do ich składania, których zapytano o możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy oraz o przydatność
bazy danych, która mogłaby usprawnić pracę nad nimi. Jest to pierwszy, a zarazem wstępny etap
do pracy nad metodą wspomagania nadzoru bezpieczeństwa eksploatacji morskich statków
handlowych.
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POSZUKIWANIE RELACJI DIAGNOSTYCZNYCH POMIĘDZY
USZKODZENIAMI W KANALE SPALIN WYLOTOWYCH SILNIKA O ZS
A SZYBKOZMIENNĄ TEMPERATURĄ SPALIN
Patrycja Puzdrowska
Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, tel.: +48 58 347 16 14
e-mail: patpuzdr@pg.edu.pl
Streszczenie
Temperatura spalin wylotowych tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym, mierzona w
charakterystycznych przekrojach kontrolnych jego układu cieplno-przepływowego, może stanowić cenne źródło
informacji diagnostycznej o stanie technicznym elementów ograniczających wydzielone w ten sposób przestrzenie
robocze, wraz z układem turbodoładowania, ale także jego układu zasilania paliwem i wymiany czynnika roboczego.
W standardowych układach pomiarowych silników okrętowych wyposażonych w impulsowy układ turbodoładowania
temperaturę spalin mierzy się na wylocie z poszczególnych cylindrów oraz przed i za turbiną turbosprężarki, stosując
do tego celu tradycyjne termopary o znacznej inercyjności pomiarowej (stałe czasowe rzędu dziesiątych części
sekundy i więcej). Oznacza to, że do dalszych analiz diagnostycznych przyjmuje się wartość uśrednioną okresowo
zmiennego przebiegu temperatury strumienia spalin wylotowych opuszczających poszczególne cylindry silnika,
strumienia spalin w kanale zbiorczym zasilającym turbinę i strumienia spalin w kanale wylotowym turbiny.
W niniejszym artykule zaproponowano nowe podejście do zagadnienia informacyjności diagnostycznej
temperatury spalin wylotowych silnika o ZS, rozszerzając jej obserwacje o dynamikę zmian w zakresie czasu trwania
jednego cyklu roboczego. Celem badań realizowanych na stanowisku laboratoryjnym silnika Farymann Diesel typu
D10 było określenie relacji diagnostycznych pomiędzy stanem drożności kanału spalin wylotowych i wytypowanymi
wzorcami miar szybkozmiennego sygnału temperatury spalin wylotowych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń
wyznaczono następujące cechy dynamiczne zarejestrowanego sygnału: maksymalną amplitudę chwilowych wartości
temperatury spalin wylotowych (wartość międzyszczytowa), szybkość jej wzrostu i spadku oraz jednostkową entalpię
spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika.
Analiza porównawcza danych liczbowych charakteryzujących zarejestrowane szybkozmienne przebiegi
temperatury spalin wylotowych jednoznacznie wskazuje oczekiwane konsekwencje termodynamiczne częściowej utraty
drożności kanału wylotu spalin silnika badawczego.
Przewiduje się dalsze rozwinięcie programu badań eksperymentalnych, w celu wyznaczenia macierzy
diagnostycznej wspomagającej wnioskowanie diagnostyczne o stanie technicznym silnika o ZS, na podstawie
pomiarów i analizy szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych.
Słowa kluczowe: silnik o ZS, temperatura spalin wylotowych, badania diagnostyczne.

1. Wstęp
Szybkozmienna temperatura spalin wylotowych silnika pozwala na uzyskanie informacji
diagnostycznych dotyczących stanu technicznego elementów konstrukcyjnych ograniczających
jego przestrzenie robocze cylindra, w tym również kanału spalin wylotowych [1, 2, 3]. Chcąc
opracować metodę diagnozowania opartą na tym parametrze należy pogodzić takie wymagania,
jak: wysoka dokładność pomiarów, ich ekonomiczność oraz technologiczność. Należy pamiętać
także o minimalizowaniu wpływu czynników zewnętrznych na dokładność pomiarów. Słuszne
wydaje się zatem zastosowanie metody pomiarów temperatur szybkozmiennych za pomocą
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termopary chłodzonej wodą [5, 6, 17].1 Istotne w procesie opracowywania metodyki
wnioskowania parametrycznego na podstawie rejestrowanego sygnału szybkozmiennej
temperatury spalin wylotowych jest także znalezienie odpowiednich relacji diagnostycznych,
pozwalających określić wpływ oddziaływania uszkodzenia w kanale spalin wylotowych silnika o
ZS na tenże parametr.
2. Warunki badania laboratoryjnego
Badania empiryczne przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego,
czterosuwowego silnika o ZS Farymann Diesel typu D10 (rys. 2). Podstawowe dane techniczne
silnika są następujące: moc nominalna 5,9 kW, prędkość obrotowa nominalna 1500 min-1, moment
obrotowy nominalny 38 N·m, średnica cylindra 90 mm, skok tłoka 120 mm.
Celem badań było zarejestrowanie szybkozmiennej temperatury spalin w wytypowanych
przekrojach kontrolnych2 kanału spalin wylotowych silnika, a na ich podstawie wyznaczenie
parametrów diagnostycznych dla dwóch różnych stanów technicznych: referencyjnego oraz
częściowej utraty drożności kanału spalin wylotowych.
W trakcie badań rejestrowano następujące parametry kontrolne i wskaźniki pracy silnika
(scharakteryzowane w tabeli 1):
- temperaturę spalin wylotowych przed przepustnicą, przy zastosowaniu termopary typu K
chłodzonej dodatkowo płaszczem wodnym;
- ciśnienie spalin w kanale wylotowym przed przepustnicą,
- ciśnienie spalin w kanale wylotowym za przepustnicą,
- ciśnienie spalin w komorze spalania,
- sygnał górnego martwego położenia tłoka,
- natężenie prądu obciążenia prądnicy (twornika),
- napięcie na zaciskach twornika prądnicy,
- sygnał otwarcia zaworu wylotowego spalin.
Do rejestracji pomiarów szybkozmiennych temperatur i ciśnień spalin wylotowych, a także
sygnału górnego martwego położenia tłoka użyto wielofunkcyjnego modułu pomiaroworejestrującego typu DT–9805 firmy Data Translation, natomiast do zapisu i obróbki
matematycznej rejestrowanych wartości temperatury szybkozmiennej spalin wylotowych
zastosowano oprogramowanie Matlab oraz Microsoft Excel. W trakcie badania utrzymywana była
stała prędkość obrotowa wału korbowego silnika 1445 min-1 oraz stałe obciążenie silnika
wynoszące 2660 W. Częstotliwość próbkowania wynosiła 7000 Hz.
Jak wcześniej wspomniano badanie przeprowadzono dla dwóch różnych stanów technicznych
kanału spalin wylotowych silnika: określanych jako stan 1 (referencyjny) i stan 2, który zadawano
zmieniając czynne pole przekroju przepływu spalin przepustnicą zamontowaną w tym kanale –
rys. 1. W ten sposób symulowano zmniejszenie drożności kanału spalin wylotowych, wskutek na
przykład jego zanieczyszczenia, co jest dość często występującym stanem niezdatności
eksploatacyjnej każdego silnika spalinowego [7]. Podczas badania silnika w stanie 2 przepustnica
była przymknięta w 90%.
Przedstawione wyniki badań są średnią z 90, kolejno po sobie następujących pomiarów
zarejestrowanych w tych samych warunkach pracy silnika, zdeterminowanych jego obciążeniem,
prędkością obrotową wału korbowego i parametrami otoczenia. W czasie badań w silniku spalane
było paliwo destylacyjne ORLEN ECODIESEL.
1

W wypadku braku chłodzenia termopary rejestrowany sygnał jest zakłócony, co wynika z nagrzewania się jej
płaszcza od kanału spalinowego i otaczającego ją gazu, co zostało omówione w publikacji [15].
2
Szybkozmienne: temperaturę i ciśnienie spalin rejestrowano w prostoliniowym kanale spalin wylotowych, w tej
samej odległości od zaworu wylotowego cylindra tak, aby sygnały były porównywalne oraz aby uniknąć zakłóceń
wynikających ze zmian kształtu rurociągu, a co za tym idzie z interferencji i odbicia fal ciśnienia w kanale.
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Rys. 1. Widok odcinka kanału wylotu spalin z przepustnicą regulacyjną; 1 – miejsce montażu przepustnicy spalin
wylotowych, 2 – mechanizm regulacyjny przepustnicy, 3 – miejsce montażu czujnika ciśnienia spalin za
przepustnicą

Lp.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Tab. 1 Parametry rejestrowane na stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego
silnika o ZS Farymann Diesel typu D10
Jednostka
Parametr
Urządzenie pomiarowe
Zakres pomiarowy
miary
termopara typu K ze
spoiną zgrzewaną do
o
Temperatura spalin – Tsp
płaszcza o średnicy
C
0-1000
zewnętrznej 0,5 mm,
wykonanego z inconellu
0-689475,73 Pa
optyczny czujnik
Ciśnienie spalin w kanale
(0-100 psi),
ciśnienia firmy Optrand
V
wylotowym - psp
czułość 6,01·10-8 V/Pa
C12296
(41,43 mV/psi)
Prędkość obrotowa (położenie
indukcyjny czujnik
kątowe w oOWK) wału
prędkości obrotowej i
min-1
0–3000
korbowego silnika – n
GMP
Górne martwe położenie - GMP
Natężenie prądu obciążenia
miernik natężenia prądu
A
0–15
prądnicy (twornika) – Itw
elektrycznego
Napięcie na zaciskach twornika
miernik napięcia prądu
V
0–250
prądnicy – Utw
elektrycznego
Sygnał otwarcia zaworu
transoptor szczelinowy z
V
0-5
wylotowego
komparatorem LM393
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a)

b)

Rys 2. a) Schemat stanowiska laboratoryjnego z zaznaczonymi miejscami montażu czujników: 1 - silnik Farymann
Diesel typu D10, 2 - czujnik GMP i prędkości obrotowej, 3 - czujnik otwarcia zaworu wylotowego, 4 konwerter A/C, 5 - rejestrator, 6 - program analizujący, 7 - termopara w osłonie ceramicznej, 8 - czujnik
ciśnienia, 9 - termopara chłodzona wodą, 10 - kanał wylotu spalin, A – powietrze dolotowe, B – spaliny
wylotowe, C – paliwo zasilające
b) Widok stanowiska laboratoryjnego z zaznaczonymi czujnikami parametrów rejestrowanych podczas
pomiarów: 2 - czujnik GMP i prędkości obrotowej, 7 - termopara w osłonie ceramicznej, 9 - termopara
chłodzona wodą, 3 – czujnik otwarcia zaworu wylotu spalin, 8 – czujnik ciśnienia w kanale

Chcąc poddać obróbce matematycznej oraz analizie statystycznej uzyskane wyniki badań
diagnostycznych silnika należy zdecydować się na porównanie jednakowych grup danych. Za
najbardziej miarodajną i porównywalną „porcję” danych, uzyskanych w czasie rejestracji
obserwowanych wielkości szybkozmiennych, uznano wyniki w obrębie jednego cyklu pracy
silnika (od 0 do 720oOWK). Aby dopuścić możliwość takiego podejścia należy założyć, że
uzyskany sygnał szybkozmiennej temperatury spalin jest sygnałem okresowym. Przebiegi czasowe
analizowane w niniejszym opracowaniu spełniają warunki, pozwalające na uznanie ich za
quasiokresowe, co również jest dopuszczalne [8, 10, 11]. Przebieg quasiokresowy jest zbliżony do
rzeczywistej odpowiedzi termopary na wymuszenie sinusoidalne temperatury spalin, jednak
uwzględnia przesunięcie fazowe oraz amplitudę zmian temperatury rejestrowanej przez termoparę
w stosunku do wymuszanych, rzeczywistych zmian temperatury spalin. Obarczony jest także
zakłóceniami pochodzącymi z toru pomiarowego, jednak podobnie jak przebieg okresowy cechuje
go okresowa zależność od czasu (a także od wartości kąta obrotu wału korbowego,). Rejestrowany
sygnał temperatury spalin wylotowych silnika cechuje okresowa zależność od czasu. Jej wartości
powtarzają się w stałych odstępach, trwających przez czas zwany okresem, czyli:
x(  )  x( )

(1)

Warunkiem koniecznym jest, aby okresem (Τ) była dowolna niezerowa liczba wymierna, co
również zostało spełnione w przypadku analizowanych sygnałów szybkozmiennej temperatury
spalin wylotowych [13, 15, 16].
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3. Parametry diagnostyczne
Wyniki badań laboratoryjnych przedstawione w niniejszym rozdziale dotyczą przebiegów
zmienności temperatury spalin dla pojedynczego cyklu pracy silnika. Poddano analizie 4 różne
wzorce miar sygnału pomiarowego, wyznaczone na podstawie pomiarów i analizy sygnału
quasiokresowego, jakim jest szybkozmienna temperatura spalin w kanale wylotowym silnika o ZS
[9, 12, 14].
Dynamiczne pomiary temperatury spalin w wytypowanych przekrojach kontrolnych kanału
wylotu spalin z silnika umożliwiają wyznaczenie:
- średniej wartości międzyszczytowej szybkozmiennej temperatury spalin (różnica między
maksimum i minimum dla sygnału, w obrębie jednego cyklu pracy silnika);
- jednostkowej entalpii kolejnych impulsów temperatury spalin opuszczających cylinder;
- szybkości (intensywności) wzrostu oraz spadku wartości szybkozmiennej temperatury spalin dla
pojedynczych cykli pracy silnika.
Na podstawie przebiegu szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych wyznaczono
wymienione wzorce miar sygnału pomiarowego, które stanowić mogą adekwatne parametry
diagnostyczne dla badanych stanów niezdatności kanału spalin wylotowych. Wyniki ich analizy
przedstawiono w kolejnych podpunktach niniejszego opracowania.
3.1. Średnia wartość międzyszczytowa temperatury szybkozmiennej
Średnią wartość międzyszczytową szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych
wyznaczono jako różnicę pomiędzy maksymalną a minimalną wartością temperatury dla
poszczególnych cykli pracy silnika (rysunek 3). Wartość tej miary diagnostycznej określono
zgodnie z zależnością:
Tśr  t max  t min [K]
(2)
gdzie:
∆Tśr – średnia wartość międzyszczytowa [K],
tmax – maksymalna temperatura spalin w obrębie jednego cyklu pracy silnika [oC],
tmin – minimalna temperatura spalin w obrębie jednego cyklu pracy silnika [oC].

Rys. 3. Przebieg zmienności temperatury spalin wylotowych dla jednego cyklu pracy silnika oraz interpretacja
graficzna wartości międzyszczytowej temperatury
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3.2. Entalpia jednostkowa spalin wylotowych
Badanie przebiegu zmienności temperatury i ciśnienia spalin opuszczających cylinder silnika o
ZS w zakresie trwania jednego cyklu pracy daje możliwość bezpośredniej jakościowej i ilościowej
oceny entalpii jednostkowej spalin. Wartość tego parametru obliczeniowego wyznaczono poprzez
całkowanie przebiegu szybkozmiennej temperatury spalin w granicach określonych wartościami
kąta obrotu wału korbowego silnika dla jednego cyklu pracy, przy znanej wartości ciepła
właściwego spalin, obliczanej z równań stechiometrycznych dla ich średniej temperatury:
720

h 

c
0

p ( tsp)

J 
 t sp d OWK  
 kg 

(3)

gdzie:
h – entalpia jednostkowa spalin [J/kg],
cpsp (Tsp) – średnie ciepło właściwe spalin [kJ/kg·deg],
tsp – temperatura spalin rejestrowana w obrębie jednego cyklu pracy silnika [oC],
αOWK – wartość kąta obrotu wału korbowego silnika [oOWK].
Wartość średniego ciepła właściwego spalin stechiometrycznych wyznaczono na podstawie
składu paliwa zasilającego (udziałów masowych węgla i wodoru) i pomiarów współczynnika
nadmiaru powietrza rejestrowanego dla każdego stanu pracy silnika o ZS.
3.3. Szybkość wzrostu (spadku) temperatury spalin wylotowych
Znajomość szybkości wzrostu oraz spadku temperatury spalin wylotowych pozwala na
określenie dynamiki przebiegu obserwowanego procesu cieplno-przepływowego. Rysunek 4
przedstawia interpretację graficzną metody określania tego parametru diagnostycznego dla
jednego cyklu pracy silnika, na podstawie sygnału szybkozmiennej temperatury spalin.
Szybkość wzrostu (spadku) temperatury spalin wylotowych wyznaczono zgodnie z
zależnością:

t max  t min
T
K 

  (t max )   (t min )  s 

(4)

gdzie:
∆T/∆τ – szybkość wzrostu (spadku) temperatury spalin wylotowych [K/s],
tmax – maksymalna wartość temperatury spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika
[oC],
tmin – minimalna wartość temperatury spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika
[oC],
τ(tmax) – czas, w którym temperatura spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika
osiąga wartość maksymalną [s],
τ(tmin) – czas, w którym temperatura spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika
osiąga wartość minimalną [s].
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Rys. 4. Przebieg zmienności temperatury spalin wylotowych uzyskany dla pojedynczych cykli pracy silnika oraz
interpretacja graficzna sposobu wyznaczania szybkości wzrostu i spadku temperatury

4. Uzyskane wyniki badań i obliczeń
Dla dwóch badań eksperymentalnych przeprowadzonych w skrajnie różnych stanach
technicznych kanału spalin wylotowych silnika o ZS wyznaczono opisane powyżej miary
(parametry) diagnostyczne. Na rysunkach 5 oraz 6 przedstawiono przebiegi czasowe
szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych uzyskane z dziecięciu kolejnych cykli pracy
silnika, dla dwóch rozpatrywanych stanów technicznych kanału spalin wylotowych: „1” referencyjnego, „2” - częściowej utraty drożności kanału spalin wylotowych. Zaprezentowane
sygnały szybkozmiennej temperatury zostały poddane obróbce matematycznej w celu usunięcia
zakłóceń pochodzących z sieci pomiarowej. Uzyskane w czasie badania silnika laboratoryjnego
wartości zmierzonej temperatury spalin zostały poddane filtrowaniu metodą najmniejszej sumy
kwadratów w środowisku oprogramowania Microsoft Excel.
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Rys. 5. Przebiegi czasowe szybkozmiennej temperatury i ciśnienia spalin wylotowych uzyskany z dziecięciu kolejnych
cykli pracy silnika dla stanu „1” - przy całkowicie otwartym kanale wylotowym spalin (Tsp – temperatura spalin
rejestrowana przed przepustnicą, psp – ciśnienie spalin rejestrowane przed przepustnicą, psp2 - ciśnienie spalin
rejestrowane za przepustnicą)

Rys. 6. Przebiegi czasowe szybkozmiennej temperatury i ciśnienia spalin wylotowych uzyskany z dziecięciu kolejnych
cykli pracy silnika dla stanu 2 - przy częściowo zamkniętym kanale wylotowym spalin (jak na rys. 1) (Tsp –
temperatura spalin rejestrowana przed przepustnicą, psp – ciśnienie spalin rejestrowane przed przepustnicą,
psp2 - ciśnienie spalin rejestrowane za przepustnicą)
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W tabeli 2 zestawiono wartości parametrów diagnostycznych wyznaczonych podczas badania
silnika Farymann typ D10 w dwóch rozpatrywanych stanach technicznych kanału spalin
wylotowych. Dane przedstawione w tabeli są wartościami średnimi, podanymi dla grupy 90 cykli
roboczych silnika zarejestrowanych w czasie trwania pomiarów. Odnoszą się one do pojedynczego
cyklu pracy silnika, celem dokonania analizy porównawczej zdefiniowanych wzorców miar
zarejestrowanych sygnałów pomiarowych. Na rysunkach 7 oraz 8 przedstawiono uzyskane
wartości parametrów diagnostycznych w postaci graficznej, dla bardziej czytelnej interpretacji
danych liczbowych.
Tab. 2. Zestawienie wyznaczonych wartości parametrów diagnostycznych wraz z ich odchyleniami standardowymi
Parametr diagnostyczny

Stan
Stan
techniczny eksploatacyjny
Wartość średnia
1

2

Odchylenie
standardowe
Wartość średnia
Odchylenie
standardowe

∆Tśr [K]

∆T/∆τ ↑ [K/s]

∆T/∆τ ↓ [K/s]

Wartość
międzyszczytowa
temperatury [K]

h [kJ/kg]
Jednostkowa
entalpia
strumienia
spalin [kJ/kg]

27,81

259,52

1064,71

615,80

2,20

5,33

226,91

110,08

37,25

266,93

1137,38

617,95

4,22

1,50

322,47

147,99

Szybkość wzrostu
Szybkość spadku
temperatury spalin dla temperatury spalin dla
jednej amplitudy [K/s] jednej amplitudy [K/s]

Rys. 7. Wartości parametrów diagnostycznych, jakimi są średnia szybkość wzrostu i spadku temperatury spalin wylotowych w
obrębie jednego cyklu pracy silnika, w zależności od stanu technicznego kanału spalin wylotowych
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Rys. 8. Wartości parametrów diagnostycznych, jakimi są: jednostkowa entalpia oraz wartość międzyszczytowa temperatury spalin
wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika, w zależności od stanu technicznego kanału spalin wylotowych

5. Wnioski dotyczące porównania uzyskanych wyników obliczeń
Wartość międzyszczytowa temperatury spalin jest znacznie wyższa dla badania z
przymkniętym wylotem spalin w stosunku do stanu referencyjnego (różnice wykraczające poza
odchylenie standardowe). Parametr diagnostyczny, jakim jest entalpia spalin wylotowych
uśredniona w obrębie jednego cyklu pracy silnika, wykazała wartość znacznie wyższą (poza
odchyleniem standardowym) dla badania z przymkniętym wylotem spalin względem stanu
referencyjnego. Dla parametru diagnostycznego, jakim jest szybkość wzrostu temperatury spalin w
obrębie jednego cyklu pracy silnika widoczne są duże odchylenia standardowe tego parametru
(nawet 20% wartości średniej). Zauważalna jest także znaczna rozbieżność wyników uzyskanych
dla poszczególnych stanów technicznych. Wartość wyższą względem stanu referencyjnego
zaobserwowano dla stanu z przymkniętym wylotem spalin (w granicach odchylenia
standardowego). Szybkość wzrostu temperatury spalin informuje także o własnościach
dynamicznych zastosowanej w czasie badań laboratoryjnych termopary [15]. Szybkość spadku
temperatury spalin również charakteryzuje się znacznymi odchyleniami standardowymi (do 23%
wartości średniej), podobnie jak w przypadku szybkości wzrostu temperatury spalin. Widoczna
jest jednak mniejsza rozbieżność uzyskanych wartości średnich tego parametru diagnostycznego.
Zauważono, że dla obu badań wartości szybkości wzrostu i spadku temperatury spalin są zbliżone.
Widoczne jest także, że szybkość spadku szybkozmiennej temperatury spalin jest około 2krotnie mniejsza niż szybkość wzrostu tego parametru. Wynika to z wolniejszego niż nagrzewanie
procesu stygnięcia termopary.
Zaobserwowano również, że parametry diagnostyczne wyznaczone na podstawie
pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych takie jak: jednostkowa entalpia,
wartość międzyszczytowa oraz szybkość wzrostu temperatury reagują podobnie na analogicznie
wprowadzane zmiany drożności kanału powietrza dolotowego do silnika o ZS. Widoczne jest
zatem zwiększenie dynamiki zmian temperatury spalin wylotowych pod wpływem zmniejszenia
drożności kanału wylotu spalin. W konsekwencji może to prowadzić do powstawania pęknięć
zmęczeniowych w wyniku niskocyklowego zmęczenia cieplnego kanału spalinowego.
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W kolejnym etapie badań laboratoryjnych planowane jest wyznaczenie wykresów
strumieniowych Sankey’a. Posłużą one jako tło energetyczne dla badań wpływu wybranych
uszkodzeń silnika o ZS na szybkozmienny sygnał temperatury spalin wylotowych [4, 18].
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STATYSTYKA F ROZKŁADU FISHERA-SNEDECORA JAKO
NARZĘDZIE DO OCENY ISTOTNOŚCI WPŁYWU MOCY SILNIKA O
ZS NA WYBRANE MIARY DIAGNOSTYCZNE
Patrycja Puzdrowska
Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, tel: +48 58 347 16 14
e-mail: patpuzdr@pg.edu.pl
Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zastosowanie statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora do oceny
istotności wpływu obciążenia silnika o ZS, na obserwowany parametr diagnostyczny, wyznaczany na podstawie
pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin w kanale wylotowym, jakim jest entalpia właściwa strumienia
spalin wylotowych w zakresie jednego cyklu pracy silnika. Przedstawiono plan badań eksperymentalnych
przeprowadzonych na jednocylindrowym silniku laboratoryjnym Farymann Diesel typ D10, jak również
scharakteryzowano metodę wyznaczania wartości statystyki F dla uzyskanych wyników pomiarowych.
Przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń oraz dokonano oceny siły oddziaływania parametru
wejściowego (Pobc) na mierzony parametr diagnostyczny (hspal). Przedstawiono metodę wyznaczania strumienia
entalpii spalin, jako składnika bilansu energii w silniku w postaci wykresu strumieniowego Sankey'a. Planuje się
dalsze rozwinięcie programu badań eksperymentalnych, mających na celu określenia istotności wpływu zmian
wartości wytypowanych parametrów struktury konstrukcyjnej silnika na inne zdefiniowane parametry
diagnostyczne, jakimi są: średnia wartość międzyszczytową, a także szybkość (intensywność) wzrostu oraz
spadku jej wartości dla pojedynczych cykli pracy.
Słowa kluczowe: silnik o ZS, temperatura spalin wylotowych, statystyka F rozkładu Fishera-Snedecora,
diagnozowanie.

1. Wstęp
Diagnostyka przestrzeni roboczych silnika o zapłonie samoczynnym (o ZS), wraz z
kanałami powietrza dolotowego i spalin wylotowych, jest istotnym zagadnieniem
eksploatacyjnym [Korczewski 2017, Zacharewicz 2009]. Kluczowym etapem diagnozowania
jest proces wnioskowania parametrycznego, pozwalający określić zależności pomiędzy
stanem struktury konstrukcyjnej silnika o ZS a obserwowanymi parametrami jego pracy
(parametrami kontrolnymi) [Jaremkiewicz 2011, Łutowicz 2006]. Jednym z parametrów
wyjściowych silnika umożliwiającym na takie działanie jest szybkozmienna temperatura
rejestrowana w kanale spalin wylotowych [Olczyk 2007, Puzdrowska 2019]. Chcąc jednak
opracować metodykę diagnozowania opartą na tym parametrze, należy przede wszystkim
opracować odpowiednią technologię pomiaru, uwzględniającą szeroko rozumiane warunki
realizacji badań oraz niepewność pomiarową. W przypadku dynamicznych pomiarów
temperatury spalin najoczywistsze wydaje się zastosowanie termopar o jak najmniejszej
inercyjności [Korczewski i Puzdrowska 2015]. Jej przebieg czasowy, uzyskany podczas
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badań na obiekcie rzeczywistym, jakim jest silnik o ZS, jest obarczony licznymi zakłóceniami
wynikającymi z wpływów otoczenia oraz sieci pomiarowej. Należy zatem w pierwszej
kolejności poddać go odpowiedniej obróbce matematycznej pozwalającej odtworzyć przebieg
najbardziej zbliżony do rzeczywistego [Puzdrowska 2018]. Jednakże nie będzie on badaczowi
do niczego przydatny, bez odpowiednio opracowanego programu badań oraz właściwie
dobranego narzędzia do analizy statystycznej i merytorycznej uzyskanych danych
pomiarowych [Korzyński 2017, Pabis 1985].
Podczas badania diagnostycznego silnika, w czasie ustalonej pracy, otrzymuje się
spośród jego parametrów wyjściowych Y parametry diagnostyczne D, które reagują silniej na
zmiany wartości parametrów struktury konstrukcyjnej S niż na zmiany wartości parametrów
wejściowych X, wymuszających realizowany proces roboczy. Podstawowym warunkiem
wyboru odpowiednich parametrów diagnostycznych jest znacznie większa wrażliwość
parametru wyjściowego względem parametru struktury WYS od jego wrażliwości względem
parametru wejściowego WYX [Korczewski 2017]:
Y pom  Y0
Y pom  Y0
Y
Y
Y
Y0
Y
Y0
Y
Y
WSY 
 0 
 WXY 
 0 

S
S

S

X
X
S
X
pom
0
pom  X 0
S0
X0
S0
X0

(1)

Porównywanie wrażliwości wielu parametrów kontrolnych, podawanych w różnych
jednostkach miary, wymusza konieczność przyjmowania do tego celu względnych wartości
parametrów wejściowych, wyjściowych i struktury.
Istnieje wiele metod oceny istotności wpływu parametrów wymuszających
analizowany proces fizyczny na jego przebieg. Należą do nich m.in. pojęcie znane z
klasycznej analizy matematycznej, jakim jest odległość pomiędzy funkcjami (metryka),
entropia informacyjna pochodząca z teorii informacji (sformułowana po raz pierwszy w 1945
przez Shannona), a także nieparametryczne i parametryczne testy statystyczne [Korzyński
2017, Kudrewicz 1976, Korczewski 2017, Shannon 1945].
W przypadku oceny istotności wpływu jednego parametru wejściowego silnika lub
jednego parametru struktury konstrukcyjnej na jeden parametr wyjściowy, jakim
jestszybkozmienna temperatura spalin wylotowych, najodpowiedniejsze wydaje się
zastosowanie programu badań statycznego randomizowanego kompletnego oraz przyjęcie do
analizy statystyki F rozkładu Fishera – Snedecora [Korzyński 2017, Wojtatowicz 1998].
Koniecznym do wyznaczenia istotności wpływu obciążenia silnika na zdefiniowane,
obserwowane w procesie diagnozowania, parametry wyjściowe, było zrealizowanie badań
zgodnie z uproszczonym modelem fizycznym procesu roboczego silnika o ZS
przedstawionym na rys. 1.
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Rys. 1. Uproszczony model fizyczny procesu roboczego silnika o ZS dla potrzeb diagnozowania

2. Statystyka F rozkładu Fishera-Snedecora jako narzędzie do oceny istotności
wpływu
Ze względu na charakter prowadzonych badań zastosowano program statyczny
randomizowany kompletny [Korzyński 2017], który pozwala na ocenę istotności wpływu
jednego czynnika wejściowego na czynnik wyjściowy. Hipoteza zerowa, formułowana z góry
i weryfikowana w badaniach statystycznych, zakłada brak wpływu czynnika wejściowego na
czynnik wynikowy. Wpływ czynnika wejściowego uważa się za istotny, gdy wartość
obliczeniowa przyjętej statystyki jest równa lub większa od wartości krytycznej, podawanej w
tablicach dla przyjętej wartości poziomu istotności i liczby stopni swobody. Uznano, że w
prowadzonych badaniach diagnostycznych najlepiej jest przyjąć statystykę F rozkładu Fishera
- Snedecora, ponieważ spełnione zostały warunki zastosowania jednostronnych testów
parametrycznych. W prowadzonych badaniach założono z góry, że wyniki pomiarów
wszystkich parametrów kontrolnych można zamodelować jako zmienne o rozkładzie
normalnym, o określonej wariancji będącej miarą rozrzutu wokół wartości średniej. Przyjęto
także, że wariancje zmiennych losowych są równe lub zbliżone co do wartości, a zastosowane
testy parametryczne dotyczące wariancji są z jednostronnym obszarem krytycznym.
Uwzględniono także możliwość popełnienia błędu pierwszego rodzaju wiążącego się z
przyjętym arbitralnie poziomem istotności, tzn. prawdopodobieństwem odrzucenia hipotezy
zerowej wtedy, gdy jest ona prawdziwa. Należy pamiętać jednak także o możliwości
popełnienia błędu drugiego rodzaju, czyli przyjęcia hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa,
wynoszącego β=1-α.
W tabeli 1 zaprezentowano przykładową matrycę programu badań eksperymentalnych,
w tym wypadku planu statycznego randomizowanego, pozwalającego na ocenę istotności
wpływu czynnika wejściowego rozpatrywanego w badaniach diagnostycznych silnika – jego
obciążenia zadawanego w określonym przedziale zmienności, według charakterystyki
regulatorowej, Pobc na wyznaczany w tych badaniach parametr diagnostyczny (czynnik
wyjściowy), jakim jest jednostkowa entalpia strumienia spalin wylotowych w zakresie
jednego cyklu roboczego- hspal.
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Tab. 1. Matryca programu badań eksperymentalnych - plan statyczny randomizowany kompletny
Poziom
Numer doświadczenia
czynnika
1
...
6
wejściowego
hspal61

Pobc2

...

...
...

hspal11
...

Pobc1

Pobc3

hspal13

...

hspal63

Wartość testową (obliczeniową) statystyki F rozkładu Fishera – Snedecora1 wyznacza
się na podstawie następującej zależności:
p

F

 n  (h  h)
i 1

p

i

i

q

2

 (n  p)

(2)

p

[ (hij  h)   ni  (hi  h) ]  ( p  1)
2

i 1 j 1

2

i 1

gdzie: ni – liczba pomiarów entalpii właściwej na danym poziomie, n – całkowita liczba pomiarów,
entalpia właściwa z wyników pomiarów w i-tym wierszu,

hi - średnia

h - średnia entalpia właściwa wyników ze

wszystkich pomiarów, hij – wartość j-tej entalpii właściwej na poziomie i, p – liczba poziomów zmienności
czynnika wejściowego (obciążenia silnika).

Wyliczoną wartość testową statystyki Fobl porównuje się następnie z jej wartością
krytyczną Fkr wyznaczoną z odpowiedniej tablicy statystycznej, dla przyjętego poziomu
istotności α oraz dla wyznaczonych liczb stopni swobody obliczonych dla licznika i
mianownika: f1 i f2. Jeżeli wyznaczona wartość Fobl jest większa lub równa wartości
krytycznej Fkr, to wpływ badanego czynnika należy uznać za istotny. W przeciwnym
przypadku uznaje się, że w badanym zakresie zmienności oraz przy przyjętym poziomie
istotności badany czynnika wejściowy nie wykazuje istotnego wpływu na czynnik wyjściowy.
3. Wpływ parametrów wejściowych pracy silnika o ZS na wybrane miary
Chcąc uzyskać wartość statystyki F, a co za tym idzie odpowiedź na kluczowe pytanie
dotyczące istotności wpływy wybranych czynników wejściowych pracy silnika na
zdefiniowane miary diagnostyczne należało postępować zgodnie z opracowanym schematem
realizacji badań - rys. 2.

1

W dalszej części artykułu jest ona nazywana również krócej „statystyką F”.
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Rys. 2. Etapy wyznaczania statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora dla potrzeb diagnostycznych

Głównym celem prowadzonych badań empirycznych jest ustalenie informacyjności
diagnostycznej obserwowanego parametru kontrolnego, jakim jest szybkozmienna
temperatura spalin wylotowych silnika o ZS. Należy zatem ustalić jej wrażliwość na zmiany
parametrów jego struktury konstrukcyjnej. W pierwszym etapie badań dokonano oceny
istotności wpływu obciążenia silnika na jedną z miar diagnostycznych uzyskanych z
odtworzonego, rzeczywistego przebiegu szybkozmiennej temperatury spalin – jednostkową
entalpię strumienia spalin w zakresie jednego cyklu pracy silnika. Eksperyment
przeprowadzono zgodnie z planem przedstawionym w tab. 2. Zarówno obciążenie silnika, jak
i natężenie oraz napięcie prądu na zaciskach prądnicy zmieniały się o 25% wartości
nominalnej.
Tab. 2. Plan badań eksperymentalnych silnika mających na celu określenie istotności wpływu jego
obciążenia Pobc na jednostkową entalpię strumienia spalin wylotowych w zakresie jednego cyklu roboczego h spal
Punkty charakterystyki regulatorowej wg realizowanego planu

Parametr
Punkt
Pobc1
Pobc2
Pobc3

Pobc [W]

I [A]

U [V]

n [min-1]

432
768
1200

5,1
6,8
8,5

72
96
120

1444
1444
1444

Liczba
powtórzeń
6
6
6

W stanach pracy ustalonej silnika o ZS rozróżnia się trzy charakterystyki jego pracy
(rys. 3). Pierwsza to charakterystyka śrubowa, odzwierciedlająca pracę silnika głównego
statku napędzającego śrubę o stałym skoku. Obciążanie silnika realizowane jest według tzw.
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charakterystyki prędkościowej śrubowej, gdzie zależność mocy zapotrzebowanej silnika i
prędkości obrotowej jest reprezentowana parabolą trzeciego stopnia:
3

 n 

(3)
Pobc  Pnom  
 n nom 
Kolejna, to charakterystyka prądnicowa – reprezentująca pracę silnika głównego
statku napędzającego śrubę o skoku nastawnym lub dla pracy silnika pomocniczego
napędzającego prądnicę w zespole prądotwórczym elektrowni okrętowej. Wówczas
obciążanie silnika odbywa się według charakterystyki regulatorowej, dla zwiększania dawki
paliwa na cykl pracy silnika, przy ustalonej wartości prędkości obrotowej wału korbowego.
Wyróżnia się także charakterystykę prędkościową – typową dla pracy silnika
głównego napędzającego śrubę o skoku ustalonym, gdy nie posiada on regulatora prędkości
obrotowej. Obciążanie silnika realizowane jest według tzw. charakterystyki prędkościowej
zewnętrznej. Utrzymywana jest stała dawka paliwa na cykl pracy silnika, natomiast zakres
zmian prędkości obrotowej wynika z samoregulacji prędkości obrotowej silnika podczas
pływania statku na fali [Balcerski 1990].

Rys. 3. Charakterystyki zmienności obciążenia silnika okrętowego jako funkcji prędkości obrotowej wału
korbowego: A - charakterystyka prędkościowa śrubowa (zmienna dawka paliwa na cykl pracy silnika; B charakterystyka prędkościowa zewnętrzna (stała dawka paliwa na cykl pracy silnika), C - charakterystyka
regulatorowa (zmienna dawka paliwa na cykl pracy silnika), n NR – nastawa regulatora prędkości
obrotowej, nRZ – rzeczywista prędkość obrotowa.

Badania eksperymentalne realizowane były na stanowisku laboratoryjnym
jednocylindrowego silnika Farymann Diesel typu D10, który napędza obcowzbudną prądnicę
prądu stałego typu PKM0a44a/143 przez przekładnię pasową. Nominalne wartości
podstawowych parametrów silnika napędowego wynoszą: Pnom=5,9 kW, Mnom=38 Nm przy
nnom=1500 min-1. Ze względu na ograniczone możliwości układu regulacji obciążenia i
sterowania dawką paliwa zasilającego pomiary obserwowanych parametrów przeprowadzono
dla 3 punktów pracy według charakterystyki regulatorowej (tabela 2). Do rejestracji
pomiarów szybkozmiennych temperatur i ciśnień spalin wylotowych, a także sygnału górnego
martwego położenia tłoka użyto wielofunkcyjnego modułu pomiarowo-rejestrującego typu
DT–9805 firmy Data Translation, natomiast do zapisu i obróbki matematycznej
rejestrowanych wartości temperatury szybkozmiennej spalin wylotowych zastosowano
oprogramowanie Matlab oraz Microsoft Excel.
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W trakcie realizacji badań utrzymywana była stała prędkość obrotowa wału korbowego
silnika 1444 min-1. Do jego zasilania zastosowano paliwo żeglugowe MGO. Częstotliwość
próbkowania wynosiła 7017,54 Hz. Do pomiaru szybkozmiennej temperatury spaln
zastosowano termoparę typu K, ze spoiną zgrzewaną do płaszcza o średnicy zewnętrznej 0,5
mm, wykonanego z Inconellu, chłodzonej dodatkowo płaszczem wodnym [Rudnicki,
Puzdrowska i Marszałkowski 2017]. Stała czasowa zastosowanej termopary została
wyznaczona zgodnie z algorytmem przedstawionym w publikacji [Puzdrowska 2018] i
wynosi ona 6,49·10-3 s.
Wartość średniego ciepła właściwego została wyznaczona na podstawie znajomości
podstawowego składu chemicznego spalanego podczas badania paliwa żeglugowego MGO
(C=0,8626, H=0,111), a także dzięki pomiarowi w czasie badania laboratoryjnego
współczynnika nadmiaru powietrza λ oraz danych tablicowych takich, jak ciepła właściwe
powietrza i składników spalin stechiometrycznych. Wszystkie wartości ciepeł właściwych
zależne są od średniej temperatury spalin wylotowych w czasie badania laboratoryjnego.
W tabeli 3 przedstawiono wartości zdefiniowanego czynnika wyjściowego, jakim jest
jednostkowa entalpia strumienia spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika,
dla trzech stanów ustalonego obciążenia silnika, wymuszanego zadawanymi wartościami
napięcia i natężenia prądu twornika prądnicy. Punkty P1, P2 i P3 określone tymi parametrami
wynikają z przyjętej charakterystyki regulatorowej pracy silnika – rys. 3.
W celu wyznaczenia wartości statystyki Fobl postawiono następującą hipotezę zerową H0:
H0: obciążenie silnika (wynikające z napięcia i natężenia prądu twornika prądnicy) nie
ma wpływu na wartość jednostkowej entalpii strumienia spalin uśrednioną w obrębie
jednego cyklu pracy silnika ( SII2 = SI2).
Na podstawie danych liczbowych zestawionych w tabeli 3 oraz przyjętego poziomu
istotności α=0,05 oraz założenia prawostronnego obszaru krytycznego wyznaczono kolejno:
wartości jednostkowej entalpii strumienia spalin w obrębie jednego cyklu pracy silnika, dla
każdego punktu pomiarowego (Pi), liczbę stopni swobody dla licznika i mianownika (f1=2
oraz f2=15). Następnie z tablic statystycznych [Korzyński 2017] odczytano wartość krytyczną
statystyki Fkr=F(0,05; 2; 15)=3,6823 oraz wyznaczono wartość Fobl, która wyniosła 390. Ponieważ
spełniony jest warunek: F>Fkr, więc należy odrzucić hipotezę zerową i przyjąć w dalszych
badaniach diagnostycznych, że w rozpatrywanym zakresie zmienności obciążenia silnika ma
ono istotny wpływ na jednostkową entalpię strumienia spalin w obrębie jednego cyklu pracy
silnika o ZS.
Tab. 3. Wartości jednostkowej entalpii strumienia spalin hspalśr w obrębie jednego cyklu pracy silnika o ZS dla
zmiennych wartości obciążenia silnika Pobc wymuszanego nastawami napięcia i natężenia prądu
twornika prądnicy
Punkt
pracy
P1
P2
P3

Numer doświadczenia
1
12,7613
14,6079
16,4048

2
12,8348
14,3490
16,3502

3
12,8524
14,1249
16,1594

4
12,7911
14,0758
16,1719

5
12,8440
13,9470
15,8803

6
12,7197
13,8015
15,9374

hi
12,8005
14,1510
16,1507

4. Strumień entalpii spalin wylotowych silnika
W celu uzyskania dodatkowych informacji diagnostycznych przydatne jest
sporządzenie bilansu energii w silniku w postaci wykresu strumieniowego Sankey'a
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[Korczewski 2019]. Jednym z jego pasm strumieniowych jest strumień entalpii spalin
wylotowych silnika H spal :
 spal  c pspal(Tspal )  Tspal
(4)
H spal  m
W dotychczas prowadzonych rozważaniach przedstawiano wyniki obliczeń jednostkowej
entalpii strumienia spalin hspalśr uśrednionej w obrębie jednego cyklu pracy silnika o ZS
[Puzdrowska 2019]. Chcąc obliczyć strumień entalpii całkowitej H spal konieczna jest
znajomość wartości strumienia masy spalin wylotowych m spal (oprócz znanej wartości
uśrednionej temperatury Tspal oraz ciepła właściwego spalin, zależnego od Tspal). Można ją
określić dwoma sposobami:
 na podstawie pomiarów ciśnienia spalin w dwóch przekrojach kontrolnych kanału spalin
wylotowych silnika (na tej podstawie wyznacza się prędkość rozchodzenia się fali
ciśnienia spalin powstającej po otwarciu zaworu wylotowego [Korczewski 2017]),
 na podstawie pomiarów współczynnika nadmiaru powietrza λ i sekundowego zużycia
spalanego paliwa mpal/τ przy znajomości jego składu chemicznego.
Stosując tę drugą metodę można wyznaczyć strumień masy spalin wylotowych
(rzeczywistych), traktowanych jako roztwór spalin stechiometrycznych w suchym powietrzu,
z następującej zależności:
 spal  m
 pal  (1    L0 )
m
(4)

1
8
8
(5)
 ( C  8 H  S  N  O)
0,232 3
7
jest teoretycznym (minimalnym) zapotrzebowaniem powietrza do spalenia 1kg paliwa (stałe
C, H, S, N i O oznaczają udziały masowe, odpowiednio: węgla, wodoru, siarki, azotu i tlenu
w paliwie zasilającym badany silnik o ZS2).
Dla przeprowadzonego badania w punktach Pobc1 ÷ Pobc3 (zgodnie z danymi w tab. 2)
oraz spalanego paliwa żeglugowego MGO, uzyskano wartość L0=13,74 [kg powietrza/kg
paliwa] oraz odpowiednie wartości strumienia entalpii spalin: H spal1 =1,91 kJ/s, H spal2 =2,1
kJ/s oraz H
=2,64 kJ/s. Wyznaczone w ten sposób parametry diagnostyczne będą stanowić
L0 

gdzie:

spal3

istotne uzupełnienia metodyki oceny stanu technicznego silnika o ZS prowadzonej na
podstawie rejestracji i analizy sygnału szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych.

5. Uwagi i wnioski końcowe
Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń można zauważyć, że obciążenie silnika
ma istotny wpływ na jednostkową entalpię strumienia spalin w obrębie jednego cyklu pracy
silnika o ZS. Jednak aby uznać przyjętą metodę oceny istotności wpływu czynników
wejściowych na wyjściowe z zastosowaniem statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora za
przydatną należy rozszerzyć program badań eksperymentalnych. Konieczne jest
przeprowadzenie dalszych badań, mających na celu określenie wpływu (siły oddziaływania)
2

Wartość teoretyczną zapotrzebowania powietrza do spalenia 1kg paliwa zasilającego wyznaczono, podobnie
jak w przypadku obliczeń entalpii jednostkowej strumienia spalin wylotowych silnika, na podstawie znajomości
przybliżonego składu chemicznego, określonego udziałami masowymi węgla C i wodoru H.
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parametrów wejściowych na inne miary diagnostyczne, jakimi są średnia wartość
międzyszczytową, a także szybkość (intensywność) wzrostu oraz spadku jej wartości dla
pojedynczych cykli pracy, dla których nie przedstawiono wartości statystyki F. Jako kolejny
etap wykorzystania tego narzędzia statystycznego planuje się określenie wpływu istotności
zmian parametrów struktury silnika o ZS wraz z kanałami: dolotowym powietrza i
wylotowym spalin na miary diagnostyczne wyznaczone na podstawie zarejestrowanego i
odpowiednio obrobionego matematycznie sygnału szybkozmiennej temperatury spalin.
Dodatkowo planuje się sporządzenie bilansu energii w silniku z zastosowaniem wykresów
strumieniowych Sankey’a. Ma to także cel utylitarny, jakim jest opracowanie metodyki
diagnozowania silników o ZS, na pomiarów i analizy temperatury spalin wylotowych.
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Abstract
There is a need for developing improved methods of evaluating the safety of cargo ships that would quantify and
assess the ship safety more comprehensively than current methods and further allow for a more direct comparison
of ship designs safety-wise so that safety could become one of the goals of design process. This newly developed
method will not only have to allow for effective determination of ship safety, but also should meet expectations from
various industries. This paper presents an alternative approach to safety of ships in damaged conditions, which
when further verified and evaluated, could serve as a useful tool for designers and ship operators alike. It was
shown that a computationally efficient quasi-dynamic method that addresses the main drawbacks of current
regulations can be formulated for evaluating the exact risk levels at any stage of vessel’s life.

1.

INTRODUCTION

In the history of shipbuilding numerous efforts have been made to assure that transportation by
sea is safe to an acceptable level. With the knowledge and experience of designers increasing in
time and digitalization of the design process with harmonization of navigational rules and
requirements, formulation of advanced methods of design for safety seems more possible today.
Certain systems onboard are responsible for the safe operation of vessels. When the ship
environment equilibrium is somehow impaired by, e.g. collision, cargo explosion, or system
malfunction, the risk is greatly increased. In the case of cargo ships, the calculation of risks can
be greatly simplified when compared with, for example, passenger ships. One of the main
disadvantages of current regulations is that they treat the risk to cargo ships selectively and
address it separately for each system instead of comprehensively describing the combination of
systems of the ship as the one system for whom risks are not simply a sum of the risks to each
individual system (Figure 1).
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Figure 1. Risks after hazard occurrence during cargo ship system exploitation.(not caring
dangerous goods)
Risks to ship safety, at the design stage can be understood in many ways and evaluated using
different methods and techniques, hence a selection of a method has to be carefully planned and
accurately engineered with mitigation of subjectivity of the process. Accordingly, the purpose of
this work is to utilize the gathered experience over the years of shipbuilding and couple it with
tools and techniques the modern technology provides. In addition, it is of uttermost importance
that the developed method is easy to apply at any stage of the life of ships. Ideally, the method
can be further developed to give the crew onboard a ship the green light (safe) or the red light
(unsafe) when making their decisions in emergency situations.
The industry standard for measuring stability of the vessels is to measure their geometrical and
mass parameters in both intact and damage conditions. There have been attempts to introduce
other properties of ships as governing stability [Cichowicz, Kendrick, Papanikolau], but they
have not found their way to common application as yet. However, with digitalization of the
design process it can now be seen that, with limited number of simplifications, a direct
calculation of vessels dynamical righting moment is not much more complicated than the
calculation of the static righting arm on its own. With introduction of the dynamical calculations
a large error related to confrontation of a changeable with vessel’s size and parameters
relationship between the heeling moments acting on a ship and righting moments can be greatly
reduced.
2.

SAFETY – WHAT IS IT?

2.1 DEFINITION OF SAFETY
In the last several years, numerous attempts have been made to formulate a method of assessing
safety for ships in damaged conditions [Jasionowski, Brown, Kluwe, Wortley, Gerigk etc.].
When assessing the safety of a design or a ship in operation it is an imperative that general
definition of safety is agreed on. In general it may seem evident that the application of the risk
calculation method is the methodology the scientists have agreed on. However, there are still
differences of opinion with regard to the final shape of the method.
It may well seem possible that one of the reasons there are differences of opinion is the lack of a
clear definition of safety. Also, the way we understand safety of ships may change in the future.
Some scientists define Safety in relation to Risk as follows :
“Safety is the state of acceptable risk”
- Vassalos, Jasionowski
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“Property that reflects acceptable risk in relation to people, property and environment”
- Gerigk
However, the proposed in this work definition is the one from Merriam-Webster Dictionary and
is:
“Safety is freedom from harm or danger: the state of being safe”
[Merriam-Webster Dictionary]
On the basis of the Merriam-Webster Dictionary definition a conclusion has been drawn that no
subjectivity should be applied to the definition “freedom from (…)”. Judging from this definition
it is evident that safety cannot be numerically calculated and is inherently related to time and
environment in which the object operates (life, natural environment, property). The probability of
an error in observations and/or understanding of hazards related to the operation of the analyzed
object is very high. This error introduces risk to safety (as per definition) and therefore we will
not know for sure if it is safe to operate the object until we stop operating it.
The likelihood (probability) of any hazard occurrence (on the basis of physics, or/and our
experience and knowledge) may be lower in certain conditions or at a certain time and higher in
others. Safety, however, is an absolute.
Another obstacle in quantification of consequences is related to their severity. It may seem
sufficient to use a numerical, probability based, model for decision making process when the
possible consequences are negligible (for example, if one bets a dollar by tossing a coin).
Generally, the risk of applying the above mentioned model to the gambling process is acceptable.
However, it may be wrong (or at least inadequate) when the stakes are high. One may easily
assume that most people would not bet their lives even when the chance of failing was much
smaller (e.g. 0.167).
Safety-wise, it is clear that potential consequences of losing any large ship (cargo or passengers)
are disastrous, and the risk level we are willing to accept for them is
very low.
Consequently, the risks we are facing during the operation of a vessel must be constantly kept in
mind. The qualitative risk model allows for a better control of the acceptable risks level. The risk
analysis allows us to understand how unsafe the task is that we are going to be involved in, and
how much human effort is really needed to lower it. After all, we will not know for sure that the
ship is safe until we have successfully completed its scheduled decommission, and we will not
know that the ship is unsafe until it sinks.
In other words, the cargo ship is safe if she does not cause any harm to life, environment or
property during her entire life cycle. Accordingly, the ship safety is not a function of risks the
vessel faces, but rather depends on her characteristics and properties that allow her to withstand
any of the risk encountered in her operation.
To summarize the above and on the basis of the definition of the word ‘safety’ from MerriamWebster Dictionary, the safety cannot be evaluated in terms of probability or subjectivity and
therefore, cannot be holistically assessed by the quantitative risk calculation alone, which by
definition, depends on probability of hazards. Safety is an absolute. No ship can be regarded safe
until proven otherwise during her time in/of operation. Therefore, commonly used opinions such
as “higher levels of safety” are misleading and relate to semantics. Safety is an absolute freedom
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from hazards which in real life cannot be fully ensured during operation, and we must accept
certain levels of risk involved in the operation of vessels.
2.2

HOW IS SAFETY GOVERNED IN THE CURRENTLY VALID REGULATIONS

The currently valid regulation for calculation of probability of a vessel surviving a damage “s”
factor (as described in SOLAS 2009) has been to a large extent based on the formulas included
in the ICLL 66/88 and further evaluated by independent studies [e.g. Cichowicz]. The studies
that lead to preparation of the SOLAS 2009 formula for the factor “s” were based on statistical
analysis of the sea condition during accidents and the stability parameters of the vessels at that
time [Cichowicz]. This also has large impact on the disadvantage of the evaluated approach.
Because the method formulation did not take into the account the actual righting ability of
vessels represented by the righting moment acting against the external heeling moments, but
basic righting arm properties instead, it does not provide designers and/or crew with information
about survival ability of the vessel in practical emergency situation.
Therefore, it would seem rational to seek parameters and formulas that would provide more
information and be a good compromise between user-friendliness and accuracy. An attempt to
present a direct method of evaluation of safety of ships that provides measurable levels of safety
of a floating object for any user and at any life stage of this ship is presented in the subsequent
parts of this work.
3.

CALCULATION METHOD

3.1

RISK - R

Risk analysis may provide useful information about the environment, design and operation of
ships that may cause a ship to become dangerous to life, environment or property during her life.
After all, it must be the physical properties of the environment, design and operation of ships that
provide ground for decision making process.
Risk may be defined as follows:
“Possibility of loss or injury”
- Merriam-Webster

-

“A chance of loss”
Jasionowski, Vassalos

The risk can be calculated in terms of probabilities related to the object and not to (its) safety.
Therefore, we can make a decision whether the vessel is capable of withstanding all the
identified through risk analysis hazards and dangers and not cause harm to people, environment
and/or property in certain conditions, and effectively determine the conditions in which the
operation of a vessel is safe or not. It is to be stressed that measuring a risk is not the same as the
measuring of safety, and it cannot be directly related to it.
The techniques of evaluating risks vary, but are all defined by mathematical formula for risk
calculations. In general, the differences between the risk models are mainly
related to:
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-

Weight factors applied to statics for probability of hazard occurrence calculation
Vulnerability calculation methodology
Consequences categorization

The formula presented by Gerigk is the following
R = Pc ∗ Pc⁄f ∗ Pc⁄f⁄ns ∗ Pc⁄f⁄ns⁄tts ∗ C

(1)

where:
Pc – Probability of collision
Pc/f – Conditional probability of flooding
Pc/f/ns – Conditional probability of not surviving the flooding
Pc/f/ns/tts – Conditional probability of not surviving the flooding at a given time.
C – Consequences
The formula presented by Jasionowski is:
n

n

fT (t) = ∑3i ∑j flood ∑k H wi ∗ pj ∗ ek ∗ ci,j,k (t) (2)
where:
fT(t) – Unconditional probability that an event of time to capsize t occurs (corresponding
to Risk of ship sinking in time t). Commonly named as “ship vulnerability to flooding”.
wi – Probability mass function of the 3 specific loading conditions.
pj – Probability mass function of the damage extents and the nflood number of flooding
extents calculated according to the harmonized probabilistic rules for ship subdivision
[39].
ek – Probability mass function derived from the statistics of sea states recorded at the
instant of collision where nH is the number of sea states considered.
ci,j,k(t) – Probability mass function of the event of capsizing in the set time.
After careful verification of the above cited models (and others [Cichowicz, Papanikolau, et al]),
the proposed risk model and formula for risk well known to the shipping and engineering
societies is presented in the following form for any damage/emergency scenario:
𝑝1
𝐑 = 𝐏 ∗ 𝑽 ∗ 𝐂 = [ … ] ∗ [𝑣1
𝑝𝑛
𝑻

-

𝑐1
𝑝1 𝑣1 𝑐1 +. . . +𝑝1 𝑣𝑚 𝑐𝑚
… 𝑣𝑚 ] ∗ [ … ] = [
…
]
𝑐𝑚
𝑝𝑛 𝑣1 𝑐1 +. . . +𝑝𝑛 𝑣𝑚 𝑐𝑚

(3)

where:
P - Probability of hazard occurrence - given weather conditions (probability mass
function – distribution) <l;…;r>
VT - Vulnerability of the object in the given condition to the hazard in different terms:
<k;…;m>
C - Consequences, in terms of loss of life, harm to environment and cargo or ship loss for
given vulnerability object properties <k;…;m>
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The main difference between the models above and the proposed model is that the probabilities
<1…r> and <k…m> are not dependent on each other and/or do not force the end user (e.g.
Master, Approval Engineer, Designer) to use advanced mathematics for verification This means
that they are calculated separately and that they are governed by equations with predetermined
factors releasing the end user from need for evaluating the cause and effect scenario and as a
consequence, allowing for a final black and white result for each and any hazard. This approach
allows for better risk control and increases the possibilities for risk mitigation for selected
environmental conditions (in the selected case: weather at sea). Furthermore, it allows for easy
transformation of mathematical equations describing risk.
As mentioned in the previous part of this work the difficulties arising from the use of any risk
model are related to the accurate quantification of probabilities and consequences and to the
acceptance criteria. One may argue that they are subjective, but following the general definition
of safety from the Webster-Miriam dictionary quoted above, it has been chosen to select a
descriptive form for modelling consequences (qualitative). Consequently, a chance of losing a
ship or/and dangerous cargo or a loss of life onboard is modelled as a separate cell in the risk
matrix that allows control over the evaluated risk levels.
The vulnerability of the object may be calculated on the basis of the ship speed, stability,
structural integrity and fire/chemical risk mitigation abilities and operation properties (including
location). In recent years a lot of research has been done to move away from statistical approach
in describing hazards [Papanikolau]. The method proposed in this paper utilizes some of the
currently available research results [Gerigk, Papanikolau].
The calculation methodology details are presented in Chapter 4.
3.2 GOAL TO ATTAIN
The goal is to present a tool/method that can be used at any stage of the life of the ship and will
be easy to use and most of all, will be accurate enough to become an industry standard for blackand-white decision making processes.
In recent years, and for selected types of ships, the goal based design standards have been
realized by the industry in the form of regulations [Cichowicz, Guerdes Soares, Weintrit, Jiang,
Ray etc.]. These rules focus on efficiency and structural integrity. Ship resistance to hazards
remains a limitation there.
The ship design methodology that focuses on safety and efficiency may be implemented if
prescriptive nature of regulations governing safety is changed. Example of such methodology for
cargo ships is shown in the flow chart. (Figure 2).
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Figure 2. Application of the proposed method to a sample design flow chart
4. RISK MODEL STRUCTURE
4.1 PROBABILITY OF HAZARD OCCURENCE
Probability of hazard occurrence can be expressed in different terms. Up to date, it has been a
common practice to investigate statistical data of ship-ship collisions, their size and location. The
main drawback of the current approach is that the different than that hazards have not been taken
into account and so accurate addressing of such other threats has been disallowed. The other
drawback is that statistical data have to be filtered. Even after the introduction of a sheet for
reporting collision damages for the GOALDS [Cihowicz] program, the data filtering was still a
major task to overcome [Cichowicz, Vassalos, Pawlowski]. In practice, apart from the increased
probability of a damage to the most forward area of the ship which seems to be adequately
addressed by the ICLL requirement for installation of a collision bulkhead, there is no physical
proof that any part of the ship is at a greater risk to be damaged than other parts thereof.
[Pawlowski] (Figure 4). On the basis of this approach, the proposed here method implements
sample data of collisions at a different stage and for the risk control associated with an object.
For the purpose of calculations of level of risk it has been decided to apply a constant factor of
significance to any compartment/combination of compartments. Having a constant factor of
significance of any damage will provide a statistically unbiased result of risk from flooding a
compartment to the vessel, which then may be further evaluated with the help of statistics
stipulated in Risk Control Criteria or ALARP methodology [Gerigk]. Similarly to the above
damage, the risk of caring a dangerous cargo (in terms of pollution, high value, or fire) may also
be considered in control options.
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Bad weather that is unrelated directly to the object is a hazard taken into account at this stage.
Current methods do not provide any visible assessment of bad weather impact on the safety of
ships in serious accident situations. Up to date, masters on-board ships have not had any tool to
help them estimate the stability of a ship in emergency conditions. Naval Architects know that a
vessel subjected to a collision and flooding may be evaluated for safety with the use of s-factor
present in the SOLAS 2009; however, in an emergency situation, such assessment becomes
almost impossible to perform because it involves going through detailed calculations which
often consist of hundreds of pages and as the s-factor was developed on the basis of statistical
data, it cannot (ad hoc) provide an answer with sufficient amount of confidence.
As sea going vessels may freely change routes, operators and owners, and may be therefore
engaged in worldwide trade in any location almost regardless of ship characteristics; probability
of bad weather hazard occurrence may be calculated on the basis of available worldwide statics
for ocean states and for a long period of time. In order to meet the sought after in this paper goal,
it is important to emphasize that this statistical derivation must not be directly used for decision
making process, but the final result must show the response of the vessel to different visible
weather characteristics. This can be achieved through a matrix model of the probability P (3).
This measurement of weather conditions that usually takes place in practice determines the
significant wave height and the apparent wind force in Beaufort scale. It is important to note that
most trained mariners are familiar with and proficient in recalculating the apparent wind force to
the true wind force. In line with the set up goal for this method, vessels characteristics must be
confronted with measured by seafarers values.
There is no proven correlation between weather conditions and probability of hazard occurrence,
hence for the purpose of this method long term weather statistics for the worldwide sea waters
was used. The statistics used in this paper were the statistics first presented and tabularized in
previous publications. [Cramer] (Figure 3).
The above approach to environmental conditions is based on the assumption that serious
accidents happen regardless of the weather and the vulnerability of the object to this accident
must be evaluated. As mentioned previously, the likelihood (probability) of accident happening
may then be introduced into the method at the risk control options [Gerigk] (e.g. RCC – Risk
Control Criteria) stage.

Figure 3) Frequency distribution of sea states in function of wave periods and significant wave
height for world-wide trade. (Total number normalized to 1000) [Cramer]
4.2 VULNERABILITY TO HAZARDS
The vulnerability of a ship to hazards described in the above sections is related to many different
factors. The response of the vessel to a damage to its original structure is related to the following
factors:
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Weight distribution and initial stability of a vessel
Subdivision and Arrangement:
1) Position of a damaged compartment (damaged compartments)
2) Size of a damaged compartment (damaged compartments)
3) Geometry of a damaged compartment (damaged compartments)
- Initial floating condition of a vessel
- Quantity and type of cargo onboard
- Response of a vessel to damage (in function of damage position)
In order to determine the actual vulnerability of the vessel, all these aspects need to be
investigated separately and independent of each other:
-

4.2.1 WEIGHT DISTRIBUTION AND INITIAL STABILITY OF A VESSEL:
As described above in part 2.2, the current calculation of stability method is based on evaluation
of static parameters of ship hull and appendages only: righting arm curve and metacentric height
in selected possible damage scenarios being investigated with a weight factor assigned on the
basis of statistical evidence of collisions only and a separate deterministic investigation of
stability after damage to the bottom of the hull. As a separate requirement for ships over 80
meters in length, a minimum allowable freeboard is governed by the ICLL regulations. It is not a
holistic approach that addresses the evidenced serious accidents.
The stability of a ship in sea waters is governed by multiple parameters. Furthermore, it is
essential to underline that damage stability and intact stability cannot be easily compared. This is
mainly related to the fact that the Maritime Law suggests that any ship that is involved in a
collision should remain in its location [Dannish Maritime Authority]. Consequently, after a
collision the movement parameters change, and the forward speed of the vessel is minimized.
The impact of forward speed and the risk of oscillations have been very well described in the
literature [Ibrahim, Kornev et al]. The difficulty of assessing safety of the vessel in terms of
damage stability may originate because of two aspects of the vessel situation:
- Initial stability and floatability after the collision with another ship or object, or after the
introduction of emergency condition for other reasons (such as hull integrity failure,
cargo shifting, ballast system malfunction etc.).
- Stability and floatability of the ship after Master’s reaction to the emergency that may
include some alteration of the course and speed in order to decrease the roll movement of
the ship [Gerigk].
After a collision, the initial condition is assessed by officers onboard. If excessive roll angles are
observed, a decision is made to change the course so that the vessel goes to head waves or wind
and at a low or dead-slow speed. Additional tool that officers onboard a ship may use is to add
or remove ballast water in order to change the weight distribution and/or position of center of
gravity of a ship. This will have a significant impact on behavior of ships in waves too, but
requires plenty of time prior to the effect of it to take place. There is no requirement for the time
in which Master must make a decision to change course and the decision is based on Master’s
judgment only. It is difficult, therefore, to assess the time in which the captain orders a change of
the course and in which the course is changed. This would then have to be assumed and for the
purpose of this work the author assumes a 100 second- period in which the vessel’s unsteady
behavior
in
waves
can
be addressed.
Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/19
195

As the available research clearly shows the risk of oscillations changes with the change of initial
conditions, these being:
- Change of natural period of roll of the ship due to flooding
- Change of speed of the vessel
If in the new condition after damage the oscillations appear to be dangerous to safety (and if the
situation allows for this ), a Master will make a decision to alter the heading. If for stability
and/or floatability reasons a Master decides to improve stability by changing course, the new
condition must also be assessed, but the criteria for the new condition must be different and must
assure safety outside the time domain.
Consequently, there may be two initial vessel’s conditions on which officers onboard must have
sufficient information to allow for a decision making process:
- Initial condition with 0 speed and worse heading, but with damage applied to vessel.
- Condition with low speed ahead and the heading in which roll angles are minimized.
With application of the described risk model such calculations may be easily carried out as two
separate scenarios.
4.2.2 SUBDIVISION AND ARRANGEMENT
When the number of fatalities during the ship construction and dismantling is confronted with
the number of casualties during the operation of ships, it is visible that every average sized cargo
ship may pose a much higher risk to life during construction than during the entire operation
cycle of it. Because of lack of access to the confidential statistical data on deaths in shipyards,
the author may only speculate on a relationship between the weight of steel used for construction
of ships and the number of lives they have taken in shipyards. Since this number may be much
greater than the number of casualties among seafarers, it is imperative that the recommendations
to ship designers, such as the one presented in this paper, should not involve unnecessary
increase in the lightweight of designed ships and optimize the subdivision of ship to provide
most efficient allocation of steel watertight boundaries.
Ships are designed to maximize their capacity and efficiency and in the Adam Smith’s model of
economics it would not make much sense to design and build cargo ships for any other reasons.
In order to maintain safety standards, rules are imposed on the designers to stay within certain
boundaries in their pursuit to maximize cost efficiency regardless of costs to life and
environment. In order to address it, one must first introduce a knowledge based regime on the
design. First and foremost, the statistical evidence clearly show the frequency of serious
accidents at sea and from this data the significance levels for safety can be derived. As there is no
rational reason why different ship types are subjected to different levels of risks of colliding or
grounding, the population of different types of ships was taken into consideration.
Statistical records show that in the years 1990 – 2012 there were 2271 grounding incidents and
7598 of other different collisions. In that period the total amount of ship-years was 602998
[Papanikolaou]. Assuming an average lifespan of a vessel is 25 years, there is a nearly 10%
probability that any given ship will run aground at some point in its life, and a 31.5 % chance it
will face a serious accident related to either machinery, collision or hull breach. With the length
of the ship divided in ten equal parts and with the assumption that a damage is sustained inside
these parts, one may arrive at final figures of probability of flooding in these areas. These
probability figures remain relatively high in all areas of the ship. Figure 4 shows that different
importance factors towards different area of the ship assigned (as it was made in regulations
Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/19
196

A.265 and SOLAS 90) cannot be fully justified in the light of this new statistical data.
Furthermore, the increased value of probability assigned to the most-aft and most-forward area
considered for flooding (as in the current regulation) cannot be justified either.
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Figure 4. Damage location for collision damages according to GOALDS database
An assessment of energy absorption of a structure subjected to force seems to be an
overwhelming task. Numerous attempts have been made to make analysis of a structure
response to an impact [Luetzen et al]. All these attempts neglected the fact that the structure of
the vessel along with thicknesses of plating varies in different areas of the vessel (e.g. tug area,
thicknesses for Ice-Class etc.). Without knowing where the damage was sustained, any
investigation of all the possible scenarios of structure response is a very difficult and time
consuming task.
Extensive research on the applied size of a damage has been made in the past as well and
currently valid regulations utilize a lot of knowledge and data gathered during this research
[HARDER etc.]. In reality, the probability of e.g. flooding any tank adjacent to the outer-shell is
always bigger than the probability of flooding tanks away from the outer-shell. This was
reflected in the current regulations. However, in the current regulations this increased probability
is not directly related/linked to risk and possible consequences from flooding of these
compartments resulting with a possibility of catastrophic consequences from flooding of even a
potentially small tank, for which the flooding probability is relatively low and even if the tank is
located close to the outer skin of a ship. Furthermore, by introducing the Required Subdivision
Index, the possibility of catastrophic consequences is not eliminated or controlled by current
regulations. To address this issue, it is necessary to investigate all the large tanks (e.g. >1% of
displaced volume) in terms of their impact on stability regardless of statistically derived
probabilities and apply our knowledge about the likelihood of event happening at the risk control
stage. Risk calculations must be then carried out for all such scenarios.
The geometry of tanks when flooded has a significant influence on their impact on stability. The
current industry standard stipulated by regulations is to assess direct reduction of buoyancy and
free surface effect from water inside of the flooded tank(s). In order to account for time dependent process of flooding and changing geometry of tanks in vertical direction, some
regulations also require the intermediate stages of flooding to be assessed [SOLAS], but again
from the two mentioned above factors perspective only.
In reality, the mechanism of flooding is far more complex and it impacts stability of a vessel in
the following ways:
- Reduction of buoyancy due to flooding
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- Free surface effect
- Sloshing inside of tank(s) effect
- Change of floating position
The time dependency of tank flooding process introduces a risk of mistake in evaluation of
condition of it. Flooding of a tank will depend on factors which are difficult to assess by crew
onboard a ship at a time of incident. Furthermore, mathematical models that govern cushions in
tanks and the flow of water through openings at ship position varying with movement would be
difficult to apply and use in practice. In the proposed method risk calculations can be performed
for any given tank in terms of risk to stability and floatability it induces.
In the presented method the calculation is therefore based on seeking the largest negative impact
that flooding of each tank may have on stability and floatability of the vessel. Consequently, for
some tanks it is the reduced buoyancy, for other tanks the free surface effect and for yet another
group of tanks it may be the combination of the two. The impact of sloshing for majority of tanks
and spaces onboard is relatively small, but for relatively large tanks should still be assessed and
added to the final result.
4.2.3 INITIAL FLOATING CONDITION OF A VESSEL
Traditionally, the initial floating condition of a vessel is described by the following factors:
- Righting arm curve (restoring moment)
- Initial metacentric height
In more detail, movement of any ship on water is governed by more properties or properties that
influence the two mentioned above factors. A prudent designer will consider the following
parameters governing stability and floatability of any vessel.
- Position of center of buoyancy of a ship
- Position of center of gravity of a ship
- Mass/Weight distribution of a ship
- Hull and appendages size and geometry.
- Floating position (draught, trim and heel)
Currently, apart from detailed mass distribution around the longitudinal center of gravity axis and
the geometry of hull appendages, all these additional parameters are at some stage examined for
the purpose of intact stability and damage stability assessments. The hull appendages (if present)
missing parameters may be easily taken from the structural drawings of any ship, the distribution
of mass around the longitudinal center of gravity axis is very difficult to determine, but luckily it
oscillates within a certain narrow range [Krueger, Reid]. In practice, an approximate formula is
used to determine this value called Weiss formula (4).
𝑇𝑁 =

√𝑔∗𝐺𝑀
2∗𝑖

;

𝐼

𝑖 = √ 𝑥𝑥
≅ 0.4𝐵
Δ

(4)

4.2.4 QUANTITY AND TYPE OF CARGO ONBOARD
Any cargo vessels’ vulnerability to flooding depends also on the cargo it carries. Various cargo
has a different reaction when in contact with water. Some cargo absorbs water (some grains)
some provides additional buoyancy to the vessel (e.g. timber). For example at this very moment
guidelines are published how to treat additional timber on deck cargo in terms of stability.
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However, these guidelines to be used in conjunction with SOLAS 2009 are seldom followed in
practice because of computational difficulties. The impact of cargo does not only have direct
impact on stability, but also influences vessels’ moment of inertia around the center of gravity
longitudinal axes. Currently no rule or regulation obligates designers to check or assess this
impact as no rule or regulation requires checking the mass moment of inertia around the
longitudinal axis going through the center of gravity of a ship in general.
Additional impact of type and cargo is its potential threat not only to stability and hence hazard
to life, environment and property, but also to other safety aspects. Some cargoes are highly toxic,
radioactive or highly flammable imposing enormous threat to a ship and even more so the
environment and must be assessed to determine risks of carrying them onboard.
This assessment may be made on the basis of the available Codes (Such as CSS [IMO]) which
describe levels of risk from carrying different types of cargoes. In addition this may further be
confronted with cargo risk mitigation systems (such as fire extinguishing systems) available
onboard an assessed ship.
4.2.5 RESPONSE OF A VESSEL TO DAMAGE
Any given vessel will have different responses to identical external hazards. In case of hull
breach the governing factor for vulnerability of a vessel is its ability to return to an upright
position, minimize the roll angle to a value in which it is still possible to navigate a ship and in
which her weather-tight openings are not submerged maintaining sufficient floatability. In
different rules and requirements, different approaches to assessing this response were utilized. In
the ICLL 66/88 one selected representative condition is assessed; MARPOL 78 requires all
approved intact loading conditions to be checked and SOLAS 2009 obligates the designers to
check stability of a vessel in 3 loading conditions.
In this developed method, one condition (as in ICLL) for checking may be a valid solution to a
problem of complexity in this aspect of the current regulations. This condition similarly to the
ICLL 66/88 is equivalent to a vessel at its minimum allowable freeboard and with the initial
stability parameters corresponding to the lowest approved intact GM value. However, when
using this approach there is a risk of not taking into account some conditions with different trim
or different loading configuration. To address the above an additional concept of a theoretical
floating condition with maximum allowable trim aft and maximum allowable trim forward was
introduced. Such theoretical condition would have a lowest approved intact GM assigned. With
these assumptions the risk of omitting an approved condition which may offer less
stability/floatability margin than the one selected is greatly reduced and for the met in practice
hull shapes adequately addressed.
The response of the ship in the above described condition to a damage will depend on the
flooding of compartments.
4.3 CONSEQUENCES OF HAZARD OCCURRENCE:
As presented in multiple studies and supported by statics [Cichowicz, Vassalos etc.], the most
common and critical hazards to safety of ships are listed below:
1) Grounding
2) Hull damage
3) Machinery damage
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4) Contact/foundering/collision
5) Fire/explosion
6) Pollution
Reasons 1 to 5 constituted 99.3% of all serious accidents between the years 1990 and 2012
(when only the ships built after 1980 are considered) [Cichowicz]. The percentage contribution
of each type of hazard is summarized in Table 1.
Grounding
Hull/Machinery Damage
Contact/Collision
Fire/Explosion
sum:

20.95%
37.12%
32.97%
8.26%
99.30%

Table 1. Percentage breakdown of serious accidents as per the IHS definition

Table 2. Table showing the apparent relationship between the “ship-years” of each type of ship
and number of serious incidents
It is important to differentiate between serious accidents and ship losses. The definition of
serious accidents is determined by the IHS:
“A marine casualty to a ship, as defined, which results in: Structural damage, rendering the ship
unseaworthy, such as penetration of hull underwater, immobilization of main engines, extensive
damage, etc. /breakdown/ actual total loss/ any other undefined situation resulting in damage or
financial loss, which is considered to be serious.” - [Cichowicz - IHS]
The most recent statistics data reveal a correlation between serious accidents and the number of
“ship-years” regardless of ship types. This is opposite to the loss of ships and/or number of
fatalities which seem to be governed by more complex relationship (Table 2), but also that the
LPG/LNG and Large Oil Tankers (over 60000 DWT) show lower numbers than other types of
ships of serious accidents in comparison with the “ship-years” number. One may speculate
about the reasons of a lower percentage of serious accidents to “ship-years” ratio for LNG and
Oil Tankers. One of the possible reasons is that these ships are governed by different construction
regime (e.g. MARPOL) than other types of ships investigated. Regardless of the reason behind
this difference, these types of ships were excluded from the statistical evaluation of a database.
Consequently, by introducing a mean average for all remaining ship types it was determined that
any ship is subjected to a risk of being in a serious accident equal to 2.29% per year. Assuming
the average life of any ship of 25 years the chances of any vessel being in a serious accident
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during its life increase to 57.15%. The serious accidents taken into equation here were listed in
Table 1.
From the above assessment of risk and hence consequences, the conclusion is drawn that it is
essential to address all the hazards listed in Table 2 and risks of serious accidents that lead to
damage to property, environment and loss of life without prioritizing any of them.
4.4 RISK CONTROL
There is limited statistical data on the length of time that a vessel carries certain type cargo. For
the sake of uniform and unbiased assessment, constant factors may be applied to all types of
vessels designed to carry a cargo that is potentially valuable or dangerous to life or property.
Such control, with use of constant coefficients may also be made prior to any voyage. Similarly,
a threat of cargo fire emerging can be quantified. For cargo ships, the risk of cargo fire is
substantial and must be addressed by design and careful operation. Current requirements and
guidelines, when followed, greatly reduce the risks, but are separate from a general notion of
safety and/or stability in intact and emergency conditions. Furthermore, a risk of cargo fire must
be evaluated in terms of its potential consequences, which are different from the consequences of
loss of cargo, or ship damage.
The control of risk may also take place by confrontation with the statistical data of accidents at
sea. The method may be based on e.g. Probability Density Function as introduced by Pawlowski
and Luetzen and implemented into SOLAS 2009. From the latest statistical data gathered and
filtered from the GOALDS and HARDER programs, a minimum requirement for any vessel and
a safety goal may be determined.
5. CONCLUSIONS
In this work a general description of the developed method of assessment of safety of ships in
abnormal/damaged conditions is presented. The method is based on the assessment of ship
performance
and
risk assessment.
The method has the following features:
1. No disadvantages, which exist in SOLAS;
2. Can be applied at any stage of vessel’s life (design, operation, catastrophe, salvage);
3. Holistic approach to safety by introduction of safety factors (sources of factors: design,
operation, management, human factor);
4. Possibility of assessment of risk for all the possible scenarios.
The key issue to apply the method is to have accurate matrix type holistic risk model. The
proposed risk model enables to estimate the risk level for all the possible scenarios of an
accident. The proposed risk model is much more complex than the models published in
literature.
The current research is associated with further developing the risk models necessary for the ship
performance-oriented and risk-based assessment. From the practical point of view the research
should result with a model for the computer simulation of the ship emergency situations and
salvage process.
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Streszczenie
W artykule omówiono jedną z najbardziej popularnych w eksploatacji metod diagnozowania wybranych
uszkodzeń okrętowych silników tłokowych, którą jest indykowanie czyli pomiar zmian ciśnienia w komorze spalania
silnika. Poprawa jakości wykresów indykatorowych może przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania
parametrów indykowanych w diagnostyce okrętowych silników tłokowych. Błędy pomiarowe podczas indykowania
silnika spowodowane są przede wszystkim kanałami pomiarowymi, które łączą komorę spalania z czujnikiem
ciśnienia. Do błędów spowodowanych przez kanały pomiarowe podczas indykowania silnika należą między innymi:
opóźnienie impulsu ciśnienia, przyspieszenie impulsu ciśnienia, drgania rezonansowe, dławienie przepływu gazu
i inne. Jednym ze sposobów uniknięcia powstawania tych błędów jest zamontowanie czujnika ciśnienia bezpośrednio
w komorze spalania. Wydaje się, że możliwe jest wówczas wyeliminowanie tych błędów. Istnieje jednak ryzyko,
że czujnik ciśnienia zostanie uszkodzony poprzez oddziaływanie na niego wysokiej temperatury podczas spalania
mieszaniny paliwowo-powietrznej w komorze spalania silnika. W artykule przedstawiono wyniki badań, które
wskazują, że pomierzone temperatury w miejscu montażu czujnika (w komorze spalania) nie przekroczyły wartości
krytycznej podanej przez producenta czujnika ciśnienia. W artykule przedstawiono także wyniki pomiaru ciśnień
cylindrowych nie tylko w komorze spalania ale i w dwóch innych punktach - na gwincie kurka indykatorowego
i w kanale pomiarowym pomiędzy kurkiem indykatorowym a głowicą cylindra. Badania przeprowadzono w szerokim
zakresie obciążenia silnika technicznie sprawnego i z symulowanymi uszkodzeniami w układzie wtrysku paliwa.
W artykule dokonano analizy porównawczej odczytywanych z wykresu indykatorowego parametrów dla trzech wyżej
wymienionych miejsc pomiaru ciśnień. Wykazano, że pomiary ciśnień realizowane bezpośrednio w komorze spalania
są pozbawione błędów wynikających z wpływu kanałów pomiarowych i kurków indykatorowych.
Słowa kluczowe: diagnostyka, silniki okrętowe tłokowe, silniki o zapłonie samoczynnym, indykowanie, ciśnienie
spalania, ciśnienie spalania

1. Wstęp
Najczęściej stosowane źródła energii w międzynarodowym transporcie morskim (elektrownie
okrętowe i układy napędowe statku) to tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym [6, 12].
Okrętowe silniki tłokowe generują duże koszty zastosowania i eksploatacji. Wynika to z: dużego
kosztu budowy, coraz większego obciążania silników, ich intensywnej eksploatacji i trudnych
warunków, w których silniki okrętowe są eksploatowane (środowisko morskie, paliwa złej
jakości). Wymaganiami nadrzędnymi stawianymi układom napędowym statku i elektrowniom
okrętowym jest bezpieczeństwo żeglugi i eksploatacji. W ostatnich latach zwiększone są również
wymagania dotyczące ochrony środowiska, w tym przede wszystkim zmniejszenie emisji
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szkodliwych gazów do atmosfery ze statków o czym mówi Aneks VI Konwencji MARPOL. Dąży
się również do wzrostu efektywności energetycznej statku, co wiąże się z ograniczeniem emisji
gazów cieplarnianych. Wszystkie wymienione uwarunkowania i wymagania wymuszają
stosowanie systemów zabezpieczeń, monitorowania i systemów diagnostyki okrętowych silników
tłokowych. W celu monitorowania i diagnozowania silników tłokowych w eksploatacji
wykorzystuje się najczęściej następujące metody [2, 6]:





oględziny i pomiary poszczególnych elementów i systemów silnika,
pomiary parametrów pomocniczych (temperatury i ciśnienia płynów eksploatacyjnych),
pomiary parametrów głównych (moc, moment obrotowy, zużycie paliwa),
pomiary parametrów indykowanych (średnie ciśnienie indykowane, moc indykowana,
maksymalne ciśnienie spalania).

Ekologiczna, ekonomiczna, niezawodna i efektywna energetycznie praca silnika
z zapłonem samoczynnym jest możliwa tylko wtedy, gdy układy funkcjonalne odpowiadające za
wymianę czynnika termodynamicznego są utrzymane w optymalnym stanie technicznym.
Do tych układów należą: układ doładowania i wymiany ładunku, układ wtrysku paliwa, układ tłok
- pierścienie - cylinder (układ TPC). Podczas diagnozowania silników okrętowych
w warunkach eksploatacyjnych dopóki nie są wymagane oględziny, korzysta się z analizy
parametrycznej, w tym głównie wykorzystując parametry indykowane [6, 12]. W ostatnich latach
do oceny stanu technicznego wyżej wymienionych układów wykorzystuje się w eksploatacji
silników indykatory elektroniczne. Wykresy indykatorowe, sporządzone za pomocą indykatorów
elektronicznych są podstawowym źródłem informacji diagnostycznej o stanie technicznym
układów TPC, wtrysku i wymiany ładunku. Oprogramowanie indykatorów elektronicznych
umożliwia odczyt parametrów indykowanych. W niektórych indykatorach elektronicznych
oferowana jest możliwość pomiaru ciśnienia wtrysku paliwa lecz ze względów bezpieczeństwa
pożarowego na statkach nie stosuje się powszechnie pomiaru ciśnienia wtrysku paliwa. Poprawę
stanu diagnostyki silników okrętowych można uzyskać przez zwiększenie jakości (dokładności)
pozyskiwania wykresów indykatorowych i pogłębioną ich analizę [11, 12].
Przydatność wykresów indykatorowych może być zadawalająca, o ile w procedurze
pomiarowej wyeliminowane zostaną zakłócenia spowodowane kanałami łączącymi
(pomiarowymi). [1, 2, 7, 8, 11, 13]: Do najczęstszych zakłóceń generowanych przez kanały
pomiarowe należą
 opóźnienie impulsu ciśnienia w skutek czasu potrzebnego do przemieszczenia się fali
ciśnienia przez kanał,
 drgania rezonansowe słupa gazów w kanale łączącym,
 spadek ciśnienia działającego na węzeł pomiarowy przetwornika, spowodowany
dławieniem przepływu przez kanał,
 przyspieszenie prędkości gazu, spowodowane zmianą przekroju kanału pomiarowego.
Można uniknąć zakłóceń spowodowanych kanałami pomiarowymi montując przetwornik
ciśnienia cylindrowego bezpośrednio w komorze spalania [7].

2. Budowa modelu badawczego
Stanowiskiem badawczym jest model rzeczywisty (rys. 1). Stanowi go zespół prądotwórczy
składający się z okrętowego silnika tłokowego SULZER 3AL35/30 [3] oraz prądnicy prądu
przemiennego, która gwarantuje obciążanie silnika w pełnym zakresie jego mocy. Jest to
doładowany, okrętowy silnik tłokowy z wtryskiem bezpośrednim, o zapłonie samoczynnym
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zamontowany w laboratorium Katedry Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Silnik wyposażony jest w stacjonarny system diagnostyczny
Unitest 2008, który umożliwia pomiar, rejestrowanie i przetwarzanie parametrów indykowanych
w tym średniego ciśnienia indykowanego (dodatkowo system diagnostyczny umożliwia odczyt
ciśnienia wtrysku paliwa) [4, 10]. System diagnostyczny jest wyposażony w wysokiej klasy
czujniki ciśnienia renomowanej firmy KISTLER 5363 A24, które dedykowane są pomiarom
szybkozmiennych ciśnień cylindrowych czterosuwowych okrętowych silników tłokowych [5].

Rysunek 1. Zdjęcie silnika tłokowego SULZER 3AL25/30.

Do wyznaczania charakterystyk obciążeniowych silnika w celach dydaktycznych
i prowadzonych do tej pory badań naukowych, czujniki ciśnienia zamontowane były pomiędzy
zaworem indykatorowym (w specjalnych adapterach firmy KISTLER), a kanałem łączącym
w głowicach trzech cylindrów, co przedstawia rysunek 2 (p1-miejsce zamontowania czujnika
ciśnienia pomiędzy zaworem indykatorowym a kanałem łączącym w głowicy). W celu
wyeliminowania zakłóceń pomiarowych spowodowanych kanałami pomiarowymi zdecydowano
się na montaż czujnika ciśnienia w kołnierzu tulei cylindrowej (rys. 2, 3), (p3 - miejsce montażu
czujnika ciśnienia w kołnierzu cylindra). Wybór miejsca zamocowania czujnika ciśnienia nie był
przypadkowy. Autorowi zależało na zamontowaniu czujnika w takim miejscu tulei cylindrowej,
aby był on możliwie najmniej obciążony wysoką temperaturą wywiązaną przez spalanie
mieszaniny paliwowo-powietrznej. Dlatego też wybrane miejsce osadzenia czujnika ciśnienia to
kołnierz tulei cylindrowej, a w zasadzie jego fragment, po stronie położenia zaworu dolotowego
powietrza doładowującego.

3. Plan i cel badań
Głównym zadaniem przeprowadzonych badań było poszukiwanie możliwości poprawienia
jakości (dokładności) wykresów indykatorowych poprzez porównanie pomiarów ciśnienia
cylindrowego, realizowanych w trzech różnych miejscach pomiarowych. Jeden z tych pomiarów
realizowany jest bezpośrednio w komorze spalania, a więc z pominięciem wpływu kanału
pomiarowego i kurka indykatorowego. Powyższe powinno przyczynić się do poprawy
przydatności diagnostycznej parametrów indykowanych. Przeprowadzone dotąd badania zostały
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podzielone na badania wstępne i badania właściwe. Głównym celem badań wstępnych było
przygotowanie stanowiska badawczego oraz określenie najwyższej wartości średniej temperatury
w miejscu montażu czujnika ciśnienia p3 (rys.2, 3).
Badania wstępne obejmowały:
 modernizację stanowiska pomiarowego - wykonano otwór montażowy czujnika ciśnienia
w kołnierzu tulei cylindrowej zgodnie z zaleceniami producenta czujnika (rys.2, 3) [13],
 przygotowanie stanowiska do badań – wyregulowano statycznie silnik [3],
 montaż termopary w otworze pomiarowym w kołnierzu tulei cylindrowej,
 pomiar maksymalnej średniej temperatury w otworze pomiarowym bez symulacji
uszkodzeń przy zmiennym obciążeniu silnika,
 symulowanie wybranych uszkodzeń i ponowny pomiar maksymalnej średniej temperatury
w otworze pomiarowym przy zmiennym obciążeniu silnika.

Rysunek 2. Rozmieszczenie czujników ciśnienia cylindrowego: p1- czujnik zamocowany w specjalnym adapterze
pomiędzy zaworem indykatorowym a kanałem łączącym, p2 - czujnik ciśnienia zamontowany za zaworem
indykatorowym, p3 - czujnik ciśnienia zamocowany w przygotowanym otworze montażowym kołnierza tulei
cylindrowej, 1 - zawór indykatorowy, 2 - zawór startowy, 3 - zawór bezpieczeństwa, 4, 5 - kanał łączący (pomiarowy)
w głowicy, 6 - głowica cylindra, 7 - wtryskiwacz, 8 - komora spalania.

Na podstawie wyników uzyskanych w badaniach wstępnych można stwierdzić, że najwyższa
temperatura zmierzona podczas badań w kanale pomiarowym w kołnierzu tulei cylindrowej nie
przekroczyła wartości dopuszczalnej podanej przez producenta czujnika ciśnienia. Najwyższa
temperatura, którą uzyskano wyniosła 295ᴼC [13], dopuszczalna zaś temperatura podana przez
producenta czujników ciśnienia wynosi 350ᴼC [5]. Z powyższego wynika, że jest możliwe
wykorzystanie obecnie stosowanych czujników ciśnienia do pomiaru ciśnienia spalania
bezpośrednio w komorze spalania. Szczegółowe wyniki badań były prezentowane na konferencji
"SymSo" 2018 oraz na seminarium naukowym Wydziału Mechanicznego UMG.
Badania właściwe polegały na jednoczesnym pomiarze ciśnienia cylindrowego
w trzech różnych punktach pierwszego cylindra silnika. Położenie czujników ciśnienia ilustruje
rysunek 2 (p1- czujnik zamocowany w specjalnym adapterze pomiędzy zaworem indykatorowym
a kanałem łączącym, p2 - czujnik ciśnienia zamontowany na gwincie zaworu indykatorowego, jest
to miejsce montażu najczęściej stosowane w czasie pomiarów ciśnienia cylindrowego
w warunkach eksploatacyjnych, p3 - czujnik ciśnienia zamocowany w specjalnie przygotowanym
otworze montażowym kołnierza tulei cylindrowej). Pomiary ciśnień cylindrowych były
przeprowadzane przy różnych obciążeniach: 15%, 30%, 45%, 60% i 75% mocy nominalnej
silnika. Badania zostały przeprowadzone dla silnika bez symulowanych uszkodzeń oraz
z symulowanym uszkodzeniem w układzie wtrysku paliwa.
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Celem badań właściwych była analiza porównawcza przebiegów ciśnień cylindrowych
i parametrów indykowanych sporządzonych na podstawie pomiarów ciśnienia cylindrowego
w różnych punktach pomiarowych silnika bez oraz z symulowanymi uszkodzeniami.

Rys. 3. Miejsce zamocowania czujnika ciśnienia w tulei cylindrowej: p3 - miejsce instalacji czujnika ciśnienia

4. Wyniki badań
Pomiary ciśnień cylindrowych zostały odczytane za pomocą urządzenia pomiaroworejestrującego przebiegi ciśnień Unitest 2008. Modelem badawczym był okrętowy silnik tłokowy
Sulzer 3AL25/30, obciążany za pomocą prądnicy prądu przemiennego w szerokim zakresie
obciążeń, na którym podczas badań przeprowadzano następujące symulacje:
S1 - silnik bez symulowanych uszkodzeń
S2 - silnik z symulowanym uszkodzeniem pompy wtryskowej, zawór przelewowy otwarty
o 0,125 obrotu,
S3 - silnik z symulowanym uszkodzeniem pompy wtryskowej, zawór przelewowy otwarty
o 0,25 obrotu,
S4 - silnik z symulowanym uszkodzeniem wtryskiwacza, zakoksowane cztery z dziewięciu
otworów rozpylacza.
Poniżej przedstawione zostały przebiegi zmian ciśnienia cylindrowego dla obciążenia silnika
75% Nn oraz dla silnika techniczne sprawnego i z symulowanymi uszkodzeniami w układzie
wtrysku paliwa. Przebiegi ciśnienia cylindrowego z mniejszymi obciążeniami zostały pominięte w
artykule. Pozycjonowanie górnego martwego położenia tłoka (GMP) odbyło się za pomocą
wyznaczenia pierwszej pochodnej przebiegu ciśnienia sprężania cylindra pierwszego [7, 8, 9]. Dla
każdego przebiegu ciśnienia odczytanego z trzech czujników ciśnienia położonych w trzech
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różnych miejscach pomiarowych, pozycjonowanie GMP odbyło się indywidualnie. Do
aproksymowania (wygładzania) sporządzonych krzywych ciśnień cylindrowych wykorzystano
aproksymacje ruchomym wielomianem 3 stopnia do trzech kroków bez przepisywania kolumn [7].
Szerokość przedziału aproksymacji dla każdego przebiegu była stała. Położenie GMP na
prezentowanych wykresach odpowiada 180ᴼOWK.
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Rys.4 Nałożone na siebie przebiegi ciśnienia spalania zarejestrowane w trzech miejscach pomiarowych
(p1, p2 i p3) przy obciążeniu 75% Nn silnika bez uszkodzeń S1
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Rys.5 Nałożone na siebie przebiegi ciśnienia spalania zarejestrowane w trzech miejscach pomiarowych
(p1, p2 i p3) przy obciążeniu 75% Nn, symulacja uszkodzenia S2
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Rys.6 Nałożone na siebie przebiegi ciśnienia spalania zarejestrowane w trzech miejscach pomiarowych
(p1, p2 i p3) przy obciążeniu 75% Nn, symulacja uszkodzenia S3
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Rys.7 Nałożone na siebie przebiegi ciśnienia spalania zarejestrowane w trzech miejscach pomiarowych
(p1, p2 i p3) przy obciążeniu 75% Nn, symulacja uszkodzenia S4

Na rysunkach od 4 do 7 zestawione zostały przebiegi ciśnień odczytane w trzech miejscach
pomiarowych, odpowiednio z symulacjami S1, S2, S3, S4. Wynika z nich, że miejsce pomiaru ma
niewielki wpływ na wykres indykatorowy do momentu początku spalania, przebiegi ciśnień do
tego miejsca prawie się pokrywają. Sytuacja zdecydowanie zmienia się po punkcie początku
spalania, który dla kolejnych symulacji jest w dużym przybliżeniu podobny. W trakcie procesu
spalania krzywe ciśnienia spalania są zróżnicowane przy czym dla pomiarów w punkcie p1 i p2
(w p2 największe) dochodzą jeszcze pewne zniekształcenia krzywej ciśnienia niezależnie od
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symulacji. Dla wszystkich zestawionych powyżej krzywych ciśnienia dla punktu p3 wartość
maksymalnego ciśnienia spalania pmax jest najniższa. Na podstawie kształtu krzywej ciśnienia
uzyskanej za pomocą czujnika p3 wydaje się, że przejście przez najwyższe ciśnienia spalania jest
najłagodniejsze (niezależnie od symulacji) co z punktu widzenia eksploatacji i diagnostyki jest
zjawiskiem korzystnym.
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Rys.8 Nałożone na siebie przebiegi ciśnienia spalania przy obciążeniu 75% Nn silnika bez uszkodzeń S1
i z symulowanymi uszkodzeniami w układzie wtryskowym S2, S3, S4, odczytane w kołnierzu tulei cylindrowej p3
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Rys.9 Nałożone na siebie przebiegi ciśnienia spalania przy obciążeniu 75% Nn silnika bez uszkodzeń S1
i z symulowanymi uszkodzeniami w układzie wtryskowym S2, S3, S4, odczytane na kurku indykatorowym p2
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Rys.10 Nałożone na siebie przebiegi ciśnienia spalania przy obciążeniu 75% Nn silnika bez uszkodzeń S1
i z symulowanymi uszkodzeniami w układzie wtryskowym S2, S3, S4, odczytane pomiędzy kurkiem indykatorowym a
kanałem pomiarowym w głowicy p1

Na rysunkach 8, 9 i 10 zestawiono przebiegi ciśnień rejestrowane czujnikami
w poszczególnych miejscach montażu czujnika ciśnienia. Na każdym z nich naniesiono cztery
symulacje uszkodzeń. Największe zniekształcenie krzywych ciśnień cylindrowych
zaobserwowano, gdy pomiar ciśnienia odbywał się na gwincie kurka indykatorowego - p2 (rys. 9)
pomimo zastosowania tego samego przedziału aproksymacji.
Tab. 1: Wartości kąta obrotu walu korbowego przy występowaniu maksymalnego ciśnienia spalania dla
symulowanych uszkodzeń silnika, obciążenie 75% Nn
S1

S2

S3

S4

188,6
186,5
187.9

187,1
186,6
186,1

[ᴼOWK]
p3
p2
p1

190,4
190,8
190,1

190,6
190,8
189,9

Wartości kąta obrotu wału korbowego (ᴼOWK) w tabeli 1 dla maksymalnego ciśnienia
spalania odczytano z dokładnością do 0,1 stopnia OWK. Wartości te wyznaczono w oparciu
o własne górne martwe położenie tłoka (GMP), czyli dla każdego pomiaru ciśnienia cylindrowego
w trzech różnych punktach p3, p2 i p1, wykres indykatorowy został dosunięty na podstawie
przebiegu własnej pierwszej pochodnej "czystego" sprężania. Z tego względu wartości ᴼOWK
występujące dla pmax różnią się nieznacznie dla silnika technicznie sprawnego. Wprowadzone
symulacje powodują, że wartości kątowe zmieniają się znaczniej, szczególnie w symulacji S3 (jest
to symulacja uszkodzenia "patologiczna").
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Tab. 2: Wartości maksymalnego ciśnienia spalania pmax i średniego ciśnienia indykowanego MIP odczytane z
czujników ciśnienia zamontowanych w trzech miejscach pomiarowych przy obciążeniu silnika 75% Nn dla
symulowanych uszkodzeń silnika S1, S2, S3, i S4
S1

p1
p2
p3

S2

MIP

pmax

MIP

14,934
15,335
15,023

81,602
84,83
79,658

14,454
14,804
14,594

S3
pmax
MIP
[MPa]*10
77,108
13,085
79,961
13,333
75,134
13,033

S4
pmax

MIP

pmax

65,705
67,875
63,874

14,918
15,216
14,983

76,680
78,944
74,012

W tabeli 2 przedstawiono wartości średniego ciśnienia indykowanego (MIP)
i maksymalnego ciśnienia spalania (pmax), odczytane jednocześnie, za pomocą trzech czujników
zamontowanych w trzech różnych miejscach pomiarowych. Wartości ciśnień MIP
i pmax w pierwszej kolejności uśredniono z szesnastu cykli pracy silnika, następnie poddano
aproksymacji w wspomniany wcześniej sposób. Pomiar ciśnienia cylindrowego odbywa się
co 0.5 ᴼOWK, co wynosi 23040 próbek na jeden pomiar ciśnienia cylindrowego. Pomimo że pmax
jest najmniejsze dla wszystkich rozpatrywanych przypadków to MIP przyjmuje wartości pośrednie
(MIP p1 < MIP p3 > MIP p2). Na wartość MIP duży wpływ ma zarówno wartość pmax jak i kształt
krzywej przebiegu ciśnienia spalania. Z wyników pomiarów MIP (tab. 2) wynika, że największy
wpływ na pomiar tego parametru ma kurek indykatorowy.
Tab. 3: Prędkość narastania ciśnienia spalania w barach na jeden stopień obrotu wału korbowego
S1 - bez uszkodzeń

p1
p2
p3

p1
p2
p3

20ᴼ - 10ᴼOWK
przed GMP

10ᴼ - 0ᴼOWK
przed GMP

1,388
1,426
1.258

2,137
2,229
2,142

S4 - uszk. wtryskiwacz
5ᴼ przed i
5ᴼ przed i
20ᴼ - 10ᴼOWK
10ᴼ - 0ᴼOWK
5ᴼOWK za
5ᴼOWK za
przed GMP
przed GMP
GMP
GMP
∆p/∆α [MPa/ᴼOWK]
2,178
1,644
2,039
1,438
2,226
1,556
2,107
1,611
1,848
1,3
2,03
1,086

S2 - uszk. pompa wtryskowa 0,125
S3 - uszk. pompa wtryskowa 0,25
5ᴼ przed i
5ᴼ przed i
20ᴼ - 10ᴼOWK
10ᴼ - 0ᴼOWK
20ᴼ - 10ᴼOWK
10ᴼ - 0ᴼOWK
5ᴼOWK za
5ᴼOWK za
przed GMP
przed GMP
przed GMP
przed GMP
GMP
GMP
∆p/∆α [Mpa/ᴼOWK]
1,425
1,888
1,803
1,406
1,476
1,075
1,455
1,908
1,162
1,499
1,45
1,226
1,321
1,71
1,316
1,346
1,305
1,012

Tabela 3 przedstawia prędkość narastania ciśnienia spalania ∆p/∆α w MPa na stopień obrotu
wału korbowego [MPa/ᴼOWK], dla trzech przedziałów, przy obciążeniu silnika 75% Nn
i symulacjach S1, S2, S3 i S4. Przedział pierwszy zawiera się pomiędzy dwudziestym a dziesiątym
ᴼOWK przed GMP, przedział drugi to okres od dziesiątego ᴼOWK do GMP, natomiast trzeci to 5ᴼ
przed GMP do 5ᴼ za GMP. Analizując wyniki zawarte w tabeli 3 widać, że parametr ∆p/∆α jest
najmniejszy dla silnika technicznie sprawnego i z symulacjami uszkodzeń dla pomiaru w p3.
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5. Wnioski
Przeprowadzone dotąd badania na silniku bez symulowanych uszkodzeń i z uszkodzeniami
wtryskiwacza oraz pompy wtryskowej wykazały, że:
1. wielkość i geometria kanałów pomiarowych ma wpływ na kształt wykresów
indykatorowych oraz na obliczone parametry indykowane (rejestrowane ciśnienia
cylindrowe w kołnierzu tulei charakteryzują się najniższymi wartościami pmax, a średnie
ciśnienia indykowane mają wówczas wartości wyższe, w stosunku do pomiaru ciśnienia
w pozostałych punktach); ma to znaczenie przy obliczaniu mocy z cylindra,
2. powyższe wynika ze znacznego przesunięcia GMP „w lewo” na wykresie indykatorowym,
co przede wszystkim jest widoczne podczas symulowania uszkodzenia wtryskiwacza S4,
3. przebiegi ciśnień cylindrowych mierzone w kołnierzu tulei cylindrowej obarczone są
mniejszymi zakłóceniami w porównaniu do pomiarów przeprowadzonych za pomocą
czujników zamontowanych na i przed zaworem indykatorowym,
4. wprowadzona symulacja uszkodzonego wtryskiwacza i pompy wtryskowej ma wpływ na
uzyskane wyniki pomiarów, różny w zależności od punktu pomiaru - dotyczy to zarówno
rejestrowanego przebiegu ciśnień cylindrowych, a także odczytywanych i obliczanych
parametrów indykowanych,
5. konieczna jest dalsza pogłębiona analiza wykresów indykatorowych i parametrów
indykowanych z wykorzystaniem pomiaru ciśnienia bezpośrednio w komorze spalania,
również z wykorzystaniem pochodnych przebiegów ciśnień i funkcji wydzielania ciepła,
6. w artykule przedstawiono przebiegi ciśnień spalania z wyznaczeniem GMP na podstawie
przebiegu pierwszej pochodnej przebiegu ciśnienia dla każdego z czujników ciśnienia;
gdyby odnieść pozycjonowanie GMP względem jednego z miejsc pomiaru to wyniki p max
i MIP oraz krzywe ciśnienia rejestrowane za pomocą pozostałych czujników zdecydowanie
różniłyby się od przedstawionych powyżej, co będzie przedmiotem dalszych badań.
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Streszczenie
Współczesne duże statki pasażerskie typu cruiser zabierają na pokład nawet ponad 6000 pasażerów. Wiąże
się to koniecznością obróbki na statku ogromnej ilości ścieków i odpadów organicznych. Sposób postępowania ze
ściekami i śmieciami dokładnie określa konwencja MARPOL w załącznikach IV i V. Ogólnie ścieki i odpadki mogą być
gromadzone na statku i później zdawane na lądzie do dalszej obróbki. Mogą być także obrabiane na statku i odprowadzane
po oczyszczeniu do wody w określonych rejonach pływania statku dzięki czemu unika się ich gromadzenia. Odpadki

organiczne i ścieki stanowią jednak bardzo cenne źródło biomasy, która może być wykorzystana na cele
energetyczne, w szczególności do produkcji biogazu. Biogaz może być produkowany na lądzie w instalacjach
portowych ze zdawanych przez statki odpadów organicznych i ścieków bądź perspektywicznie, bezpośrednio na
statku w kompaktowych biogazowniach. Niektóre z nowo budowanych statków pasażerskich zasilane są
skroplonym gazem ziemnym (LNG) a więc możliwe jest jego zastąpienie biogennym odpowiednikiem tj.
biometanem, będącym głównym składnikiem biogazu. W przypadku produkcji gazu już na statku możliwe
będzie zwiększanie zapasu paliwa bez zawijania do portu. Aktualnie na świecie prowadzone są prace mające na
celu opracowanie biogazowni na duże statki pasażerskie W artykule przedstawiono zagadnienia związane
z koncepcją rozwiązania i ocenę korzyści wynikających z instalowania biogazowni na statkach pasażerskich.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, statki pasażerskie, odnawialne źródła energii, , biogazownie, biogaz

1. Wstęp
Rejsy dużymi statkami wycieczkowymi stają się coraz bardziej popularne na świecie
a liczba pasażerów stale rośnie. Według Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego
w samym tylko 2018 roku na tego typu statkach na całym świecie spędziło wakacje
28 milionów ludzi. Największe z tych statków zabierają na pokład ponad 6000 pasażerów.
Eksploatacja takiego statku, porównywanego do małego miasta i jego problemów, związana
jest m.in. z powstawaniem ogromnej ilości odpadów organicznych i ścieków.
Sposób postępowania ze ściekami i śmieciami dokładnie określa konwencja MARPOL
w załącznikach IV i V. Ogólnie ścieki i odpadki mogą być gromadzone na statku i później
zdawane na lądzie do dalszej obróbki. Mogą być także obrabiane na statku i odprowadzane
po oczyszczeniu do wody w określonych rejonach pływania statku dzięki czemu unika się ich
gromadzenia. Na statkach instaluje się więc powszechnie oczyszczalnie biologiczne, które
wyposażone są jednocześnie w zbiornik retencyjny i urządzenia do rozdrabniania oraz
dezynfekcji. Są też spalarki, w których oprócz szlamu z wirówek paliwa i oleju spala się
śmieci, odpadki organiczne a także szlam z oczyszczalni. W niektórych rejonach jak np.
Morze Batyckie spalanie odpadów z oczyszczalni jest jednak zabronione. W takim przypadku
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pozostaje tylko gromadzenie szlamu biologicznego na statku i oddawanie na lądzie. Jest to
bardzo uciążliwe postępowanie gdyż suszenie szlamu na statku pochłania duże ilości energii
a ponadto wiąże się z emisją nieprzyjemnych zapachów [1].
Odpadki organiczne i ścieki stanowią jednak bardzo cenne źródło biomasy, która może być
wykorzystana na cele energetyczne, w szczególności do produkcji biogazu. Biogaz może być
produkowany na lądzie w instalacjach portowych ze zdawanych przez statki odpadów
organicznych i ścieków bądź perspektywicznie bezpośrednio na statku w kompaktowych
biogazowniach. Niektóre z nowo budowanych statków pasażerskich zasilane są skroplonym
gazem ziemnym (LNG), a więc możliwe jest jego zastąpienie biogennym odpowiednikiem tj.
biometanem, będącym głównym składnikiem biogazu. W przypadku produkcji gazu już na
statku możliwe będzie zatem zwiększanie zapasu paliwa bez zawijania do portu.
W szczególnych przypadkach może to mieć znaczenie ponieważ dla tych samych zasięgów
statku objętość zapasu paliwa w postaci LNG jest około dwukrotnie większa niż klasycznego
ciekłego paliwa okrętowego. Aktualnie na świecie prowadzone są prace mające na celu
opracowanie biogazowni na duże statki pasażerskie.
2. Otrzymywanie biogazu
Biogaz powstaje w wyniku fermentacji czyli redukcyjnego proces rozkładu substancji
organicznych przebiegającego bez dostępu powietrza. Mikroorganizmy odpowiedzialne za ten
proces, rozkładają substancje organiczne zawierające celulozę, skrobię, węglowodany,
przechodząc przez różne postaci produktów pośrednich do dwutlenku węgla i metanu.
Bakterie powodujące fermentację mają stosunkowo długi czas reprodukcji i są bardzo
wrażliwe na warunki środowiskowe, z których najważniejsze to: brak dostępu tlenu i światła,
odpowiednia i stała dla danego rodzaju bakterii temperatura środowiska (33÷38 oC – bakterie
mezofilne, lub 55÷65 oC – bakterie termofilne), odpowiedni odczyn (lekko zasadowy – pH
ok. 7,5), wilgotność oraz mała toksyczność środowiska. Zmiana parametrów nawet tylko
jednego z tych czynników powoduje zwolnienie lub zahamowanie aktywności bakterii.
W wyniku tego następuje zmniejszenie udziału metanu w biogazie, a w skrajnym przypadku
dochodzi do zatrzymania jego wydzielania czyli następuje tzw. zakiśnięcie biomasy [2].
W procesie biorą udział w sumie trzy rodzaje bakterii tj. obok wspomnianych już bakterii
mezofilnych i termofilnych są jeszcze bakterie psychrofilne, które giną poniżej temperatury
0oC i powyżej 30 oC. Anaerobowy proces termofilny jest najwydajniejszy i w jego wyniku
powstaje o 20% więcej biogazu a masa pozostałości pofermentacyjnej jest o 10 do 15%
mniejsza niż w procesie mezofilnym [3]. Dla ułatwienia przebiegu fermentacji metanowej
zaleca się mieszanie zawartości zbiornika za pomocą mieszadeł w celu ujednolicenia
temperatury. Mieszanie dodatkowo ułatwia także wydzielanie się biogazu.
Dla przykładu łączny proces powstawania biogazu z celulozy można zapisać w postaci
równania [2]:
(-C6H10 O2 -) + H20
bakterie
3CO2 + 3CH4.
(1)
W prawidłowo prowadzonym procesie fermentacji można uzyskać biogaz, w którym do 60%
stanowi metan. Resztę stanowi głównie dwutlenek węgla. Ponadto mogą znajdować się różne
inne gazy stanowiące łącznie do ok. 9% jak wodór, tlen, azot i siarkowodór. Obecność tlenu
i azotu związana może być z nieszczelnością zbiornika fermentacyjnego.
Z bilansu wynika, że z dobrze przeprowadzonej fermentacji z 1 kg substancji organicznej
otrzymuje się ok. 0,4 m3 biogazu o wartości opałowej od 16,8 do 23 MJ/m3. Wartość opałowa
biogazu jest około dwukrotnie mniejsza od wartości opałowej gazu ziemnego, która wynosi
ok. 36 MJ/m3. Udział metanu w gazie ziemnym wynosi bowiem ponad 90%. Istnieją jednak
technologie pozwalające na oddzielenie z biogazu CO2 np. w płuczce wodnej (skruberze)
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dzięki czemu można zwiększyć wartość opałową biogazu do poziomu jaki ma gaz ziemny tj.
35,7 MJ/m3 [3].

Należy mieć też na uwadze fakt, że obok biogazu produktem fermentacji metanowej jest
bioszlam, który może być wykorzystany jako nawóz organiczny. W perspektywie budowy
instalacji fermentacyjnej na statku należałoby uwzględnić ten fakt i przewidzieć zbiornik do
jego gromadzenia i zdawania na lądzie do późniejszego wykorzystania w rolnictwie. Ogólny
schemat procesu wytwarzania biogazu na statku przedstawiono na rys.1.

Biogaz
Magazynowanie&
Obróbka

Resztki jedzenia
Kuchnia/Restauracja

Szlam ze ścieków
(z oczyszczalni)

Wykorzystanie na
statku

Optymalizacja
procesu

Biogazownia
okrętowa
Szlam
z biogazowni

Pozostałe odpadki
organiczne

Rys.1. Schemat ogólny procesu wytwarzania biogazu na statku

Obecnie na świecie znanych jest wiele rozwiązań technicznych urządzeń i instalacji do
produkcji biogazu. Nim jednak biogazownie trafią na pokłady statków jako np.
zmodyfikowana oczyszczalnia ścieków w kombinacji ze stopniem anaerobowym, konieczne
jest jeszcze rozwiązanie wielu problemów. Jednym z kierunków prac jest opracowanie
wysokoefektywnego, kompaktowego bioreaktora (fermentatora) dostosowanego do
warunków okrętowych. Oprócz zagadnienia włączenia biogazowni w łańcuch procesów
obróbki ścieków, odpadów organicznych i śmieci pozostają do rozwiązania także zagadnienia
bezpieczeństwa związane z obecnością biogazu na statku. Te jednak w dużym stopniu są
podobne do tych na statkach zasilanych LNG, które pomyślnie rozwiązano i można je
adaptować w przypadku obecności biogazu.
3. Oszacowanie możliwej do otrzymania ilości biogazu na statku
W ramach badań przeprowadzonych w Niemczech przez
Centrum Innowacji
i Kształcenia w Hohen Luckow (IBZ) wraz z armatorem największych statków
wycieczkowych na świecie AIDA CRUISERS dokonano m.in. analizy odpadów biogennych
pod kątem ilości możliwego do wyprodukowania biogazu. Analiza składu biomasy
odpadowej wskazuje na jej bardzo dobrą podatność do mezofilnej fermentacji metanowej.
Pod uwagę brano i badano osobno następujące rodzaje odpadów:
– świeże ścieki czarne,
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– świeże ścieki szare,
– rozdrobnione resztki jedzenia,
– brudny bioszlam jako mieszanina szlamu ze ścieków i resztek jedzenia,
– tłuszcze po smażeniu frytek,
– tłuszcze poflotacyjne z odtłuszczacza.
Największe ilości biogazu otrzymano z frakcji tłuszczowych, bioszlamu i resztek jedzenia.
Ze ścieków czarnych i szarych, mimo ich dużej ilości na statku, pozyskiwano natomiast
niewiele biogazu. Według [1] produkcja biogazu wprost z tego rodzaju ścieków jest
niecelowa na statku gdyż instalacja wymagałaby zastosowania zbiorników i komór
fermentacyjnych o dużych pojemnościach. Badania wykazały jednak, że z samych resztek
jedzenia można otrzymać porównywalne ilości biogazu jak ze sprasowanego szlamu
pościekowego. Wynika z tego to, że nie powinno się jednak tego źródła biomasy całkowicie
pomijać. Jego wydajność jest porównywalna do wydajności średniej biogazowni stosowanej
w rolnictwie. Dla armatorów istotna jest przy tym nie tyle produkcja energii, co alternatywne
możliwości utylizacji odpadów, ogólny wzrost sprawności całego systemu energetycznego
i obniżenie kosztów eksploatacji statku. Już tylko sam brak konieczności suszenia szlamu
i uniknięcie kosztów utylizacji, na statku klasy Sfinks zabierającym na pokład 2500
pasażerów, dają rocznie 160 tys. Euro oszczędności. Dalsze 190 tys. Euro może dać
zastąpienie biogazem pewnej ilości paliwa typu MDO. W ciągu doby na tym typie statku
powstaje ok. 7 Mg resztek jedzenia [1].
W tabeli 1 podano średnie ilości generowanych resztek jedzenia oraz ścieków
przypadających na jedną osobę na dzień na statkach pasażerskich według różnych źródeł
[1, 4, 5, 6].
Tab.1. Średnie ilości odpadów generowanych na statkach pasażerskich

Rodzaj odpadów
Resztki jedzenia
Ścieki czarne
Ścieki szare

Ilość odpadów w kg na osobę na dobę
2,83
3038
183266

Na tej podstawie można oszacować produkcję biogazu na statku. Dla uproszczenia
pominięto ścieki szare. Parametrem określającym substancje organiczne w ściekach jest
ChZT, czyli chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Interpretuje się go tak, że jest to ilość tlenu
potrzebna do utlenienia zawartych w ściekach związków organicznych i niektórych związków
nieorganicznych [7]. Wartość tego wskaźnika dla ścieków czarnych okrętowych można
przyjąć równą 36 kg ChZT/m3 [8]. Ilość ścieków czarnych przypadającą na jedną osobę na
dobę przyjęto do obliczeń równą 0,035 m3. Z tego wynika ładunek chemicznego
zapotrzebowania na tlen, który jest równy 1,26 kg ChZT/(osoba24h). Przy wydajności
procesu wytwarzania biogazu 0,35 m3/kg, z 1kg ładunku ChZT otrzymuje się więc
0,44 m3 /(osoba 24h) biogazu.
Przyjmując średnią ilość resztek jedzenia przypadającą na jedną osobę na dobę równą 3 kg
oraz, że jest ona równoważna ładunkowi chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT, to przy
tej samej wydajności procesu otrzymuje się 1,05 m3 /(osoba 24h) biogazu.
Łączna ilość biogazu otrzymanego z masy organicznej w postaci resztek jedzenia oraz ze
ścieków czarnych statku pasażerskim wynosi zatem w przybliżeniu ok. 1,5 m3/(osoba 24h).
Z tego wynika, że np. na statku pasażerskim Adventure of the Seas zabierającym 3114
pasażerów i 1180 członków załogi (łącznie 4294 osoby), należącym do jednego z bardziej
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popularnych armatorów wycieczkowców na świecie jakim jest Royal Caribbean International,
można uzyskać w ciągu doby ok. 6440 m3 biogazu. Przy założeniu średniej wartości opałowej
biogazu na poziomie 20 MJ/m3 daje to ok. 35,6 MWh energii w ciągu doby.

4. Możliwości zagospodarowanie biogazu otrzymywanego odpadów okrętowych
Przytoczony wyżej dla przykładu statek wyposażony jest w siłownię spalinowo
elektryczną z 6 silnikami średnioobrotowymi o łącznej mocy 86,4 MW, z czego 42 MW
dostarczane jest do układu napędowego. Jednostkowe zużycie paliwa silników wynosi
0,178 kg/kWh. Przyjmując wartość opałową paliwa okrętowego typu MDO stosowanego na
tym statku równą 40 MJ/kg można oszacować, że wytworzona ilość biogazu może zastąpić
3200 kg paliwa ciekłego w ciągu doby. W stosunku do dobowego zapotrzebowania paliwa
w ciągu doby tylko przez układ napędowy przy jego nominalnym zapotrzebowaniu mocy,
stanowi to niecałe 2%.
Moc jednego zespołu prądotwórczego wynosi 14,4 MW a więc podczas pracy
z nominalną mocą zużywa on w ciągu doby 61862 kg paliwa. Zakładając możliwe
dostosowanie silnika do pracy na biogazie wystarczyłoby go zaledwie na 1,2 godziny jego
pracy. Należałoby też wcześniej zgromadzić całodobową ilość wyprodukowanego gazu
w odpowiednim zbiorniku.
Chcąc zapewnić ciągłą pracę silnika na produkowanym biogazie należałoby zredukować
jego moc do ok. 750 kW. Praca silnika z tak małym obciążeniem jest jednak nieekonomiczna
lub wręcz niemożliwa przy współpracy z innymi zespołami prądotwórczymi obciążonymi
znacznie większą mocą. Z tego względu wskazane byłoby zainstalowanie w siłowni silnika
o mniejszej mocy, dobranego pod względem mocy do dobowych możliwości produkcji
biogazu na statku i dedykowanego do pracy tylko na tym paliwie.
Odpowiednio do mocy generowanej przez silnik pracujący na biogazie można wówczas
odciążyć pozostałe silniki. Rozwiązanie z oddzielnym silnikiem przeznaczonym np. głównie
do pracy podczas postoju w porcie lub w obszarach ochronnych jest szczególnie korzystne
w aspekcie redukcji emisji związków toksycznych.
Duże możliwości zagospodarowania biogazu stwarza też rozwój technologii LNG
w żegludze ponieważ jak wspominano we wstępie, może on być wykorzystany wprost do
uzupełniania zapasu paliwa. Należy jednak przyjąć, że biogaz nie byłby skraplany na statku
ani nie oddzielano by z niego CO2, a raczej byłby mieszany w postaci gazowej
z odparowanym już gazem ziemnym. Rozwiązanie takie nie wymagałoby szczególnej
rozbudowy instalacji biogazu.
Najprostszym jednak sposobem zużytkowania biogazu jest jego wykorzystanie do
wytwarzania pary w kotle na cele grzewcze ogólnookrętowe i siłowniane a także do
podgrzewania biomasy w komorze fermentacyjnej.
Armatorzy jednak nie zawsze są chętni na wprowadzanie nowych technologii na statki,
które wymagałyby odpowiednio wyszkolonych załóg i dodatkowych nakładów związanych
z ich obsługą i konserwacją. Można zatem przyjąć, że preferowane byłyby rozwiązania
polegające na zdawaniu odpadów na lądzie i produkcja biogazu w biogazowniach portowych.
Stąd też oprócz prac związanych z rozwojem biogazowni okrętowych prowadzi się prace nad
rozwojem takich portowych biogazowni, w których przyjmowane byłyby nie tylko odpady ze
statków pełnomorskich ale także ze luksusowych wycieczkowców rzecznych czy nawet
z przetwórni ryb i z przemysłu spożywczego. Produkcję biogazu z odpadów rybnych podjęła
już np. Norwegia, która ma ich pod dostatkiem. Produkowany gaz jest przeznaczony głównie
do zasilania promów z napędem hybrydowym spalinowo- elektrycznym a docelowo także
statków pasażerskich [9].
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5. Podsumowanie
Wykorzystanie ścieków czarnych i resztek jedzenia do produkcji biogazu bezpośrednio
na statku może być jednym ze sposobów poprawy efektywności energetycznej statku.
Możliwe do uzyskania dobowe ilości biogazu nie są jednak duże w stosunku do zużycia
dobowego paliwa przez siłownie dużych statków pasażerskich. Trzeba mieć jednak na
uwadze fakt, że faktyczne prędkości pływania tych statków są mniejsze od nominalnej i nie
jest wykorzystywana pełna moc siłowni. Wówczas udział ilości produkowanego gazu do
zużycia paliwa będzie korzystniejszy. Sam biogaz w żadnym razie nie jest w stanie zapewnić
wszystkich potrzeb energetycznych statku dlatego konieczne jest rozwijanie napędów
hybrydowych opartych na wykorzystaniu biogazu, LNG oraz wysokowydajnych baterii
elektrycznych.
Przetwarzania bioodpadów przez fermentację beztlenową w biogazowni w porcie zamiast
energochłonnego suszenia odpadów biologicznych na pokładzie jest także alternatywnym
sposobem na poprawę efektywności energetycznej statku. Większe możliwości
zagospodarowania biogazu pojawią się z chwilą powszechniejszego wykorzystywania LNG
jako paliwa, szczególnie na statkach pasażerskich.
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Abstrakt
Artykuł przedstawia tematykę stanowiącą kontynuację podjętej przez zespół badawczy Katedry Siłowni
Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej problematyki oceny
charakterystyk przepływowych wtryskiwaczy zasilanych modyfikowanymi paliwami żeglugowymi w skrajnie różnych
warunkach otoczenia. Przeprowadzone na prototypowym stanowisku badania pilotażowe [8, 9] pozwoliły na
doprecyzowanie założeń projektowych, określenie poziomu sygnałów z przetworników zamontowanych na stanowisku
badawczym oraz przydatność zastosowanej aparatury pomiarowej. Podczas badań zwrócono również uwagę na
konieczność zmian konstrukcyjnych umożliwiających zasilanie wtryskiwaczy paliwem o temperaturze odpowiadającej
warunkom zimowym tzn. ujemnym lub bliskim ujemnym. Zmiany takie zostały dokonane, przeprowadzono badania
pilotażowe a w referacie zaprezentowano efekty prac nad przedmiotowym stanowiskiem.
Słowa kluczowe: paliwa pozostałościowe, wtrysk paliwa, charakterystyka wtryskiwacza, analiza porównawcza

1. WPROWADZENIE
Zebrane obserwacje poczynione podczas przeprowadzania badań pilotażowych na
stanowisku do badań wtryskiwaczy paliw okrętowych [14] oraz studium analityczno – krytyczne
opracowań w zakresie przedmiotowej tematyki [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13] określiły
konieczny zakres jego rozbudowy oraz wskazały parametry kontrolne wymagające rejestracji oraz
precyzyjnej regulacji. W zakres prac modernizacyjnych weszły następujące zagadnienia:
1. Zaprojektowanie i wykonanie układów zdalnego sterowania, regulacji i stabilizacji:
– temperatury paliwa (w zakresie typowych temperatur roboczych wtryskiwacza paliwa oraz
temperatur ujemnych),
– prędkości obrotowej wału krzywkowego sekcji tłoczącej,
– położenia listwy paliwowej.
2. Przygotowanie fotograficznego układu ekspozycji strugi rozpylanego paliwa przez wtryskiwacz,
pozwalającego na obserwację tego procesu z prędkością rejestracji 1000 klatek/s
i
zapewniającego jednocześnie stałe i powtarzalne warunki oświetlenia dla toru optycznego
szybkiego rejestratora typu RX 10III firmy SONY.
2. ZMIANY MODERNIZACYJNE STANOWISKA
Zaprojektowanie i wykonanie układów zdalnego sterowania, regulacji oraz stabilizacji
zbudowany w oparciu jednostopniową pompę paliwową typu Bosch PFR1K65A332/11 napędzaną.
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Projektowy model 3D stanowiska przedstawiono na rysunku 1. Pompa napędzana jest silnikiem
trójfazowym o mocy 750 W. Silnik zasilany jest z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości
umożliwiającego regulację prędkości obrotowej wału napędowego w zakresie prędkości od 0 do
1500 odr/min. Wbudowane filtry EMC oraz pięć rodzajów sterowania umożliwiają wiele
alternatywnych kombinacji w zakresie sygnałów wejściowych oraz wyjściowych. Wał krzywkowy
pompy napędzany jest od silnika za pośrednictwem zespołu kół zębatych o przełożeniu 2:1.
Robocza wersja stanowiska przedstawiona została na rysunku 2.

Rys.1. Widok ogólny projektu układów zdalnego sterowania, regulacji i stabilizacji wtrysku paliwa

Rys. 2. Widok stanowiska do badania strugi rozpylanego paliwa.

Pierwotne założenia projektowe zakładały badania różnego rodzaju paliw żeglugowych w
warunkach odpowiadających siłownianym, co ograniczało się do konieczności podgrzewania
badanego paliwa. W tym celu została zaprojektowana specjalnie przystosowana do potrzeb badań
płyta grzewcza, wyposażona w układ płynnej regulacji temperatury paliwa w zakresie 20 do
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150 oC. Sterowanie elementem grzejnym (spirala grzewcza) o mocy ok. 1,5 kW zrealizowano na
platformie Arduino z zastosowaniem cyfrowego czujnika temperatury DS18B20 sterującego
przekaźnikiem w układzie zasilania grzałki.
Celem rozszerzenia możliwości badawczych prezentowanego stanowiska o wariant
określania charakterystyk przepływowych wtryskiwacza paliwa w zakresie ujemnych temperatur
wtryskiwanego paliwa konieczne było doposażenie linii paliwowej o półprzewodnikowe moduły
termoelektryczne (tzw. ogniwa Peltiera) [17]. Projekt wstępny zakładał chłodzenie wyłącznie
zbiornika na badane paliwo. Niestety relatywnie mały przepływ paliwa (wynikający z niewielkiej
wydajności sekcji tłoczącej pompy wtryskowej) powodował zbyt długi czas stabilizacji termicznej
całej linii przesyłu paliwa tj. zbiornik – przewód zasilający - pompa wtryskowa - przewód
wysokiego ciśnienia - wtryskiwacz, wiążący się w praktyce ze stratami uniemożliwiającymi
uzyskanie założonych warunków pracy wtryskiwacza w temperaturach ujemnych.
W związku z powyższym, konieczne okazało się zapewnienie dodatkowego chłodzenia
przewodu wysokociśnieniowego oraz korpusu wtryskiwacza, dodatkowymi modułami
termoelektrycznymi.
Zgodnie z zasadą działania ogniwa termoelektrycznego i zachodzącym w nim efektowi
Peltiera jedna z okładzin modułu jest płaszczyzną odbierającą ciepło a druga oddającą ciepło. Ilość
odprowadzonego ciepła zależna jest od natężenia płynącego prądu przez moduł, jednakże sam
przepływ prądu przez strukturę półprzewodnikową powoduje wydzielanie się ciepła w samym
module (w wyniku oporu elektrycznego jego struktury). Dlatego też, niezwykle istotnym z punktu
widzenia eksploatacji tego typu modułów w zastosowaniach wymagających utrzymanie temperatur
ujemnych jest uzyskanie jak najniższej temperatury płaszczyzn oddającej ciepło (tak zwanej strony
„gorącej” modułu). Rozwiązanie tego problemu opiera się na wykorzystaniu do chłodzenia
modułów Peltiera wody z instalacji wodociągowej której temperatura zazwyczaj nie przekracza
10°C. Ciepło ze strony „gorącej” każdego z modułów przejmowane jest do wody chłodzącej za
pomocą chłodnic wykonanych ze stopu aluminium, powszechnie wykorzystywanych w technice
komputerowej (chłodzenie cieczą układów mikroprocesorowych) – rys. 3

(źródło: http://www.peltier.pl/budowa.html)

Rys. 3. Zasada działania oraz widok chłodnicy wykorzystanej do chłodzenia modułów Peltiera

Zastosowane do chłodzenia poszczególnych elementów linii paliwowej ogniwa Peltiera to
moduły typu TEC1-12710 o wymiarach 40x40x3,2mm i mocy maksymalnej wynoszącej 150W
(przy zasilaniu napięciem 12V). Moduły przy zachowaniu izolacji termicznej pomiędzy
płaszczyznami „gorącą” i „zimną” pozwalają na uzyskanie maksymalnego spadku temperatur
wynoszącego aż 67°C. Dla wszystkich trzech chłodzonych punktów linii paliwowej (zbiornik
paliwa, przewód wysokociśnieniowy i wtryskiwacz) osłony termiczne wykonano z poliaktydu, w
technologii druku przestrzennego. Na rys. 4, 5, 6 przedstawiono szczegóły konstrukcyjne układu
chłodzenia paliwa.

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/22

225

Rys. 4. Sposób montażu modułów Peltiera na linii paliwowej stanowiska badawczego:
A – moduł Peltiera zamontowany na przewodzie wysokociśnieniowym, B – moduł Peltiera zamontowany na korpusie
wtryskiwacza

Rys. 5. Sposób zasilania wodą poszczególnych chłodnic modułów Peltiera:
A – odpływ wody chłodzącej, B – zasilanie wodą z sieci wodociągowej

Rys. 6. Widok ogólny zbiornika paliwa (strzałką wskazano umiejscowienie modułu Peltiera)
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W celu rejestrowania przebiegu strugi rozpylonego paliwa został dołączony moduł
rejestrujący, którego głównym elementem jest widoczny na rys. 7 aparat Sony RX 10III. [14]
Podczas badań wykorzystywany jest tryb HFR (High Frame Rate), który filmuje obraz z prędkością
1024 klatek na sekundę.
Uzyskanie wysokiej jakości rejestrowanego obrazu wymusiło konieczność wykonania
dodatkowego źródła światła. Zaprojektowano oraz wykonano dwa oddzielne powiązane ze sobą
układy doświetlenie rejestrowanego obrazu. W pierwszym źródła oświetlenia żarówki halogenowe
P21/5W 22 LED z możliwością regulacji intensywności źródła oświetlenia przedstawione na
rysunku nnn. Natomiast drugi, którego głównym elementami są żarówki LED z diodami COB oraz
filtrami 8000 EPLH39 zapewniając stałe i odpowiednie parametry strumienia świetlnego, które
podczas użytkowania nie ulegną zmianie oraz systemy zapobiegające powstawaniu nadmiernej
wysokiej temperaturze wewnątrz obudowy żarówek. Rysunek 8 przedstawia w uproszczeniu
dosyć skomplikowane działanie zaawansowanego systemu chłodzenia zastosowanego w tych
żarówkach.

Rys. 7. Widok aparatu Sony RX 10III

Rys. 8. Projekt układu doświetlania rejestrowanego obrazu.

Rys. 9. Widok ogólny układu doświetlania rejestrowanego obrazu.
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3. WYNIKI BADAŃ „POMODERNIZACYJNYCH”
3.1 Założenia i przebieg badań
Badania, których wyniki prezentowane są poniżej zostały przeprowadzone dla paliwa
Ekodiesel ULTRA koncernu ORLEN [15].
Rejestrację wszystkich analizowanych wielkości i procesów przeprowadzono po
ustabilizowaniu się temperatury paliwa w zbiorniku.
Przeprowadzone zostały 4 serie pomiarowe dla następujących, założonych temperatur paliwa
w zbiorniku oraz odpowiadającym im temperaturom paliwa bezpośrednio przed wtryskiwaczem:
 Seria I – temperatura paliwa w zbiorniku ok. 11oC, temperatura paliwa bezpośrednio
przed wtryskiwaczem ok. 1oC;
 Seria II – temperatura paliwa w zbiorniku ok. 8oC, temperatura paliwa bezpośrednio
przed wtryskiwaczem ok. -0,5oC;
 Seria III – temperatura paliwa w zbiorniku ok. 3oC, temperatura paliwa bezpośrednio
przed wtryskiwaczem ok. -1,1oC;
 Seria IV – temperatura paliwa w zbiorniku ok. -3oC, temperatura paliwa bezpośrednio
przed wtryskiwaczem ok. -1,2oC;
Rejestracji podlegały:
 masa zużytego paliwa w określonym czasie
 zmiany ciśnienia paliwa w przewodach wtryskowych,
 prędkość obrotowa wału krzywkowego (napędzającego sekcję tłoczącą)
 rozwój strugi wtryskiwanego paliwa w czasie – rejestracja fotograficzna w trybie
„slow motion” (1024 kl/s)
Akwizycję wyników pomiarów przeprowadzono przy użyciu karty pomiarowej DT 9816
firmy Data Transmision a komputerowa rejestracja wyników została przeprowadzona przy pomocy
dedykowanego karcie pomiarowej programu QuickDAQ [16]. Przykładowy zrzut ekranowy z
programu przedstawiono na rys. 10.
Rejestrowany w postaci napięciowej sygnał poddano dalszemu opracowaniu z zastosowaniem
pakietu Matlab z biblioteką Data Acquisition Toolbox. Zarejestrowany z częstotliwością
próbkowania 10 kHz sygnał przedstawiono na rysunku 11. Jak widać jest to obraz mało czytelny, na
który ma wpływ przede wszystkim duża liczba zakłóceń oraz zjawiska falowe w przewodzie
wysokiego ciśnienia. W związku z powyższym dane pomiarowe zostały odfiltrowane filtrem
dolnoprzepustowym oraz uśrednione synchronicznie. Przykładowy rezultat został przedstawiony na
rysunku 12.

Rys. 10. Widok ekranu komputera w po uruchomieniu programu rejestracji danych pomiarowych za pomocą programu
QuickDAQ
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Rys. 11. Zarejestrowany sygnał ciśnienia w przewodzie wtryskowym (dwa obroty wału krzywkowego pompy) –
sygnał „zaszumiony”, naniesione około 1800 przebiegów ciśnienia

Rys. 12. Przebieg ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym jako funkcji kąta obrotu wału krzywkowego
pompy wtryskowej

Jednocześnie z pomiarami, których wyniki przedstawiono powyżej odbywał się prędkości
obrotowej wałka krzywkowego, którego rejestracja pozwoliła min. na wyznaczenie wartości
średniej tej wielkości – rys. 14.
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Rys. 13. Wykres chwilowej prędkości obrotowej wałka krzywkowego i jej wartość średnia

3.2 Wyniki badań i ich analiza porównawcza
Wyniki uzyskane podczas badań weryfikacyjnych przedstawiono w dalszej części podrozdziału
w formie wykresów, na których zobrazowano zmiany rozpatrywanych wielkości fizycznych jako
funkcję kąta obrotu wału krzywkowego pompy wtryskowej -  lub czasu - t. Są to kolejno:
 chwilowe zmiany prędkości obrotowej – n = f(t)
 chwilowe zmiany ciśnienia w przewodzie wtryskowym – czujnik ciśnienia zlokalizowany
bezpośrednio przed wtryskiwaczem – p =f()
dp
 zmiany stopnia przyrostu ciśnienia w przewodzie wtryskowym - dα = f()

Rys. 14. Zmiany chwilowej prędkości obrotowej podczas rejestracji kolejnych serii pomiarowych jako funkcja czasu

a)
Journal of Polish CIMEEAC Vol. 14 No1/22

230

b)

c)

Rys. 15. Zmiany ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym podczas rejestracji kolejnych serii pomiarowych jako
funkcja kąta obrotu wału krzywkowego pompy wtryskowej
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a)

b)

c)

Rys. 16. Zmiany ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym podczas rejestracji kolejnych serii pomiarowych jako
funkcja kąta obrotu wału krzywkowego pompy wtryskowej

a)
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b)

c)

Rys. 17. Zmiany stopnia przyrostu ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym podczas rejestracji kolejnych serii
pomiarowych jako funkcja kąta obrotu wału krzywkowego pompy wtryskowej

Analiza wyników przedstawionych na rys. 14 – 17 oraz obserwacje poczynione podczas
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badań pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
 stanowisko stwarza na obecnym etapie możliwość badania wpływu ujemnych temperatur na
przebieg wtrysku w ograniczonym zakresie tzn. nie udało się obniżyć temperatury paliwa
przed wtryskiwaczem do wartości niższej niż -1,2oC
 pomimo niewielkich różnic w temperaturach paliwa zasilającego rejestrowane wielkości w
kolejnych seriach pomiarowych wykazują obserwowalne różnice (np. rys. 15c, 16c, 17c) co
już na tym etapie umożliwia prowadzenie stosownych analiz
 układ sterowania prędkością obrotową spełnia swoją rolę w stopniu bardzo dobrym (rys.
14) wahania prędkości obrotowej wałka krzywkowego pompy wtryskowej nie przekraczają
0,01%

4. PODSUMOWANIE
Na podstawie wyników przeprowadzonych na kolejnym etapie budowy (modernizacji)
stanowiska można stwierdzić, że zbudowane stanowisko laboratoryjne do badania szeroko
rozumianych charakterystyk wtryskiwaczy spełnia zakładane wymagania techniczne, jednak nadal
w ograniczonym zakresie.
Usunięcie istniejących ograniczeń wymaga zmiany istniejącego rozwiązania chłodzenia
paliwa na ogniwa Peltiera o większych wydajnościach chłodzenia np. moduły typu TMC-241-1.615.0MMS o wymiarach 50 x 50 x 7,5 mm i mocy maksymalnej wynoszącej 225 W (przy zasilaniu
napięciem 12V) [17] lub jeszcze wydajniejszych np. TB-199-2.0-0.9 mocy maksymalnej
wynoszącej 310 W (przy zasilaniu napięciem 24V) [18]. Zmiana ta skutkuje jednocześnie
koniecznością rozwiązania nowego układu zasilania umożliwiającego pobór prądu ok. 40 – 50A
oraz poprawienia własności termoizolacyjnych poszczególnych elementów stanowiska.
Realizacja powyższych zmian najprawdopodobniej umożliwi przejście do kolejnego etapu
realizacji badań, a mianowicie przeprowadzenia zasadniczego programu badań eksperymentalnych,
który pozwoli na ocenę wpływu pracy rozpylacza w dowolnych warunkach zasilania silnika
dowolnym rodzajem paliwa na jego stan techniczny.
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