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DOBÓR PARAMETRÓW POGŁĘBIARKI FREZUJĄCO-SSĄCEJ
Damian Bocheński
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Zakład Siłowni Okrętowych
u. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
e-mail: daboch@pg.edu.pl
Streszczenie
Artykuł przedstawia metodykę doboru parametrów pogłębiarek frezująco-ssących. Najważniejszym parametrem
charakteryzującym pogłębiarki frezująco-ssące jest jej wydajność. Przedstawiana jest ona wykreślnie dla
różnych rodzajów gruntu i odległości refulowania. Decydujący wpływ na wydajność pogłębiarki mają
parametry instalacji pogłębiarskiej. Praca przedstawia dobór podstawowych parametrów pogłębiarki frezującossącej w tym parametrów instalacji pogłębiarskiej.
Słowa kluczowe: pogłębiarki frezująco-ssące, parametry pogłębiarki, pompy pogłębiarskie

1. Wprowadzenie
Pogłębiarki frezująco-ssące są obok pogłębiarek ssących nasiębiernych najczęściej
stosowanym rodzajem pogłębiarek. Są przeznaczone głównie do gruntów średnich i ciężkich.
W porównaniu z pogłębiarkami wieloczerpakowymi charakteryzują się większymi
wydajnościami, mniejszymi gabarytami. Stosowane są zarówno w dużych pracach
inwestycyjnych jak również w mniejszych pracach typu konserwacyjnego (m.in.
utrzymywanie głębokości akwenów). Pierwszym etapem projektowania pogłębiarek jest
zawsze określenie jej podstawowych parametrów projektowych. Parametry te obejmują
głównie podstawowe parametry instalacji pogłębiarskiej. Artykuł jest propozycją sposobu
przeprowadzenia analizy pozwalającej na określenie podstawowych parametrów
wielkościowych pogłębiarki i jej instalacji pogłębiarskiej.
2. Charakterystyka pogłębiarek frezująco-ssących
Pogłębiarki frezująco-ssące (rys. 1) charakteryzują się mechanicznym odspajaniem
gruntu, przy wykorzystaniu głowicy frezującej, który następnie jest hydraulicznie
transportowany na ląd (refulacja) lub do ładowni gruntowej szalandy. Wykorzystuje się w
tym pompy gruntowe. Pompy te zasysają mieszaninę przez jedną zewnętrzną rurę ssawną
zainstalowaną na specjalnej konstrukcji wysięgniku (drabinie). Stosuje się od 1 do 3 pomp
połączonych szeregowo, zależnie od głębokości pogłębiania i odległości refulowania.
Manewry robocze nad miejscem wykopu pogłębiarki wykonują przy użyciu kotwicznych
wciągarek manewrowych i urządzenia szczudłowego. Własny napęd, który służy tylko do
przemieszczania się pogłębiarki z portu na miejsce pracy i odwrotnie, instaluje się dość
rzadko i tylko na większych pogłębiarkach [2, 4, 11].
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Pogłębiarki tego typu są budowane w szerokim zakresie wielkości. Podstawowymi
parametrami charakteryzującymi pogłębiarki frezująco-ssące są: łączna moc zainstalowanych
silników spalinowych, która zawiera się w przedziale 600y44200 kW, średnica smoka oraz
liczba pomp gruntowych. Powszechnie jest stosowany podział pogłębiarek frezująco-ssących
na 4 wielkości (tab. 1) [4, 11].

Rys. 1. Pogłębiarka frezująco-ssąca Al. – Mifra podczas przerzucania kotwic
Tablica 1
Wielkości pogłębiarek frezująco-ssących nasiębiernych i parametry je charakteryzujące
Wielkość
pogłębiarki

małe
średnie
duże
b. duże

Łączna moc
silników
spalinowych

Liczba pomp
gruntowych

Średnica
smoka

Maksymalna
odległość
refulacji

Maksymalna
głębokość
pogłębiania

kW

–

mm

km

m

< 3000
3000 – 12500
12500 – 27500
do 44200

1
2 lub 3
3
3

< 800
< 900
< 1000
< 1300

2–3
5–6
8 – 10
ponad 10

14 – 18
25 – 35
25 – 35
do 45

Własny
napęd

brak
rzadko
często
zawsze

3. Określanie parametrów głównych odbiorników
Główne odbiorniki pogłębiarki frezująco-ssącej to: głowica frezująca (nożowa lub
kołowa), układ dwóch wciągarek manewrowych oraz pompa (pompy) pogłębiarska [1, 11].
Podstawową daną wejściową do określania parametrów pogłębiarek frezująco-ssących
jest założona wydajność pogłębiarki. Wydajność projektową pogłębiarki określa się dla
założonego rodzaju gruntu. Dla tego gruntu przeprowadzane zostaną obliczenia określające
parametry głównych urządzeń instalacji pogłębiarskiej. Poza tym zakłada się maksymalną
głębokość pogłębiania oraz maksymalną odległość refulowania (hydraulicznego
odprowadzenia urobku pogłębiarskiego).
Głowica frezująca charakteryzuje się wydajnością odspajania gruntu. Wydajność tą
określa się dla założonych wymiarów geometrycznych głowicy, prędkości obrotowej i
prędkości motykowania (prędkość poruszania się pogłębiarki z lewej do prawej strony lub
odwrotnie). Nominalne wydajności odspajania głowicy określa się dla założonego gruntu.
Określenie mocy głowicy a następnie dobór jej układu napędowego dokonywany jest dla
przyjętego rodzaju gruntu.
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Wydajność pogłębiarki frezująco-ssącej uwzględnia współpracę głowicy frezującej z
pompą gruntową. Odspajany przez głowicę grunt nigdy nie jest w całości zasysany przez
pompę. Ilość gruntu niezassanego przez pompę w efekcie jego rozlewania zależna jest m.in.
od jego rodzaju. Średnio wynosi ona około 10–30% odspojonego gruntu [7, 9]. W przypadku
refulowania wydajność nominalna maleje wraz ze wzrostem długości rurociągu
refulacyjnego. Spowodowane jest to ograniczeniami dobranego układu silnik – pompa
pogłębiarska. Rys. 2 przedstawia przebieg charakterystyki wydajności nominalnej pogłębiarki
frezująco-ssącej. Takie charakterystyki tworzy się dla kilku rodzajów gruntu, które będą
urabiane przez daną pogłębiarkę (rys. 4). Zakłada się maksymalne głębokości pogłębiania i
geometryczne wysokości tłoczenia. Przy tworzeniu tych charakterystyk przyjmuje się wartość
zagęszczenia objętościowego mieszaniny ( ) na poziomie od 15 do nawet 30%.

Rys. 2. Charakterystyka nominalna pogłębiarki frezująco-ssącej; Q – wydajność pogłębiarki, L –
długość rurociągu refulacyjnego, a – maksymalna wydajność ograniczona możliwościami głowicy
frezującej lub spulchniacza hydraulicznego, b – wydajność ograniczona maksymalnym momentem
(lub mocą) silnika napędzającego pompę, c – wydajność ograniczona maksymalną prędkością
obrotową pompy [3, 5, 7, 11]

Celem obliczenia wydajności odspajania gruntu przez głowicę frezującą wykorzystuje się
zależność [7, 8, 9]:

QGF

ŚR
NGF
EUG

[ m3 / s ]

(1)

gdzie:
– moc średnia głowicy nożowej, najczęściej zakłada się:

max
N GF
śr
N GF

1,1 y 1,3 [9]

EUG – jednostkowa energia potrzebna do odspojenia gruntu, kJ/m3 lub kPa.
Wartość jednostkowej energii do odspojenia gruntu EUG zależy od rodzaju gruntu i geometrii
narzędzia służącego do jego odspojenia.
Jednostkową energię do odspojenia gruntu sypkiego można określić z zależności [7, 8, 9]:

EUG

UW  g  ( z  10)  d1 [kPa]

(2)
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gdzie:

9,81 m / s 2 – przyspieszenie ziemskie,
z – głębokość pogłębiania,
UW – gęstość wody,
d1 – współczynnik odspajania gruntu.
g

Wartość współczynnika d1 określić można z zależności [7, 8]:

gdzie:

d1

0,304  0,333  e0,0597M

dla D

450

(3)

d1

0,894  0,154  e0,0818M

dla D

600

(4)

D – kąt skrawania ostrza noża głowicy, najczęściej wynosi on 50-550,
M – kąt tarcia wewnętrznego, dla piasku drobnego można przyjąć 300, dla średniego
350 a dla żwiru 400 [3].

określamy wymaganą
Dla założonej wydajności projektowejj ppogłębiarki
wydajność odspajania głowicy frezującej
(zwiększając wydajność pogłębiarki o 10–
30% ze względu na rozmywanie gruntu). Następnie obliczamy moc napędu głowicy
y j
korzystając
z
zależności
(1)
odpowiednio
ją
frezującej
przekształcając
odspojenia założonego gruntu

. Wartość jednostkowej energii potrzebnej
określamy wykorzystując zależności (2), (3) i (4).

do

Drugim urządzeniem instalacji pogłębiarskiej biorącym udział w odspajaniu gruntu są
dwie wciągarki manewrowe. Wydajność odspajania gruntu możemy zapisać:

QGF

s  h  vmot

(5)

gdzie:
s – szerokość warstwy odspojonego gruntu;
h – wysokość warstwy odspojonego gruntu;
– prędkość motylkowania (bocznego poruszania się pogłębiarki)
wynoszą 15–20 m/min [2]. Zaś moc jednej
Najczęściej nominalne wartości
wciągarki manewrowej
można przyjąć za [11]:
NW M

1 1
( y )  N GF
5 8

(6)

Największymi odbiornikami mocy w instalacji pogłębiarskiej są pompy gruntowe
(pogłębiarskie). Ich moc określamy z zależności:
'pC  QPG
N PG
(7)
m

K PG

gdzie: 'pC
QPG

K PGm

– ciśnienie zapotrzebowane przez układ pompowy,
– wydajność pompy,
– sprawność pompy przepompowującej mieszaninę gruntową.

Wydajność pompy gruntowej wynika z założeń projektowych związanych m.in. z
bądź alternatywnie przyjętej wartości
przyjętą wartością gęstości mieszaniny gruntowej
zagęszczenia objętościowego mieszaniny
.
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Zagęszczenie objętościowe mieszaniny CV . oblicza się go ze wzoru [5, 6, 10]:

CV

Um  Uw
U zp  U w

(8)

gdzie:

Um - gęstość mieszaniny gruntowej,
U w - gęstość wody,
U zp - gęstość właściwa gruntu (można przyjąć 2,65 t/m3).
W celu określenia wydajności pompy (pomp) pogłębiarskiej można wykorzystać
zależność [5, 10]:

QPG  CV

Qpogl  (1  n)

(9)

gdzie:

QPG - wydajność pompy pogłębiarskiej,
Qpogl - wydajność pogłębiarki podana w m3 gruntu zalegającego na dnie/ godz.,
n - porowatość gruntu zalegającego na dnie.
Przekształcając zależność (9) otrzymujemy wzór na minimalną wydajność pompy
pogłębiarskiej:

QPG

Qpogl  (1  n) / CV

Porowatość gruntu zależy od jego rodzaju oraz od stopnia jego zagęszczenia [7, 8].
Najczęściej wartość porowatości gruntu jest na poziomie:
n 0,33  0, 45
Ciśnienie zapotrzebowane przez układ pompowy określamy z zależności [6]:
'pC

gdzie: 'pst

'pst  'pm  'p p, r  'pL

'pm
'p p , r

– wysokość statyczna instalacji,
– straty miejscowe,
– straty ciśnienia w pochylonym rurociągu,

'pL

– straty ciśnienia w rurociągu poziomym.

(10)

Składowe strat ciśnienia w instalacji pogłębiarskiej można wyznaczyć z zależności [5, 6]:

'pst

[Um  g  ( z  h)]  Uw  g  z
'pm
'p p, r

'pL
gdzie:

(11)

vm2
 Um
2

(12)

I mZ  Uw  g  Lp, r

(13)

I m  Uw  g  LR

(14)

[

z – głębokość pogłębiania,
h – wysokość tłoczenia,

[

– sumaryczny współczynnik strat miejscowych w instalacji,
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vm – prędkość przepływu mieszaniny gruntowej,
U m – gęstość mieszaniny gruntowej,
Lp , r – długość pochylonego rurociągu (zewnętrznej rury ssącej),
LR – długość rurociągu refulacyjnego,
I m – gradient dla przepływu mieszaniny,
I mZ – gradient dla mieszaniny przepływającej w rurociągu pochyłym.
Szczegółowa procedura obliczeń zapotrzebowanego ciśnienia pompowej instalacji
pogłębiarskiej przedstawiona jest w [5, 6]. Przykładowe obliczenia ciśnienia w instalacji
pompowej przedstawiono na rys. 3. Rysunek ten dla przyjętych wartości z i h oraz
przedstawia charakterystyki rurociągów o różnych długościach. Charakterystyki
przedstawione są w szerokim zakresie zmian wydajności (natężenia przepływu mieszaniny
gruntowej). Charakterystyki te są podstawą do przyjęcia odpowiedniego układu pomp
pogłębiarskich (określenia liczby i wielkości pomp).

Rys. 3. Charakterystyki rurociągów dla mieszaniny wody z żwirem (CV=0,15) przy różnych
długościach rurociągu: 500 m – kolor czerwony; 400 m – kolor niebieski; 300 m – kolor brązowy; 200
m – kolor czarny; 100 m – kolor zielony

Po określeniu parametrów i doborze pomp mamy jej charakterystykę sprawnościową dla
przypadku pompowania wody. Sprawność pompy pogłębiarskiej pompującej mieszaninę
gruntową K PGm określamy z wzoru [5, 6, 10]:
m
w
K PG
K PG
 ^1  cV [0,8  0,6  log( d 50 )]`

gdzie: K

(15)

– sprawność pompy pompującej wodę,
d 50 – średnica ziaren gruntu.
w
PG

Ostateczną

katalogową

charakterystykę

wydajności

projektowanejj

otrzymujemy przyjmując przedział długości rurociągów refulacyjnych
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p g
pogłębiarki
i dla

przyjętych rodzajów gruntów, które mogą być urabiane przez pogłębiarkę, wykreślamy
charakterystyki wydajności projektowych pogłębiarki (rys. 4).

p
Rys. 4. Katalogowe charakterystyki pogłębiarki IHC Beaver 45; A – piasek
drobnoziarnisty (d = 0,1
3
mm, = 1900 kg/m ), B – piasek średnioziarnisty (d = 0,235 mm, = 1950 kg/m
g 3), C – piasek
gruboziarnisty (d = 0,44 mm, = 2000 kg/m3), D – drobny żwir (d = 1,3 mm, = 2100 kg/m3),
E – żwir (d = 7 mm, = 2200 kg/m3)

4. Analiza doboru podstawowych parametrów pogłębiarki – podsumowanie
W celu określenia, najkorzystniejszych pod względem ekonomicznym, parametrów
charakteryzujących projektowaną (lub dobieraną) pogłębiarkę, proponuje się analizę kilku
wariantów rozwiązań spełniających wymagania związane z wykonaniem konkretnej pracy
pogłębiarskiej o danej kubaturze i czasie wykonania.
Najczęstszym kryterium powstawania wariantów rozwiązań dla pogłębiarek frezującossących jest przyjęcia kilku rodzajów gruntów (tzw. gruntów „projektowych”) dla którego
wykonuje się obliczenia projektowe. W praktyce projektowej Najczęściej gruntem
y o średnicy ziaren d = 0,235 mm i gęstości
„projektowym” jest piasek średnioziarnisty
= 1950 kg/m3 [7, 11]. Obliczenia dla gruntu
objętościowej w miejscu zalegania na dnie
„projektowego” pozwalają dobrać urządzenia instalacji pogłębiarskiej. Dla dobranych
urządzeń instalacji przeprowadza się dalsze obliczenia celem określenia katalogowych
charakterystyk wydajności pogłębiarki (rys. 4). Przyjmując kilka rodzajów gruntu
„projektowego” możemy uzyskać materiał do analizy, który z nich byłby najistotniejszy w
danym projekcie [9, 11].
Drugim kryterium wariantowania rozwiązań mogłoby być przyjmowanie różnych
rozwiązań układu pompowego pogłębiarki. Chodzi tu o liczbę i wielkość pomp
pogłębiarskich. Szczególnie istotne jest to dla pogłębiarek które podczas eksploatacji mają
refulować urobek na znaczne odległości (nawet powyżej 10 km). W tym przypadku analizuje
się który z wariantów będzie najekonomiczniejszy dla przyjętego rozkładu czasu pracy
pogłębiarki z założonymi długościami rurociągów [4].
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Przeprowadzone analizy pozwolą na określenie podstawowych parametrów pogłębiarki i
jej instalacji pogłębiarskiej (i dobór urządzeń). Określone na jej podstawie podstawowe
parametry projektowe pogłębiarki umożliwiają dalsze etapy projektowania. M.in. dobór
układu napędowo-energetycznego pogłębiarki, którego proces projektowania przedstawiony
został w [1, 4].
W przypadku dużych i bardzo dużych pogłębiarek frezująco-ssących (tab. 1) ważnym
zagadnieniem jest projekt układu napędu własnego pogłębiarki. Pogłębiarki tego typu
wykorzystują go tylko podczas przelotu, stąd powszechnie stosowane jest rozwiązanie, w
którym wykorzystuje się zainstalowaną moc silników spalinowych dobranych w celu
pokrywania mocy przez urządzenia instalacji pogłębiarskiej (podczas przelotów nie
pracujących). Najczęściej spotykane są dwa rozwiązania: układ spalinowo-elektryczny, w
którym zespoły prądotwórcze pokrywają zapotrzebowanie energii do napędu odbiorników
instalacji pogłębiarskiej i głównego układu napędowego, oraz układ spalinowo-mechaniczny
napędu pomp pogłębiarskich i śrub napędowych. W obu przypadkach układ napędowy
pogłębiarki zawsze będzie układem dwuśrubowym. Wynika to z obecności w kadłubie
pogłębiarki dwóch szybów. W jednym zainstalowana jest drabina z wysięgnikiem smoka w
drugim wózek z głównym szczudłem manewrowym [4].
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MODERNIZACJA DYDAKTYCZNEGO STANOWISKA
LABORATORYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO ANALIZĘ
PORÓWNAWCZĄ SPRAWNOŚCI ŚRUB NAPĘDOWYCH
JACHTU MOTOROWEGO
Piotr Bzura
Politechnika Gdańska,
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel.: +48 58 3472763
e-mail: pbzura@pg.edu.pl

Streszczenie: w artykule przedstawiono autorską metodę wyznaczania sprawności
działania różnych śrub napędowych jachtu motorowego na podstawie wyników badań
wykonanych na zmodernizowanym stanowisku laboratoryjnym. Modernizacja stanowiska
składającego się ze źródła mocy w postaci silnika elektrycznego, części pośredniczącej i
pędnika polegała na dodaniu przetwornika częstotliwości umożliwiającego starowanie
silnikiem elektrycznym, czujnika do pomiaru prędkości wody względem pędnika i
zanurzenia pędnika (śruby napędowej) w kanale przepływowym. Na podstawie analizy
przeprowadzonych badań został przedstawiony algorytm, według którego porównano
dwie różne śruby napędowe.
Słowa kluczowe: śruba napędowa, sprawność działania, badania doświadczalne

1. Wstęp
W poprzednim artykule [1] opracowana została metoda wyznaczania
sprawności działania śruby napędowej jachtu motorowego na podstawie
badań na stanowisku laboratoryjnym. Stanowisko laboratoryjne zostało w
dużym stopniu przerobione, tak że możliwa jest pełniejszą analizę
działania śrub napędowych.
Zmodernizowany model fizyczny śruby napędowej jachtu
motorowego umożliwiający pomiary w warunkach laboratoryjnych
wykonany został w Zakładzie Siłowni Okrętowych WIMiO PG.
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Kolejne punkty artykułu zawierają: opis laboratoryjnego stanowiska
dydaktycznego, autorską propozycję określania działania śruby napędowej
z uwzględnieniem sprawności modeli fizycznych tych śrub, ilości energii
pobieranej na jeden obrót przez dany model śruby przy zadanej prędkości
obrotowej silnika elektrycznego, generowanej siły naporu oraz średniej
wartości względnej prędkości wody przepływającej przez śrubę.
Przedstawiono również wyniki weryfikacji zastosowanej metody
autorskiej przedstawionej w artykule [1] a także uwagi i wnioski końcowe.
2.

Budowa stanowiska pomiarowego

Napęd modelu fizycznego śruby zaprezentowany został na rysunku 1.
Na rysunkach 2, 3 i 4 zostały przedstawione metody realizacji celu pracy,
tzn. porównania działania śrub napędowych.
Badania sprawności śrub napędowych na stanowisku laboratoryjnym
były wykonywane po uruchomieniu trójfazowego silnika elektrycznego
SZJe firmy ATB Tamel S.A., którego prędkość obrotowa była regulowana
za pomocą przetwornika częstotliwości MD200 firmy Inovance S.A.
Przekazywany od silnika do pędników moment obrotowy był zmniejszany
przez przekładnię mechaniczną typu Z o przełożeniu ok. 2/3. Pędnikami
były dwie śruby napędowe, firmy HasWing S.A., dwuskrzydłowa o
średnicy zewnętrznej 226mm i trzyskrzydłowa o średnicy zewnętrznej
236mm. Prędkość wody względem śruby napędowej była wyznaczana na
podstawie natężenia przepływu wody za pomocą przepływomierza 6/4 cala
firmy Cosmogate S.A. Na podstawie wyników badań, zarejestrowanych
przez przyrządy kontrolno-pomiarowe została dokonana analiza
porównawcza sprawności działania badanych modeli śrub.
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Rys. 1. Widok stanowiska pomiarowego układu napędowego jachtu motorowego, gdzie:
1- trójfazowy silnik elektryczny, 2 – wał pośredni, 3– wał śrubowy, 4 – łożysko oporowe,
5- przekładnia mechaniczna typu Z, 6 –śruba napędowa dwu lub trzyskrzydłowa,
7 – kanał przepływowy z wodą słodką, 8 – czujnik do pomiaru siły naporu śruby
napędowej; 9 – czujnik do pomiaru prędkości względnej wody

Stanowisko pomiarowe jest wyposażone w trójfazowy silnik
elektryczny (1), zasilany energią elektryczną. W czasie badań moment
obrotowy silnika przekazywany przez łożysko oporowe (4) i przekładnię
mechaniczną typu Z (5) powoduje obracanie się śruby napędowej (6) w
kanale (9) wypełnionym wodą słodką. Sterowanie pracą silnika jest
realizowane za pomocą trójfazowego licznika energii elektrycznej
OR-WE-505 firmy ORNO S.A. i przetwornik częstotliwości MD200.
Linia wałów badanego układu napędowego składa się z wałów
pośrednich (2) połączonych łożyskiem oporowym (4) i przez przekładnię
(5) z wałem śrubowym (3). Wał pośredni ułożyskowany jednym łożyskiem
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tocznym. Na stożku śruby osadzona jest śruba napędowa o skoku stałym
(6) (dwu lub trzyskrzydłowa).
W czasie badań moment obrotowy silnika przekazywany przez linię
wałów wymusza obracanie się śruby napędowej (6) w kanale
przepływowym (9) wypełnionym wodą słodką. Za pomocą przetwornika
częstotliwości (rysunek 2) było możliwe ustawianie różnych prędkości
obrotowych silnika elektrycznego.
1

2

3

Rys. 2. Przetwornik częstotliwości gdzie:
1– przetwornik częstotliwości MD200, 2 – włącznik, 3 – potencjometr

Pomiar prędkości przepływu wody względem śruby napędowej był
mierzony za pomocą czujnika przedstawionego na rysunku 3.
2
1

Rys. 3. Sposób pomiaru prędkości wody względem śruby gdzie:
1– śruba napędowy, 2 – czujnik do pomiaru prędkości względnej wody

Jako siłę naporu śruby została zmierzona (rys.4) siła osiowa działające
na łożysko oporowe.
4

2

1

3

Rys. 4. Sposób pomiaru części siły naporu śruby gdzie:
1– silnik elektryczny, 2 – łożysko oporowe, 3 – czujnik siły naporu, 4 – wału pośrednie
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Działanie śruby napędowej wg autora można określić na podstawie
sprawności modelu fizycznego śruby napędowej wyrażonej, jako stosunek
mocy rozwijanej do mocy doprowadzonej na jej stożek, niezbędnej do
wykonania pracy [1,2,3]

T vp
E

KS

(1)

D

gdzie:
T – siła naporu śruby [N],
vp – prędkość wody względem śruby [m/s],
ĖD – strumień energii doprowadzonej na jeden obrót śruby [Nm/s].
3.

Metoda określania parametrów działania śrub napędowych

Pomiary umożliwiające wyznaczenie sprawności śruby były
wykonywane po uruchomieniu trójfazowego silnika elektrycznego SZJe o
mocy nominalnej Nn = 0,6kW i nn=700 obr/min, firmy ATB Tamel S.A
napędzającego śrubę napędową dwuskrzydłową lub trzyskrzydłową
Przekładnia mechaniczna Z posiada przełożenia ok. 2:3.
Zbadano dwa modele fizyczne śrub napędowych:
1. Model fizyczny z dwuskrzydłową śrubą napędową,
2. Model fizyczny z trzyskrzydłową śrubą napędową.
Ponieważ prezentowana metoda dotyczy porównania dwóch różnych
pędników zasilanych w ten sam sposób w obu modelach fizycznych
pominięto straty na linii wałów i zastosowano równość momentu
obrotowego zapotrzebowanego przez śrubę napędową i momentu
obrotowego silnika wynoszącego ok.8,2Nm.
Badania zostały wykonane wg procedury zgodnie, z którą należało:
1. Przygotować układ napędowy z dwuskrzydłową śrubą napędową
(zamocować śrubę dwuskrzydłową na końcu wału śrubowego
znajdującego się w kanale wypełnionym wodą),
2. Ustawić przetwornik częstotliwości na częstotliwość f1,
3. Uruchomić silnik elektryczny i odczytać:
 średnią wartość siły naporu śruby napędowej,
 średnią wartość prędkości wody względem śrubę,
 czas trwania jednego impulsu elektrycznego przypadającego
na jeden obrót śruby.
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4. Ustawić przetwornik częstotliwości na częstotliwość f2,
5. Wykonać wszystkie pomiary wg punktu 3,
6. Ustawić przetwornik częstotliwości na częstotliwość f3,
7. Wykonać wszystkie pomiary wg punktu 3,
8. Ustawić przetwornik częstotliwości na częstotliwość f4,
9. Wykonać wszystkie pomiary wg punktu 3,
10. Odłączyć od zasilania silnik elektryczny,
11. Przedstawioną procedurę pomiarową powtórzyć trzykrotnie,
12. Wymienić śrubę dwuskrzydłową na trzyskrzydłową i
przeprowadzić pomiary analogicznie jak wyżej.
W tabeli 3 porównano sprawności działania śrub napędowych na
podstawie wzoru (1).
Tab.1. Wyniki badań układu napędowego z dwuskrzydłową śrubą napędową
Średnia prędkość
obrotowa silnika
[obr/min]
106,67
120
133,33
153,33

Ilość energii przypadającej
Siła naporu
Czas trwania impulsu na jeden obrót śruby ĖD
śruby T [N]
[Nm/s]
elektrycznego WD[s]
25,5
5,29
5,8
22,5
8,00
7,3
21,5
7,53
10,1
20,5
6,87
11

Średnia prędkość
wody względem
śruby [m/s]
0,11
0,12
0,13
0,15

Tab. 2. Wyniki badań układu napędowego z trzyskrzydłową śrubą napędową
Średnia prędkość
obrotowa silnika
[obr/min]
106,67
120
133,33
153,33

Ilość energii przypadającej
na jeden obrót śruby ĖD
Czas trwania impulsu
[Nm/s]
elektrycznego WD[s]
25
5,40
22
8,18
21
7,71
20
7,04

Siła naporu
śruby T [N]

Średnia prędkość
wody względem
śruby [m/s]

15,1
17,1
20,3
22

0,15
0,17
0,18
0,2

Tabela 3. Porównanie sprawności modeli śrub napędowych
Średnia prędkość obrotowa
śruby [obr/min]
160
180
200
230

Sprawność modelu śruby
trzyskrzydłowej Ks[%]
0,42
0,36
0,47
0,62
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Sprawność modelu śruby
dwuskrzydłowej Ks[%]
0,12
0,11
0,17
0,24

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że
działanie trzyskrzydłowej śruby napędowej jest lepsze od dwuskrzydłowej,
ponieważ mimo większego zapotrzebowania energii pobieranej na jeden
obrót jej sprawność jest większa w przybliżeniu trzykrotnie.
4. Uwagi końcowe i wnioski
Przedstawione stanowisko laboratoryjne zostało zbudowane tylko dla
celów dydaktycznych. Umożliwia ono realizację również innych
pomiarów, np. można sporządzić wykres Danckwardta lub charakterystykę
układu napędowego jachtu motorowego dla założonej stałej wartości
współczynnika strumienia nadążającego.
W porównaniu do poprzedniego artykułu [1] stopień podobieństwa
badanych na stanowisku laboratoryjnym śrub napędowych do tych, które
są stosowane w praktyce eksploatacyjnej jachtów jest dokładniejszy,
ponieważ wykorzystano kanał przepływowy i zbudowany został pośredni
układ napędowy z możliwością obracania śruby napędowej.
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Uszkodzenia eksploatacyjne zaworów dolotowych silnika głównego
statku – wyniki badania wielu przypadków.
Janusz Fydrych
BRISE – Beredeerung Hamburg
Streszczenie
Artykuł dotyczy analizy przyczyn uszkodzeń zaworów dolotowych silnika głównego statku.
Permanentne uszkodzenia silnika, które wynikają z pękania i oderwania fragmentu dowolnego grzybka
zaworu dolotowego skutkowało koniecznością naprawy głowicy cylindrowej. Wiązało się to z
chwilowym wyłączeniem statku z eksploatacji. W celu określenia przyczyn uszkodzenia zaworów
dolotowych głowicy cylindrowej, przeprowadzono identyfikację parametryczną stanu energetycznego
silnika głównego (SG) i śruby napędowej (SNp) w jego rzeczywistych warunkach eksploatacji. W trakcie
badania przypadku, przeprowadzono mikroskopowe badania uszkodzonych grzybków zaworów
dolotowych oraz zbadano dynamikę procesów termodynamicznych zachodzących w jego różnych
stanach pracy. Podczas dokowania wykonano także pomiar rozmiarów pędnika statku. Przedstawiono
wyniki badań stanu energetycznego układu silnik - śruba w trakcie pływania manewrowego i pełnego
obciążenia nominalnego. Stwierdzono ograniczenia pracy w zakresie obciążeń manewrowych oraz
obciążeń SG maksymalną mocą pracy ciągłej (MRC). Przedstawiono zakres obsług korekcyjnych
aparatury paliwowej, układu sterowania SG, oceniono stan energetyczny mediów, którymi zasilany jest
silnik główny. Wykonano pomiary indykatorowe silnika, oraz momentu obrotowego generowanego
przez SG, co wykazało niewłaściwy dobór śruby napędowej do zainstalowanego silnika głównego.
Dobrano nową śrubę napędową, odpowiadającą parametrom projektowym punktu pracy na
charakterystyce śrubowej SG. Wyniki testów morskich, długoterminowa, bezawaryjna praca głównego
zespołu napędowego potwierdziła słuszność podjętych działań regulacyjnych i wykonanych obsług.
Uzyskano tym samym projektowy stan eksploatacji statku.
Słowa kluczowe: Uszkodzenie zaworu dolotowego, zimne starty, rozklinowanie mikropęknięć,
akceleracja/deceleracja obciążenia silnika.

1. Wprowadzenie
Eksploatacja to użytkowanie, bądź obsługiwanie, bądź jednoczesne użytkowanie
i obsługiwanie zarówno statku jak też każdego jego urządzeń, w tym silnika głównego (SG).
Eksploatacja zarówno statku jak i jego urządzeń powinna być racjonalna. Dotyczy to zwłaszcza SG,
który wraz z urządzeniem sterowym ma zasadniczy wpływ na stateczność kursowa statku. W
eksploatacji SG ważne jest zapewnienie mu stanu pełnej zdatności oraz utrzymanie wymaganej
sprawności ogólnej w czasie wykonywania zadań, aż do czasu jego złomowania. Wiąże się to z
koniecznością podejmowania decyzji eksploatacyjnych zapewniających racjonalnego sterowania
procesem eksploatacji tegoż silnika, który jest procesem dyskretnym w stanach i ciągłym w czasie
[18,19,20]. Wspomniane decyzje powinny mi. in. zapobiegać uszkodzeniom SG. W tym artykule
zwrócona została szczególna uwaga na przyczyny i konieczność zapobiegania uszkodzeniom zaworów
dolotowych silnika.
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Ofertowe wymogi rynkowe, zawierające w sobie opcje cenową i czasową usługi transportowej
powodują, że instytucje zainteresowane usługą transportową wywierają ciągłą presję na armatora, co
często skutkuje niekonwencjonalnymi decyzjami technicznych służb lądowych. Muszą one bowiem
uwzględniać wszystkie prawdopodobne, dające się przewidzieć, uwarunkowania wynikające ze stanu
zdatności SG do wykonania zadania, czynnika ludzkiego, oraz okoliczności w jakich realizowany jest
jego proces eksploatacji. Wszystkie pozostałe, nie dające się przewidzieć zdarzenia pokrywane są z
awaryjnego funduszu remontowego w wyniku podejmowania właściwych dla każdej sytuacji decyzji
służb logistycznych armatora, co łącznie stanowi część składową strat w kalkulacji zysku.
Wielu opracowań jednoznacznie wskazuje, że z reguły czynnikiem sprawczym uszkodzeń
urządzeń zainstalowanych na statku są skrajne warunki zewnętrzne, w jakich realizowane jest jego
użytkowanie oraz w znacznej mierze ich obsługiwanie, którego jakość zależy od kwalifikacji załogi
statku [10,11,15,18,25,28]. W czasie eksploatacji, zarówno podczas użytkowania jak i obsługiwania
jakiegokolwiek urządzenia statku można wyróżnić następujące po sobie stany procesu eksploatacji,
którymi są jednocześnie zachodzące stany techniczne i eksploatacyjne. Przebieg tego procesu zależyod
działania załogi. A zatem proces eksploatacji zarówno statku, jak też dowolnego jego urządzenia, można
i należy rozpatrywać, jako antropotechniczny, zależy on bowiem ściśle od działania załogi.
Rzeczywiste warunki eksploatacji głównego układu napędowego statku, często implikują
odmienne, od projektowych, stany energetyczne. Takie stany wymuszane głównie decyzjami armatora,
które podyktowane są warunkami kontraktowymi wykonywanej usługi transportowej oraz czynnikiem
wynikającym z użytkowania statku w realnych warunkach istniejących podczas realizacji zadania
transportowanego (pływanie na obciążeniach częściowych lub w polu przeciążeń) [3,10]. Użytkowanie
głównego zespołu napędowego w przypadku, gdy zapotrzebowanie na moc użyteczną SG jest większa
od mocy nominalnej, projektowej, powoduje znaczny wzrost prawdopodobieństwa uszkodzenia jego
części składowych, a zwłaszcza silnika głównego [5,6,29]. Załoga jest świadoma tego i dlatego sytuacja
taka wywołuje jej stres, co łącznie z ewentualnym brakiem kompetencji, powoduje zaistnienie
niepewności decyzyjnej. Skutkuje to nieodpowiednim użytkowaniem nie tylko układu napędowego, ale
także innych urządzeń zainstalowanych na statku. Dotyczy to zarówno oficerów nawigatorów w
aspekcie akceleracji / deceleracji (szybkości zwiększania / zmniejszania) obciążenia głównego zespołu
napędowego, jak również oficerów mechaników w zakresie niewłaściwych decyzji i wynikających z
nich działań dotyczących użytkowania i obsługiwania. To wynika często z błędnych interpretacji
rejestrowanych sygnałów diagnostycznych emitowanych przez urządzenia podczas ich eksploatacji.
Zatem realizacja przyjętej strategii eksploatacji układu napędowego statku i innych jego urządzeń,
zakłócana jest przez losowe warunki otoczenia, przez niepoprawne użytkowanie i obsługiwanie tego
układu oraz obciążenia mocą, odmienną od projektowych. Skutkuje to uszkodzeniem, nieraz tak
rozległym, że nazywane jest ono awarią poszczególnych podzespołów głównego układu napędowego
statku, w bliżej nieokreślonym czasie. Załogi maszynowe, w raportach poawaryjnych, często
nieświadomie przedstawiają nieprawdziwy lub niekompletny opis zaistniałych zdarzeń niepożądanych.
Zdarzają się także świadomie nieprawdziwe, niekompletne raporty, mające na uwadze przede
wszystkim obronę własnej osoby przed konsekwencjami ze strony armatora. W takiej sytuacji armator
posiadając niekompletną i małowartościową tzw. „dokumentację poawaryjną” ma utrudnione zadanie
w podjęciu działań korygujących niewłaściwą eksploatację lub zapobiegawczych uszkodzeniom.
Skutkuje to koniecznością dokonywania przez armatora, probabilistycznej analizy każdego zaistniałego
stanu procesu eksploatacji, a w konsekwencji niepewnością decyzyjną oraz wzrostem kosztów
eksploatacji, potęgowanym często koniecznością okresowego wyłączenia statku z jego użytkowania, co
uniemożliwia świadczenie dowolnej usługi transportowej [3,4,10].

2. Badanie przypadku.
Badany przypadek dotyczy wielokrotnego uszkodzenia zaworów dolotowych w głowicy
silnika napędu głównego. W okresie 1950 godzin pracy silnika napędu głównego, uszkodzeniu uległo
19 zaworów dolotowych w głowicach cylindrowych tego silnika. Planowa obsługa, tzw. profilaktyczna
głowic silnika napędu głównego wykonywana jest po 6000 godzin jego pracy, a zatem mamy do
czynienia z permanentnym i powtarzalnym uszkodzeniem tego rodzaju zaworów jeszcze przed
rozpoczęciem wspomnianej obsługi profilaktycznej. Uszkodzenie każdego zaworu dolotowego SG, jako
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ważnego elementu w układzie wymiany czynnika roboczego, jest zdarzeniem nietypowym, mało
opisanym w literaturze. Wobec tego istnieje potrzeba przede wszystkim wykazania, że każde
uszkodzenie, tego rodzaju zaworów jako zdarzenie powodujące przejście ich ze stanu zdatności do stanu
zdatności częściowej lub niezdatności nie jest wynikiem bezpośredniej relacji pojedynczego
oddziaływania wzajemnego typu „Wymuszenie → Skutek”.
Na rys.1 przedstawiono endoskopowy obraz, uszkodzonego grzybka zaworu dolotowego
zamontowanego w głowicy cylindrowej silnika napędu głównego.

Rys.1 Obraz uszkodzonego zaworu dolotowego.
Uszkodzenia zaworów dolotowych są skutkami wielu wymuszeń, którymi są zmieniające się
różnie obciążenia mechaniczne i cieplne (termiczne) o różnych wartościach, zachodzące z różną
częstością i powodujące z upływem czasu ich użytkowania postępujące zużycie powierzchniowe
i objętościowe tych zaworów. Ponadto uszkodzenia zaworów mogą być skutkiem niewłaściwego
działania załogi. Zatem stan zdatności Z (pełnej bądź częściowej) dowolnego zaworu dolotowego jest
skutkiem działania wielu czynników (wymuszeń). Może być rozpatrywany ogólnie, jako funkcja
czynników t, δ, τ, Ɩ , która ma następującą ogólną postać:

Z = f (t, δ, τ, Ɩ)
gdzie:
Z – zdatność zaworu,
t – wymuszenie termiczne,
δ – wymuszenie mechaniczne,
τ – wymuszenie wynikające z dynamiki zmian obciążeń silnika,
Ɩ – wymuszenie wynikające z działania czynnika ludzkiego.
Wzajemne oddziaływanie tych czynników występuje tu jako łańcuch przyczynowo skutkowy,
rozłożony w czasie użytkowania każdego zaworu dolotowego, doprowadzając najpierw do jego mikro
uszkodzeń, a w konsekwencji, do wystąpienia stanu niezdatności nie tylko zaworu, ale także głowicy
cylindrowej silnika głównego wchodzącego jak wiadomo w skład zespołu napędowego.

3. Identyfikacja obiektu badań
Analizę przyczyny uszkodzeń zaworów dolotowych silnika głównego (SG) wykonano w
oparciu o badania własne autora realizowane podczas eksploatacji (użytkowania i obsługiwania przez
załogę statku) SG oraz poawaryjną dokumentację statkową i armatorską. Badanie autora prowadzono w
rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Opierało się ono na ocenie stanów technicznych głównego
zespołu napędowego, oraz wymuszeniach eksploatacyjnych, jakim podlegał główny zespół napędowy
kabotażowca o pojemności brutto 3716 DWT do przewozu ładunku sypkiego - cementu Statek był typu
samo za/wyładowczy, wiec obsługa portowa ograniczała się w głównej mierze do udostępnienia,
określonych czasowo, ładunkowych miejsc postojowych. Taki system wymuszał terminowe
podstawienie tonażu operatorowi ładunku. Statek obsługiwał małe porty rejonu Europy, co skutkowało
częstym pływaniem po rzekach (ograniczony rejon pływania). Różne odległości między portami
skutkowały okresową pracą SG z obciążeniem częściowym lub w zakresie przeciążenia mocą, co
wymuszało częste odejście od normatywnych / projektowych warunków pracy głównego zespołu
napędowego a zwłaszcza SG.
Podczas pływania morskiego, pełne obciążenie SG było ograniczone do 80% obciążenia mocy
nominalnej (znamionowej), wskutek niesprawności jego obiegu chłodzenia, oraz ponadnormatywnym
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wzrostem temperatury spalin wylotowych. Był to akceptowalny przez armatora stan eksploatacji SG, z
uwagi na wymagany termin podstawienia tonażu do za / wyładunku. Ponadto bardzo istotnym były
manewry przejścia ze stanu „Pracy morskiej” do stanu „Pracy manewrowej” głównego zespołu
napędowego (deceleracja).
Nierespektowanie wymaganego, programowego czasu tego przejścia, w konsekwencji nagła
redukcja obrotów SG, skutkowało dynamiczną zmianą stanu jego obciążenia. Taki sposób sterowania
głównym zespołem napędowym statku, wprowadzał śrubą napędową w jej tzw. „Turbinowy charakter
pracy” z powtarzającym się pompażem turbosprężarki (TC) do chwili ustabilizowania się równowagi
energetycznej zespołu napędowego statku [15,17,26,27]. Podobnie nie respektowanie wymaganego
czasu obciążania SG, podczas przejścia głównego zespołu napędowego statku z „Pracy manewrowej”
do „Pracy morskiej” (akceleracja) skutkowało chwilowym przeciążeniem SG, oraz związane z tym
niezupełne i niecałkowite spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. W tej sytuacji wzrost temperatury
spalin wylotowych wpływał dodatkowo na wzrost temperatury wody chłodzącej, gdyż w tym
rozwiązaniu konstrukcyjnym silnika, kolektory spalin wylotowych chłodzone są tym samym obiegiem
wodnym, co główny zespół napędowy statku.
Zadaniem działalności gospodarczej jest generowanie zysków, więc armator akceptował
ponoszenie ryzyka w wyniku przyjętej strategii eksploatacji. Zazwyczaj jest ona uśrednieniem wyniku
analizy zysków i poniesionych kosztów eksploatacyjnych. W analizie zysków uwzględnia się przychody
armatora z tytułu opłat frachtowych, po stronie ewentualnych poniesionych start, uwzględnia się między
innymi wiek statku, wszystkie sytuacje eksploatacyjne oraz prawdopodobne błędy załogi. Armator
akceptował wiec działania możliwe do wykonania, przez załogę statku, podczas jego postoju w trakcie
za / wyładunku. Polegały one np. na całościowej regulacji aparatury paliwowej głównie wtryskowej,
doborze optymalnego punktu pracy SG w polu jego obciążenia w nowych warunkach pływania, obsług
wynikających z planowych przeglądów SG. Obsługi te były wykonywane przez załogę maszynową, a
zatem mogły być obarczone błędem wykonawczym wynikającym z niedokładności przyrządów
pomiarowych (brak ich atestacji) lub brakiem profesjonalnej wiedzy serwisowej.

3.1. Główny zespół napędowy
3.1.1 Silnik napędu głównego
Silnik napędu głównego statku to nienawrotny silnik o zapłonie samoczynnym, o mocy
nominalnej 1715 KW, średnio obrotowy (częstość obrotowa minimalna pracy stabilnej
n = 250n-1; częstość obrotowa maksymalna, pracy ciągłej MRC n = 1000n-1) [1], doładowany
turbosprężarką (TC) [2]. Silnik zasilany jest paliwem typu DMA LS. Pompy mediów: smarowego oleju
obiegowego, wody chłodzącej, paliwowa są typu zawieszonego na SG, czyli napędzane przez wał
korbowy za pomocą przekładni zębatych podczas jego pracy. W stanach postoju i przejściowych
(rozruch→praca; praca→stop) media obsługiwane są pompami zapasowymi (St-By) z napędem
elektrycznym.
3.1.2
Układ sterowania
Układ sterowania głównego zespołu napędowego jest pneumatyczny, zapewniając pełną
kontrolę zadawanych prędkości obrotowych SG w projektowym zakresie jego pracy. Pozycja
manewrowa „Stop” (Stop Telegrafu) skutkuje zatrzymaniem przekazywania momentu obrotowego do
pędnika , lecz nie zatrzymuje pracy SG. Sterowanie wartością ciśnienia pow. sterującego, a tym samym
nastawą pracy głównego zespołu napędowego realizowane jest poprzez pneumatyczny zadajnik
sterujący oraz zespół pneumatycznych przekaźników i wzmacniaczy sygnału. Tak więc wybrana
pozycja telegrafu maszynowego lub mostkowego generuje pneumatyczny sygnał zadający do układu
potwierdzenia kierunku obrotów, i dalej do regulatora prędkości obrotowej SG. Następnie zadajnik
listwy paliwowej powoli (zgodnie z ustalonym programem narastania prędkości obrotowej SG)
przemieszcza ją do pozycji, odpowiadającej prędkości obrotowej SG zgodnej z wybraną nastawą
telegrafu maszynowego.
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3.1.3
Obieg chłodzenia głównego zespołu napędowego.
W siłowni statku jest centralny obieg chłodzenia, w którym woda zaburtowa chłodzi obieg
wody niskotemperaturowej (LT), ta z kolei chłodzi obieg wody wysokotemperaturowej (HT). Proces
przejmowania strumienia ciepła od wody obiegu LT dokonuje się w dwusekcyjnej skrzyni na burtowej
(„Cooling Sea Chest”), czyli w wymienniku nabudowanym bezpośrednio do kadłuba statku. Podczas
ruchu statku, tego rodzaju wymiennik ciepła, jest w naturalny sposób omywany wodą zaburtową. Jego
powierzchnia jest tak zbilansowana, że podczas manewrowego ruchu statku omywanie go może
odbywać się w minimalnej ilości, zapewniając wymaganą wymianę ciepła gwarantującą efektywną
pracę tego układu. Obieg wody chłodzącej wyposażony jest w pompę zawieszoną do SG, oraz
zdublowany jest pompą z napędem elektrycznym, jako pompa St-By. Użytkowana jest ona podczas
postoju SG, lub w przypadku uszkodzenia pompy zawieszonej. Podczas portowego postoju statku, tzw.
„Odstawianie Silnika z Ruchu” utrzymanie wymaganego stanu energetycznego SG (tzw. grzanie
silnika) realizowane jest za pomocą małego obiegu grzania. Wyposażony jest on w dodatkową pompę
cyrkulacyjną z napędem elektrycznym, oraz podgrzewacz elektryczny. Rozdział wody LT i HT
dokonuje się za pośrednictwem zaworów termoregulacyjnych, utrzymując wymaganą temperaturę w
poszczególnych obiegach. Na rys.2 pokazano schemat obiegu wody chłodzącej głównego zespołu
napędowego.
Pomimo niewątpliwych zalet takiego obiegu, ma on bardzo istotną wadę, mianowicie brak
dostępu od strony siłowni statku, do tak nabudowanego wymiennika ciepła („Cooling Sea Chest”).
Jedyną możliwością dostępu (np. w celu oczyszczenia lub naprawy) jest dokowanie statku lub obsługa
przez nurków.

Rys.2 Schemat obiegu wody chłodzącej głównego zespołu napędowego statku

Tak wiec konsekwencją losowego zamulenia tego rodzaju chłodnicy podczas pływania po
mulistych wodach rzek, co wynika z kontraktów przewozowych, jest obniżenie efektywności
przekazywania strumienia ciepła, a zatem ograniczenie obciążalności SG z uwagi na znaczny wzrost
temperatury obiegu wody LT i związane z tym konsekwencje.

4. Badanie Stanów energetycznych i działania korygujące.
4.1.
Obieg wody grzewczej / chłodzącej SG
Podczas postoju statku w porcie, SG powinien być grzany, przeznaczonym do tego celu,
obiegiem wody grzewczej. W tym celu zainstalowany jest podgrzewacz wody, w tzw. „małym obiegu
grzania SG”. W tej cyrkulacji obieg wody omija wymiennik ciepła („Cooling Sea Chest”), (rys.2).
Wymóg producenta silnika, określa temperaturę wody grzewczej, a tym samym i SG, podczas jego
postoju, w przedziale 45–50 OC. Taki stan energetyczny ma zapewnić poprawną inicjację zapłonu
podczas startu SG i dalszą jego pracę. Tymczasem z badania okazało się, że temperatura wody
grzewczej i SG wynosiła tylko 20 – 25 OC, podgrzewacz wody grzewczej był wyłączony z pracy,
ponieważ spalone było podłączenie elektryczne. Tak niska temperatura wody grzewczej w obiegu
grzania, powodowała tzw. „Zimny start” silnika. Prawidłowa, czyli projektowa temperatura obiegu
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chłodzenia LT o wartości 60 OC, ustalała się dopiero po 20 min pracy SG przy obciążeniu 50-60 %
wartości obciążenia mocą nominalną [9].
Na rys.5 pokazano porównawczy wykres obrazujący zmiany temperatury wody chłodzącej SG
wykonany podczas prób zdawczych, wykonany przez załogę statku oraz podczas badania efektywności
obiegu chłodzenia zależnie od obciążenia SG mocą.

Rys.5 Wykresy obrazujące zależność temperatury wody chłodzącej od obciążenia SG: linia niebieska
– pomiar z prób zdawczych silnika; linia czerwona – pomiar wykonany przez załogę.: linia
szara – pomiar z badania przypadku. [5]
Producent głównego układu napędowego wymaga, aby dolotowa temperatura wody chłodzącej
przed SG była nie niższa niż 60 OC, a temperatura wylotowej wody chłodzącej za SG zawierała się w
przedziale 78-82 OC. Podczas badania stwierdzono, że przy pełnym nominalnym obciążeniu SG temp.
wody chłodzącej, wzrastała do 98 OC, czyli przekraczała wartości projektowe (rys.3 – linia szara na
wykresie). Taki stan wody w obiegu chłodzenia SG determinował zakres jego obciążalności cieplnej.
Kontrola obiegu wody chłodzącej SG, wykazała prawidłowo pracujące automatyczne zawory
termoregulacyjne. Stwierdzono natomiast zbyt mały spadek temp. wody chłodzącej po przejściu przez
wymiennik ciepła („Cooling Sea Chest”). Różnica temperatury wody chłodzącej przed i za chłodnicą
wynosiła 2-5 OC, co było niewystarczającą wartością aby zapewnić poprawną pracę SG w pełnym
zakresie jego obciążeń. Z uwagi na brak efektywności wymiany ciepła w chłodnicy („Cooling Sea
Chest”) założono, że wymiennik ciepła jest zamulony. Dokowanie statku, potwierdziło, że zaburtowa
chłodnica wody („Cooling Sea Chest”) była w znacznym stopniu zamulona madami rzecznymi, co
wykluczało jej pracę całą powierzchnią wymiany ciepła. Po wyczyszczeniu chłodnicy oraz naprawie
przyłączy elektrycznego podgrzewacza wody SG, układ chłodzenia pracował poprawnie, w zakresie
projektowych temperatur [4,9]. Na rys.6 pokazano trend oraz przebieg temperatury wody chłodzącej z
poziomu temperatury grzania (startu) SG, podczas manewrów wyjściowych z portu, do projektowej
wartości temperatury pracy ciągłej SG obciążonego nominalną mocą pacy ciągłej.

Rys.6 Wzrostu temperatury wody chłodzącej SG w zależności od jego obciążenia
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4.2.

Układ sterowania silnikiem napędu głównego

Sterowanie SG realizowane jest poprzez pneumatyczny system generowania sygnałów
zadających. Sterowanie nastawą głównego zespołu napędowego do pracy naprzód/wstecz oraz jego
częstością obrotów, dokonuje się telegrafem maszynowym lub mostkowym. Podczas badania tego
układu, stwierdzono niewłaściwą jego pracę. Po przesterowaniu SG do pracy na „Wolno Wstecz”
(WW), zauważono dynamiczny wzrost jego obrotów z wartości biegu jałowego 300 n-1 do wartości 640
n-1 co odpowiada nastawie powyżej „Cała Wstecz” (CW), po czym dynamiczne przejście do wartości
obrotów SG zgodnych z wybraną nastawą telegrafu. czyli 400 n-1. Pomierzone wartości czasu i
prędkości obrotowej SG podczas badania przesterowania (manewrów) przedstawia diagram na rys.7.

Rys.7 Diagram przesterowania SG podczas manewrów głównym zespołem napędowym.
Stan zawyżonych obrotów utrzymywał się przez okres 3-4 sek. po czym, przez układ kontrolny,
obroty SG były w przeciągu 1-2 sek. redukowane do wartości projektowej dla tej nastawy. Przy takiej
pracy układu sterującego, każde przesterowanie SG do pracy na „Wstecz” skutkowało pompażem w
kanałach przepływowych, i związanym z tym znacznym dymieniem z komina statku. Przegląd instalacji
pneumatycznego sterowania głównym zespołem napędowym wykazał wadliwą pracę przekaźnika i
wzmacniacza sygnału zadającego nastawę obrotów SG do pracy na „Wolno Wstecz”. Po remoncie
wadliwych elementów układu pneumatycznego sterowania SG, system pracował poprawnie.
4.3.
Mechanizm obracania zaworów w głowicy SG
Zawory dolotowe oraz wylotowe są obciążone nie tylko mechanicznie od ciśnienia w komorze
spalania, powietrza doładowania podczas pompażu TC ale także od temperatury gazów spalinowych
[21,24,26,27]. Dynamiczna zmienność wartości tych obciążeń może wywołać skutki przekroczenie ich
granicznych wytrzymałości. Zawory poprzez bezpośredni kontakt z przylgnią zaworu (gniazdem) oraz
prowadnicą trzonka zaworu przekazują do głowicy strumień ciepła, chłodząc się. Przylgnie grzybków
zaworowych w celu równomiernego zużywania mechanicznego, wymagają ciągłego ich obracania
wokół pionowej osi trzonka zaworu, co wymuszane jest mechanizmem obrotu zaworu „Rotocapem”.
Jego niewłaściwa praca w znacznym stopniu naraża grzybki zaworowe na degradację jego przylgni i
gniazda. Podczas testowania SG stwierdzono brak pracy ośmiu „Rotocapów” czyli 8 zaworów nie
obracało się podczas pracy. Na rys.8 pokazano uszkodzony Rotocap po zdemontowaniu dźwigni
zaworowej.

Rys.8 Obraz uszkodzonego mechanizm obrotu zaworu
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4.4

Pomiar parametrów pracy SG

Przeprowadzone badanie stanu pracy SG podczas pływania pod balastem, i z pełnym ładunkiem
wykazały, że silnik osiąga zbyt wysokie temperatury spalin wylotowych przy pełnym obciążeniu mocą
nominalną w czasie pływania morskiego. Wartości częstości obrotowych nominalnych pracy ciągłej
(MCR) zawierają się w przedziale 950–1000 n-1. Dla takiego obciążenia, wartości temperatury spalin
wylotowych nie powinny przekroczyć 380–420 OC, natomiast podczas badania (w trakcie eksploatacji)
były one powyżej wartości granicznych, i osiągały wartości 460 – 480 OC, czyli poza zakresem
projektowym dla nominalnego obciążenia mocą tego silnika. Na rys. 10. pokazano wykres temperatury
spalin wylotowych w zależności od obciążenia SG uzyskany podczas badania.



Rys. 10 Wykres temp. spalin wylotowych w zależności od obciążenia SG (prędkości obrotowej)

Badania indykatorowe przebiegów procesu spalania i stanu obciążenia SG wykonano przy użyciu
indykatora elektronicznego LEMAG Premet C XL niemieckiej firmy LEHMANN & Michels GmbH,
wyposażony w oprogramowanie WPREMET, umożliwiający analizę uzyskiwanych wyników badań.
Elektroniczny indykator użyty do badania pokazano na zdjęciu rys.11.

Rys.11 Widok indykatora elektronicznego LEMAG Premet C XL

Badania wykresów indykatorowych wykazało, że brak jest zrównoważonego rozkładu mocy na
poszczególnych cylindrach SG, co pokazano na rys.12.

Rys.12 Wykresy indykatorowe silnika napędu głównego – obciążenie 90 % MRC

Moment obrotowy na wale śrubowym, wykonano stosując torsjometr, którego widok został
pokazany na rys.13.
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Na rys.13, Widok torsjometru użytego do pomiaru momentu obrotowego przenoszonego przez wał śrubowy

Analiza uzyskanych wyników z wykonanych pomiarów wskazywała na pracę SG w polu jego
przeciążenia.

5 Działania korekcyjne, naprawcze.
Z uwagi na konieczność wykonania usługi transportowej statku, co wynikało z kontraktu
„Charterowego”, korekcje nastaw oraz regulacje głównego zespołu napędowego wykonywano etapami.
Czynności korekcyjne wykonywano podczas postoju statku w porcie, a ich weryfikację przeprowadzano
podczas płynięcia do kolejnych portów. Taka koncepcja weryfikacji została przyjęta z uwagi na
możliwość badania napędu statku w różnych stanach załadowania, czyli pływanie pod balastem i z
pełnym ładunkiem. Przyjęta koncepcja badania dawała pełny obraz jakości i zasadności podjętych
działań korekcyjnych.

5.1

Aparatura paliwowa SG

Skorygowano nastawy pomp wtryskowych (dawki paliwa) oraz chwilę rozpoczęcia wtrysku paliwa.
Korektę wykonano na 3-ch pompkach wtryskowych, przy użyciu korektora dawki paliwa, będącego
wyposażeniem pomp wtryskowych, co przedstawia rys.14.

Rys.14 Widok pomp wtryskowych paliwa z korektorem nastaw

Zgodność kątowego położenia wału krzywkowego względem wału korbowego dokonano przy
użyciu elektronicznego miernika kąta obrotu wału. Działania korekcyjne częściowo wyrównały rozkład
mocy w poszczególnych cylindrach SG, co pokazano na rys.15.
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Rys. 15 Wykres indykatorowy silnika napędu głównego, po korekcji – 90 % MCR.

Ponadto pomiar temperatury spalin wylotowych, potwierdził poprawność i zasadność podjętych
działań regulacyjnych [13]. Pomierzone wartości temperatur spalin wylotowych w zależności od
prędkości obrotowej SG przedstawia rys. 16.

Rys.16 Zależność temperatury gazów wylotowych od obrotów Silnika Głównego

5.2

Obieg wody grzewczej SG

Wymieniono nastawnik kontrolny temperatury wody w obiegu grzania SG na nowy, odbudowano
instalację elektryczną oraz oczyszczono podgrzewacz tej wody. Instalację testowano podczas
przygotowania SG do ruchu. Osiągane wartości temperatury wody grzewczej a zatem SG były zgodne
z DTR dla tego silnika, czyli równe 50 OC.

5.3 Pneumatyczny układ sterowania głównym zespołem napędowym statku
Naprawiono przetwornik ciśnienia powietrza sterującego do pracy „Wstecz” SG, oraz wzmacniacz
sygnału pneumatycznego w bloku kontrolnym regulatora prędkości obrotowej. Układ poddano testom,
pracował poprawnie, generując właściwą wartość sygnału nastawy tej prędkości SG, zgodnie z
wartością projektową, utrzymując stabilną jego pracę na wszystkich wybieranych nastawach.

5.4

Dokowanie statku

Wykonane pomiary mocy użytecznej (stosując torsjometr) osiąganej przez silnik główny, wykonane
wykresy indykatorowe SG wykazały jego przeciążenie przy wyższych zakresach nastaw. Zakładając
poprawność wykonanej regulacji aparatury paliwowej, regulacji cyrkulacji mediów oraz regulacji
automatycznego sterowania silnikiem głównym, przyjęto założenie, że śruba napędowa jest za ciężka
dla tego silnika, bowiem wyniki pomiarów wskazały niewłaściwą charakterystykę zastosowanego
pędnika. Z uwagi na nową ofertę „Charteru”, tym razem z przewidywanym dłuższym i pełnym zakresem
obciążenia głównego zespołu napędowego, armator postanowił dokować statek.
Oględziny zewnętrzne kadłuba statku, wykazały prawie całkowite zamulenie wymiennika ciepła
(„Cooling Sea Chest”). Wymiennik ciepła wymyto a kadłub statku oczyszczono z narostów, eliminując
tym samym dodatkowe opory pływania.
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Oględziny i pomiar powierzchni czynnej płatów śruby napędowej potwierdził wcześniejsze
założenie, że śruba była za „ciężka” w odniesieniu do mocy nominalnej silnika napędu głównego,
a punkt pracy znajdował się w polu pracy „ciężkiej” silnika tego statku. Po pomiarach stwierdzono, że
powierzchnia naporu płatów śruby jest o 10 % większa od wartości projektowej. Na rys.16 pokazano
możliwość pomiaru śruby napędowej przy użyciu programu komputerowego bazującego na
odwzorowaniu wyszczególnionych punktów bazowych naniesionych na płaty pędnika [8].

Rys.16 Poglądowa prezentacja możliwości pomiaru powierzchni naporu pędnika statku.

Zamontowano nową śrubę napędową przewidzianą w projekcie technicznym dla tego typu silnika.
Na rys.17 przedstawiono nową charakterystykę śrubową pędnika [5, 8]

Rys. 17. Charakterystyka nowej śruby dla różnych wariantów pływania - swobodnego oraz jazdy morskiej

6

Badanie zaworów dolotowych SG

Do badania przeznaczono dwa losowo wybrane zawory dolotowe. Pierwszy zawór po
przepracowaniu 450 godz. (według dokumentacji statkowej) był wymontowany z SG, drugi natomiast
został wymontowany po jego uszkodzeniu. Oba zawory poddano takim badaniom jak:
[6, 7]
1. Badanie makroskopowe
2. Badanie mikroskopowe
3. Badanie metalograficzne
6.1
Badanie makroskopowe
Przekazane do badania zawory dolotowe, były zaworami wymontowanymi z głowicy
cylindrowej SG, nieuszkodzony, zawór 1 po 450 godz. pracy, zawór 2, uszkodzony bez określenia czasu
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pracy. Charakterystyczną widoczną cechą zaworu nr 2, uszkodzonego, jest wygięcie jego trzonka oraz
zarysowania na górnej części trzonka w miejscu osadzenia mechanizmu obrotu zaworu („Rotocapu”).
Jakkolwiek są one małe, to jednak wskazują na zakłócenia w pracy „Rotocapu”. Takie rodzaje
deformacji pokazano na rys.18 i 19.

Rys.18 Widok zaworów dostarczonych do badania

Rys.19 Obraz zarysowanej górnej część trzonka zaworu

Oba zawory w dolnej części mają znaczne osady węglowe, w formie nagaru. Na brzegu grzybka
zaworu występują pęknięcia zwane jako „pęknięcia obwodowe”, co pokazano na rys.20 i 21 [6, 7].

Rys.20. Widok pęknięcia grzybka zaworu oraz
brzegu rozdziału brakującego fragmentu zaworu.
Rys.21. Widok pęknięcia promieniowego grzybka zaworu
wymontowanego z SG – nieuszkodzonego.

Oględziny powierzchni rozdziału (złomu) grzybka zaworu w miejscu urwanego fragmentu
pokazują wyraźnie dwa różne przełomy z tzw. linią bruzdowania. Przełom pierwszy jest
charakterystycznym złomem zmęczeniowym, o muszelkowatym wyglądzie (kształt powierzchni
nazywanymi bruzdami). Przełom drugi, brzegowy, jest złomem rozdzielczym, powstałym w wyniku
nagłego urwania już nie spójnej części grzybka zaworu, co pokazano na rys. 22.

1

2

Rys.22 Widok miejsca oddzielenia brakującego fragmentu zaworu dolotowego, z widocznymi liniami
rozdziału:1- złom zmęczeniowy; 2 – złom rozdzielczy.

Część powierzchni badanego zaworu (nr.2) uszkodzona była w postaci wgłębień, prawdopodobnie
wskutek metalicznego wielokrotnego kontaktu z urwanymi fragmentami uszkodzonego zaworu, co
mogło też być przyczyną wygięcia trzonka zaworu. Obraz tego rodzaju uszkodzeń pokazano na rys. 23.
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Rys. 23 Obraz uszkodzenia grzybka zaworu dolotowego wskutek kontaktu metalicznego z fragmentami
oderwanymi od zaworu, widoczne na małym zdjęciu.

Generalnie takiemu uszkodzeniu lub odkształceniu ulegała dolna część zaworu. W znacznie
mniejszym stopniu przebarwienia, zarysowania były widoczne na trzonkach zaworów w dolnych ich
partiach. Zawory oczyszczono dla potrzeb badań mikroskopowych i metalograficznych.
6.2
Badanie mikroskopowe
Powierzchnie pęknięcia zbadano za pomocą techniki Skaningowej Mikroskopii Elektronowej.
Powierzchna najbardziej uszkodzona nie wykazywała powstania uszkodzenia wynikającego z wad
materiału lub zmiany jego struktury. Niemniej jednak znajdują się tu obszary, które wydają się być
skorodowane lub utlenione.

Rys.24 Obraz powierzchni mikroskopowej z miejscami wskazującymi na skorodowane lub utlenione
wskutek dostępu środowiska w wyniku uszkodzenia mechanicznego.

Ponadto struktura wykonanego skanu materiału zaworu w miejscu przełomu, wykazuje linie
powstające w wyniku wzrostu pęknięć zmęczeniowych. Taki obraz przedstawiono na rys.25

Rys. 25 Obraz powierzchni złamania uzyskany ze skaningowego mikroskopu elektronowego: zgrubne wzory
linii w powierzchni pęknięcia
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6.3
Badanie metalograficzne
W celu wykonania badania metalograficznego wykonano wycinek fragmentu grzybka zaworu, co
pokazano na rys. 26. Badanie mikrostruktury zaworu dolotowego wykazały odpuszczoną
mikrostrukturę martenzytyczną.. Ta struktura nie odbiegała od normy w miejscu ułamania (złomu) oraz
oddalonym od niego fragmencie. Struktura taka jest typowa dla produkowanych zaworów dla tego typu
silnika. Tak więc należy wykluczyć wady materiałowe mogące być przyczyną tego rodzaju
uszkodzenia.

Rys. 26. Widok grzybka zaworu dolotowego z wycinkiem grzybka zaworu do badań metalograficznych

Na powierzchni zaworu, w miejscu prawdopodobnego początku pęknięcia występuje korozja.
Wskazywałoby to, że początek rozdziału materiału grzybka zaworu następował w tym miejscu.
Ekspansja pęknięcia prawdopodobnie następowała wskutek cyklicznego działania obciążeń
mechanicznych wynikających z cyklu pracy zaworów. Miejsce pęknięcia pokazano na rys. 27.

Rys. 27 Widok Zaworu referencyjnego: Początek pęknięcia na powierzchni, korozja na powierzchni (próbka
przed wytrawieniem).

Pomiar twardości, w różnych miejscach badanego grzybka zaworu, wykonany był metodą
Vickersa, przy obciążeniu masą o wartości 500 gramów. Wyniki wykazują twardość tego samego rzędu
wartości, zarówno dla pęknięcia jak i dla miejsca odniesienia.
Po wykonaniu dokładnych pomiarów grubości i kątów grzybka zaworu, w porównaniu z
dokumentacją okazało się, że jego grubość jest o 1 mm mniejszy niż być powinien. Wskazuje to na
wielokrotną regenerację (docieranie) zaworu, miejsca pomiaru pokazano na rys.28. i 29.

Rys. 29. Wyniki pomiaru kąta pochylenia
przylgni zaworu

Rys.28. Wyniki pomiaru zaworu w przekroju przylgni

7

Wnioski końcowe.

Badając przyczyny powtarzających się uszkodzeń zaworów dolotowych SG rozpatrywano
szeroki aspekt wzajemnego oddziaływania wszystkich uwarunkowań, wynikających z rzeczywistej
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eksploatacji układu napędowego statku, oraz wynikających z niej stanów energetycznych części
skojarzonych ruchowo.
Analiza laboratoryjna uszkodzeń wykazała, że wada strukturalna materiału zaworów dolotowych,
w tym przypadku nie występuje. Niemniej jednak możliwe jest, że skład użytej stali do wytworzenia
zaworów dolotowych mógł być powodem niepożądanej kruchości w skrajnie niekorzystnych
warunkach jego pracy, lecz wcześniejsza, praca tego silnika tej wady nie potwierdziła, zatem i tę wadę
można pominąć.
Specyfika obciążeń SG oraz uszkodzenia zaworów dolotowych, wskazuje, że przyczyną
uszkodzenia, w postaci pęknięć obwodowych jest obciążenie cieplne, które jest funkcją temperatury.
Jednakże jest to dopiero początek procesu destrukcji zaworów dolotowych. Rodzaj przełomu
zmęczeniowego w miejscu zniszczenia grzybka zaworu dolotowego potwierdza, że proces ten
dokonywał się w bliżej nieokreślonym czasie, wskutek działania wielokrotnie zmiennych także
obciążeń mechanicznych. Niska temperatura uruchomienia (startu) SG, czyli tzw. „Zimny start”, była
jedną z głównych przyczyn naprężeń termicznych występujących na grzybku zaworu dolotowego.
Powtarzający się pompaż powietrza ładującego zarówno podczas przesterowania SG na pracę wstecz
oraz podczas deceleracji obciążenia generował zmienne w czasie działanie dynamiczne tego powietrza
w procesie wymiany czynnika roboczego. Taki mechanizm obciążeń zaworów dolotowych w
powiązaniu z niepracującymi „Rotocapami” oraz niewłaściwie wyregulowaną aparaturą paliwową
silnika spowodował pojawianie się pracy niestatecznej silnika głównego.
Tak więc można uzasadnione jest twierdzenie, że przyczyną zaistniałych uszkodzeń zaworów
były:
- obciążenia cieplne,
- obciążenia mechaniczne,
Jakkolwiek powyżej wymienione pojedyncze stany pracy powodowały obciążenia zaworów
dolotowych i ich mikropęknięcia oraz złuszczenia co pokazano na rys.30, to jednak nie musiało to
doprowadzić do ich zniszczenia, w postaci ułamania.

Rys.30. Widok uszkodzeń obwodowych grzybka zaworu dolotowego – zawór zdemontowany po planowym
okresie pracy; a – złuszczenie; b - mikropęknięcie

Występowanie kolejno po sobie i/lub łącznie, wyżej wymienionych nieprawidłowości, jako
synergizm, skutkowały finalnym zniszczeniem zaworów dolotowych SG.
Po zamontowaniu prawidłowo dobranego pędnika, naprawie obiegu grzania i chłodzenia silnika
wodą, naprawie układu sterowania, skorygowaniu nastaw wtryskowej aparatury paliwowej SG, główny
zespół napędowy poddano długoterminowej weryfikacji podjętych napraw i korekcji.
Otrzymane wyniki z testów prowadzonych podczas normalnej eksploatacji potwierdziły
prawidłowość oceny przyczyn zaistniałej sytuacji prowadzącej do uszkodzeń zaworów dolotowych oraz
zasadność podjętych działań korekcyjnych. Główny zespół napędowy pracował w pełnym zakresie
projektowych obciążeń, utrzymując projektowe wartości wskaźników pracy SG.

8

Analiza procesu.

Analizując przyczyny powstania tego rodzaju uszkodzeń zaworów dolotowych w głowicy SG,
brano pod uwagę wszystkie uwarunkowania mające istotny wpływ na odejście od projektowych stanów
pracy silnika napędu głównego. Rozpatrywano warunki eksploatacyjne podczas realizacji zadania
transportowego, czynnik ludzki w zakresie wykonywania obsług profilaktycznych oraz zależności
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energetyczne pomiędzy obiegami podgrzewania i chłodzenia wodą SG i jego układami tribologicznymi
(częściami skojarzonymi ruchowo).
Na wstępie należy zaznaczyć, że załoga statku nie jest w stanie ocenić wady materiałowej
dostarczanych części wymiennych, dlatego też w „Dobrej Wierze” montowała je w urządzeniach.
Z badania, w laboratoriach wynika, że występowały obciążenia [6,7]:
x
x

cieplne (termiczne, temperaturowe)
mechaniczne → zmęczeniowe
Natomiast uwzględniając badania na statku oraz dokumentację statkową / armatorską należy
powyższy zbiór przyczyn uzupełnić również pozostałymi czynnikami jak [1,3,4,10]:
x dynamika i zakres zmienności obciążeń
x czynnik ludzki → właściwe użytkowanie i wykonywanie prawidłowej obsługi profilaktycznej
Zatem zasadne jest przywołanie zależności opisanej w p.2 (Badanie przypadku):

Z = f (t, δ, τ, Ɩ)
gdzie:
Z – zdatność zaworu,
t – wymuszenie termiczne,
δ – wymuszenie mechaniczne,
τ – wymuszenie wynikające z dynamiki zmian obciążeń silnika,
Ɩ – wymuszenie wynikające z działania czynnika ludzkiego.
Dekomponując ten zapis, z punktu widzenia prakseologii, oceniając stan energetyczny silnika
głównego, należy zastosować metodę pojęciową, a nie definicyjną, trudno jest określić np. obciążenie
cieplne silnika z definicji. Czym innym jest bowiem obciążenie cieplne w komorze spalania, a czym
innym jest obciążenie cieplne elementów konstrukcyjnych przestrzeni roboczej przenoszących strumień
energii do elementów odprowadzających ciepło (np. trzonek zaworu → prowadnica zaworu) [11,21].
Dlatego też rozpatrując uszkodzenia grzybków zaworów dolotowych, brano pod uwagę różnorodność
obciążeń jego poszczególnych fragmentów w całym cyklu pracy SG.
Tak więc analizę rozpoczęto od warunków początkowych, udziału załogi w użytkowaniu
i wykonywaniu obsług profilaktycznych SG, czyli z oceną tego na co ma wpływ czynnik ludzki.
Czynnik ludzki oznaczony jako „l” otóż niedopilnowanie wartości temperatury początkowej
SG, przed rozpoczęciem jego pracy skutkowało dużym naprężeniem termicznym w obrębie
posadowienia grzybka zaworu dolotowego i jego gniazda. Skutek ten był dodatkowo potęgowany
niepoprawną pracą mechanizmu obrotu zaworu („Rotocap”). Brak obrotu ogniskował naprężenia
termiczne w jednej części zaworu, co wynikało z istoty pracy i mechaniki przepływu czynnika
roboczego (powietrza ładującego). Na rys. 31 pokazano rozkład temperatur w miejscu złożenia zaworu
i jego posadowienia.

Rys.31. Widok rozkładu temperatur w gniazdach zaworowych oraz rozkładu temperatur w głowicy
- nieustalony przepływ ciepła [19]

Niedopilnowanie wymaganej skuteczności pracy obiegu grzania / chłodzenia SG ograniczało
zakres obciążenia zespołu napędowego statku. W tym przypadku, rozpatrując temperaturę wody
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chłodzącej, było brak przeprowadzonej dokładnej analizy przyczyn takiego stanu, a załoga ograniczała
się jedynie do redukcji nastaw jazdy morskiej SG.
Kolejnym czynnikiem destrukcyjnym było działalnie załogi związane z użytkowaniem układu
napędowego statku zwłaszcza jego obciążeń (akceleracja oraz deceleracja). Takie użytkowanie SG,
szczególnie jego przejście od pracy manewrowej do pracy morskiej doprowadzało do zakłóceń procesu
spalania (spalanie niecałkowite i niezupełne). Natomiast zbyt szybka redukcja obciążenia SG
powodowała pompaż w kanałach przepływowych ze wszystkimi skutkami takiego zjawiska. Oba
przypadki generowały duże obciążenia temperaturowe i mechaniczne Należy tu również zauważyć, że
w takim przypadku (deceleracja obciążenia) dochodziło do tzw. turbinowej pracy pędnika, co
skutkowało chwilowym przeciążeniem obrotami SG (nadobroty).
Należy tu również uwzględnić zużycie mechaniczne przylgni zaworu dolotowego wskutek braku
jego obrotu (wadliwa praca „Rotocapów”). Jakkolwiek wcześniej zdarzały się przypadki pęknięć
obwodowych grzybka zaworów dolotowych, to jednak nie doprowadzały one do oderwania się jego
części. Pęknięcia i złuszczenia grzybka zaworu pokazano na rys.30 i 34.
Tak więc mamy w rozpatrywanym przypadku do czynienia z czynnikiem ludzkim w formie
braku poprawnej eksploatacji i użytkowania zespołu napędowego statku co skutkowało jego zdatnością
częściową lub niezdatnością jako konsekwencja przyjętej strategii jego użytkowania.
Można zatem ten etap destrukcyjnego użytkowania SG przedstawić grafem:

Skutek działania termicznego oznaczony jako „t” – niska temperatura SG przed jego
uruchomieniem (startem) skutkowała tzw. „Zimnym startem”. Taki stan generował duże naprężenia
termiczne głównie zaworów dolotowych i wylotowych. Rozkład temperatur w głowicy cylindrowej
pokazano na rys.31. Z racji składu metalurgicznego, zawory spalin wylotowych są bardziej odporne na
naprężenia termiczne od zaworów dolotowych, dlatego istotnym jest dopilnowanie zrównoważonego
stanu energetycznego całego silnika szczególnie przed jego startem. Mechanika pompażu w kanałach
przepływowych TC generuje dużą pulsację powietrza doładowania, o małej częstotliwości, ale o dużej
amplitudzie, co skutkuje zmienno-temperaturowym i mechanicznym obciążeniem szczególnie grzybka
i dolnej części trzonka zaworu dolotowego. Miejscowe obniżenie ciśnienia powietrza doładowania w
kolektorze, podczas pompażu, poniżej ciśnienia w komorze spalania wymusza zwrotne przepływy
świeżego ładunku i pozostałych spalin z komory spalania [22,29,30]. Takie zmiany temperatury grzybka
i trzonka zaworu powodują jego miejscowe naprężenia a w konsekwencji jego stopniową degradację.
Skutek ten potęgowany jest dynamiczną reakcją pulsacji gazów i brakiem obrotu zaworu w jego
posadowieniu. Natomiast doprowadzenie do ponad normatywnej temperatury pracy silnika
(temperatura wody chłodzącej o wartości 98 OC; temperatura spalin wylotowych o wartości 480 OC)
podczas pełnego obciążenia SG, skutkuje zmniejszeniem luzów montażowych zaworów oraz w ich
prowadnicach. Na rys.32 pokazano miejsca uszkodzeń w wyniku działania tego rodzaju
nieprawidłowości.
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„a”

„b”

Rys.32 Widok miejscowych uszkodzeń zaworów: a – trzonka a powodu zbyt małego luzu w prowadnicy, b –
przylgni zaworu z powodu zbyt małego luzu „x” [11]

Skutek działania mechanicznego oznaczony jako „δ” – obciążenia mechaniczne zaworów
należy rozpatrywać w kilku aspektach.
– pracę silnika w polu jego przeciążenia wykazały badania. Zatem wzrost ciśnienia występującego
w komorze spalania wywiera znaczne naciski na grzybek zaworu, mogąc doprowadzić do powstania
tzw. „tulipanów”, co pokazano na rys.33. Tego rodzaju odkształcenia sprzyjają zmęczeniowemu
procesowi niszczącemu pękniętego grzybka zaworu dolotowego.

Rys.33 Widok uszkodzenia zaworu z powodu zakłóceń w procesie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej
[10].

– mechaniczne wzajemne oddziaływanie elementów konstrukcyjnych w obszarze posadowienia
zaworu w głowicy SG. Zatarcie trzonka zaworu w jego prowadnicy, zbyt mały luz montażowy lub
odłamane fragmenty zaworu w komorze spalania, mogą i powodują wygięcie trzonka zaworu, jako
konsekwencja metalicznego kontaktu tych części. Konsekwencją takiej nieprawidłowości pracy zaworu
jest brak prawidłowego złożenia jego przylgni i gniazda.
– wadliwie pracujące „Rotocapy”, co skutkuje nierównomiernym zużyciem przylgni zaworu, jego
złuszczeniem lub nadpaleniem. Taki rodzaj zużycia grzybka zaworu dolotowego pokazano na rys.34.

Rys.34. Widok miejscowego nadpalenia / wykruszenia grzybka
zaworu dolotowego.

– hydrauliczne działanie płynów na szczeliny pęknięć obwodowych grzybka zaworu dolotowego.
Otóż jak wcześniej wspomniano, podczas zimnego startu SG, powietrze doładowania zawierało w sobie
pewne ilości wilgoci. Wymagania producenta są, aby wartość temperatury powietrza doładowania była
nie niższa jak 40–42 OC, a podczas badania wartość tej temperatury była na poziomie 28-30 OC.
Kolejnym płynem był olej smarowy dźwigni i trzonów zaworowych. Smarowanie klawiatury jest typu
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kroplowego, i przy nieodpowiednim wyregulowaniu wydajności kroplenia i zimnym silniku występuje
naciek oleju smarowego na trzon zaworu i w konsekwencji na jego grzybek. Zakłócenia w pracy SG,
jako konsekwencja tego rodzaju jego eksploatacji, powodowały kroplowe zamiast mgłowego zasilanie
komory spalania. W takim przypadku płyny generowały duże siły rozpierające/rozklinowujące szczelinę
pęknięcia podczas zamykania zaworu, tworząc swojego rodzaju prasę hydrauliczną. Taki mechanizm
destrukcji zaworu powodował utratę spójności materiału grzybka zaworu i w dalszym procesie pracy
doprowadzał do zmęczeniowego zniszczenia w miejscu rozdziału fragmentu zaworu.
Jak wynika z przeprowadzonych badań przedstawionych zdarzeń oraz analizy procesu
zniszczenia zaworu, widać, że jest to proces wieloaspektowy. Najistotniejszym jednak jest fakt, że
zdarzenie pierwotne nie musiało doprowadzać do dalszej destrukcji. Zatem jest to proces {X(t): t ≥ 0}
warunkowego przejścia ze stanu S0 do stanu S3 , rozłożony w czasie t, zależnie od losowego zaistnienia
zakłóceń (działań) D0….3. Jakkolwiek przejście ze stanu S0 do stanu S1, w rozpatrywanym przypadku,
jest głównie zależne od temperatury początkowej procesu (zimne starty SG), to już przejścia do
kolejnych stanów S1…3 zależne są od czasu trwania innych zakłóceń.
Należy jednak zauważyć, że nie każde uszkodzenie zaworu (pęknięcia obwodowe), musiało
skutkować jego zniszczeniem, ale podczas istnienia innych wymuszeń, kolejno i / lub jednocześnie do
takiego skutku już doprowadzało. Zmiany tych stanów można przedstawić w uproszczeniu, grafem jak
na rys. 35.[20]

Rys.35 Uproszczony graf zmian stanów procesu {X(t): t ≥ O}
Jeżeli stan S0 reprezentuje sytuację zrównoważonego stanu energetycznego SG przed jego
startem, to jego zakłócenie jest warunkiem przejścia do stanu S1. Zatem przejście rozpatrywanego
procesu {X(t): t ≥ O} do stanu S1 następuje z prawdopodobieństwem p01 pod warunkiem zaistnienia
zakłócenia (działania) D01. Odpowiednie przygotowanie SG do jego pracy mogło by zatrzymać ten
proces, lecz załoga nie podjęła czynności zgodnych z DTR, więc stanu S1 nie mogła stwierdzić, gdyż
tego rodzaju uszkodzenia nie ma wyraźnych symptomów niezdatności częściowej. Taka sytuacja
jeszcze nie warunkuje uszkodzenia głównego zespołu napędowego, to jednak warunkuje zmianę
zdatności jego skojarzenia zawór ↔ przylgnia. Na tym etapie jest jeszcze możliwe podjęcie działań
prowadzących do powrotu procesu ze stanu S1 → S0 pod warunkiem podjęcia działań korygujących [20].
Dalszy proces destrukcji zaworu, czyli przejście do kolejnego stanu S1 → S2, następuje z
prawdopodobieństwem p12 pod warunkiem zaistnienia zakłóceń (działania) D12. Na tym etapie
występują zakłócenia mechaniczne, opisane powyżej, jest jeszcze możliwy powrót stanów S2 → S1 pod
warunkiem zmiany/korekcji rodzaju eksploatacji SG.
Końcowy stan S3 jest już stanem utraty całkowitej przydatności SG do wykonania jego zadania
a to oznacza, że nie może zapewnić napędu statku. W tym przypadku konieczny jest powrót SG ze stanu
S3 → S0, co jest możliwe dopiero po wykonaniu odnowy wyszczególnionej głowicy SG.
A zatem, zgodnie z grafem zmian stanów przedstawionym na rys. 35 możemy określić macierz
funkcyjną, oraz rozkład początkowy: opisanego procesu {X(t): t ≥ 0}. Rozkład początkowy jest
następujący:
ܲ ൌ ܲ൛ܺሺͲሻ ൌ  ܵ ൟ ൌ  ൜

ͳ݈݆݀ܽ ൌ Ͳ
Ͳ݈݆݀ܽ ൌ ͳǡʹǡ͵
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Macierz funkcyjna zgodnie z grafem zmian stanów będzie miała postać:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܳଵ ሺݐሻ
ܳ ሺݐሻ
Ͳ
ܳଵଶ ሺݐሻ
Ͳ
Q(D) = ൦ ଵ
൪
Ͳ
ܳଶଵ ሺݐሻ
Ͳ
ܳଶଷ ሺݐሻ
Ͳ
Ͳ
ܳଷଶ ሺݐሻ
Ͳ
Elementy macierzy są niemalejącymi funkcjami zmiennej t, oznaczającymi
prawdopodobieństwo zaistnienia przejścia procesu {X(t): t ≥ 0} z jego kolejnymi stanami:
S0 → S1 → S2 → S3.
Uwzględnienie grafu przejść stanów S0 → S1 → S2 → S3 procesu {X(t): t ≥ 0} pozwoli określić
wzajemne uwarunkowania przyczynowo–skutkowe istniejące w procesie każdej destrukcji elementów
skojarzonych ruchowo.
Z przedstawionych rozważań wynika, że proces niszczenia jest łańcuchem przyczynowo –
skutkowym wielu zdarzeń niepożądanych, które są skutkiem zajścia przyczyny pierwotnej, co jest
oczywiste gdyż gdyby nie zaistniała przyczyna pierwotna, to nie doszłoby do uaktywnienia
warunkowego, pojedynczo lub łącznie, pozostałych czynników destrukcyjnych, co wymuszały stany
niezgodne z DTR – podstawowego dokumentu poprawnej eksploatacji głównego zespołu napędowego
statku.
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Słowa kluczowe: działanie, obciążenie, proces obciążeń, proces stochastyczny, proces semi-Markowa,
urządzenie okrętowe
Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję modelu procesu eksploatacji dowolnego okrętowego
urządzenia energetycznego w formie trójstanowego procesu semi-markowskiego {Y(t): t t 0} o zbiorze stanów
Z = {z1, z2, z3} i następującej interpretacji elementów tego zbioru: z1 – stan użytkowania urządzenia o stanie
pełnej zdatności, (z2) – stan obsługiwania planowego (profilaktycznego) urządzenia będącego w stanie zdatności
częściowej, (z3) – stan obsługiwania nieplanowego (wymuszonego uszkodzeniami) urządzenia, które jest wtedy
w stanie niezdatności.. Przedstawiono uzasadnienie praktycznej przydatności takiego modelu z uwzględnieniem
warunków eksploatacji okrętowych urządzeń energetycznych. Zasygnalizowano, że na bazie opracowanego
modelu procesu eksploatacji o trzech stanach może być rozbudowany do tylu stanów eksploatacji ile musi
uwzględnić użytkownik wspomnianych urządzeń, aby zapewnić racjonalną ich eksploatację.

1. Wstęp
W fazie eksploatacji jakiegokolwiek urządzenia energetycznego zainstalowanego w
siłowni okrętowej (np. silnika spalinowego, bądź elektrycznego, pompy paliwowej, olejowej
bądź wodnej, kotła parowego bądź wodnego, itd.) załoga maszynowa powinna zapewnić ich
racjonalne działanie, a najlepiej – optymalne ze względu na dochód uzyskiwany podczas
działania tych urządzeń. Działanie tego rodzaju urządzeń może być interpretowane jako
przekazywanie energii E w formie (na sposób) ciepła (Q) i pracy (L) do odbiornika w
określonym czasie t [1, 7, 8, 9, 17, 19]. Tak interpretowane działanie urządzeń (w ujęciu
wartościującym) jest określane wielkością fizyczną (D), która ma wartość liczbową i
jednostkę miary nazwaną dżulosekundą [6].
Taka interpretacja działania wspomnianych urządzeń jest wynikiem zastosowania
metody analogii, w odniesieniu do zaproponowanego przez P. L. Maupertiusa i W. R.
Hamiltona działania układów mechanicznych przekształcających energię potencjalną w
kinetyczną (działanie Hamiltona) bądź zmieniających wartość własnej energii kinetycznej
(działanie Maupertiusa). W przypadku urządzeń energetycznych siłowni okrętowych energia
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rozumiana jest, jako funkcja ich stanu technicznego i związanego z nim stanu energetycznego
(termodynamicznego) i dlatego można ją rozpatrywać, jako wielkość fizyczną opisującą
zmianę w czasie jednego rodzaju energii w inną każdego takiego urządzenia siłowni (np.
energii chemicznej zawartej w paliwie na energię mechaniczną silnika spalinowego, bądź
przenoszenia przez przegrodę energii termicznej w chłodnicy oleju smarowego od oleju do
wody chłodzącej). Zapewnienie w fazie eksploatacji działania racjonalnego poszczególnych
urządzeń energetycznych siłowni (w tym optymalnego) wymaga realizowania przez załogę
racjonalnego przebiegu ich procesu eksploatacji. Uzyskanie takiego przebieg wspomnianego
procesu wymaga zastosowana teoria procesów semi-Markowa do opracowania
odpowiedniego modelu procesu eksploatacji urządzenia energetycznego siłowni okrętowej w
formie procesu semi-markowskiego {Y (t ) : t t 0} .
W modelu takim należy uwzględnić przynajmniej trójstanowy zbiór S stanów
technicznych o stanach sk (k = 1, 2, 3) i trójstanowy zbiór E stanów eksploatacyjnych o
stanach el (l = 1, 2, 3) urządzeń energetycznych siłowni okrętowych. Elementy sk (k = 1, 2, 3)
należące do zbioru S mają następujące ogólne interpretacje: s1 – stan pełnej zdatności, s2 –
stan częściowej zdatności, s3 – stan niezdatności, natomiast elementy el (l = 1, 2, 3) należące
do zbioru E, takie interpretacje: e1 – stan użytkowania, e2 – stan obsługiwania
profilaktycznego, e3 – stan obsługiwania wymuszonego uszkodzeniem. Z dotychczasowych
badań autora wynika, że do opracowania wspomnianego modelu procesu eksploatacji może
być zastosowana teoria procesów semi-markowskich (teoria procesów semi-Markova) [1, 4,
11, 14, 18]. Umożliwia ona opracowanie modelu procesu eksploatacji urządzeń
energetycznych w formie procesu stochastycznego {Y (t ) : t t 0} . Proces ten jest procesem
wypadkowym istnienia procesu stochastycznego {W (t ) : t t 0} oraz procesu { X (t ) : t t 0} ,
które są procesami o przedziałami stałych i prawostronnie ciągłych realizacjach Wartościami
procesu {W (t ) : t t 0} są stany sk (k = 1, 2, 3) natomiast procesu { X (t ) : t t 0} – stany el (l =
1, 2, 3) [5, 6, 12, 13, 14].
Oczywiste jest, że wspomniane stany si(i = 1, 2, 3) oraz ej (j = 1, 2, 3) muszą mieć
dokładną interpretację dla każdego rodzaju urządzenia energetycznego siłowni, ale procedura
opracowania dla nich modeli semimarkowskich jest taka sama [12, 19].
Wobec tego jednocześnie zachodzące wspomniane stany sk należące do zbioru S oraz
stany el należące do zbioru E tworzą stany zi należące do trójelementowego zbioru Z, który
jest określony zależnością:
Z = {z1, z2, z3}

(1)

o następującej interpretacji:
 stan procesu eksploatacji z1 = (s1, e1), który istnieje wtedy, gdy urządzenie znajdujące
się w stanie pełnej zdatności (s1) jest zastosowane zgodnie z przeznaczeniem
(użytkowane jest w sposób aktywny, czyli pracuje), a to oznacza, że urządzenie to jest
jednocześnie w stanie eksploatacyjnym e1,
 stan procesu eksploatacji z2 = (s2, e2), który istnieje wtedy, gdy urządzenie znajduje się
w stanie częściowej zdatności (s2) i z tego powodu jest poddane obsłudze
profilaktycznej, a to oznacza, że znajduje się jednocześnie w stanie eksploatacyjnym e2,
 stan procesu eksploatacji z3 = (s3, e3), który istnieje wtedy, gdy urządzenie znajduje się
w stanie niezdatności (s3) wskutek jego uszkodzenia i z tego powodu jest poddane
obsłudze wymuszonej tym uszkodzeniem, a to oznacza, że znajduje się jednocześnie w
stanie eksploatacyjnym e4.
Elementy zi (i = 1, 2, 3) należące do zbioru stanów Z (1) są wartościami procesu
eksploatacji dowolnego urządzenia energetycznego siłowni okrętowej, dla którego należy
opracować model w formie semi-markowskiego procesu, niezbędnego do zapewnienia
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racjonalnego przebiegu tego procesu. Przebieg taki zapewnia optymalne działanie możliwe
(DM) urządzenia, w wyniku określenia optymalnej wartości czasu T1 trwania stanu
eksploatacji z1  Z (1), czyli czasu działania DM.
Określenie wartości optymalnej czasu T1 wymaga znajomości dochodu (C1)
uzyskiwanego w wyniku działania DM urządzenia, które wtedy jest w stanie z1 oraz kosztów
(C2) ponoszonych w wyniku istnienia stanu z2, wskutek wykonywania obsług
profilaktycznych i kosztów (C3) wynikających z istnienia stanu z3, z powodu realizacji obsług
wymuszonych jego uszkodzeniami.
2. Sformułowanie problemu oszacowania czasu działania urządzenia okrętowego
W czasie eksploatacji każde urządzenie energetyczne siłowni okrętowej może być
użytkowane bądź obsługiwane [4, 9, 10, 17]. Użytkowane może być wtedy, gdy jest w stanie
s1 natomiast, gdy znajduje się ono w stanie s2, jego użytkowanie jest niewskazane i powinno
być ono poddane obsługiwaniu profilaktycznemu. W pierwszym przypadku urządzenie jest w
stanie użytkowania (e1) za w drugim – w stanie obsługiwania profilaktycznego (e2). Działanie
(D) urządzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy znajduje się ono w stanie eksploatacji z1 = (s1,
e1). Z upływem czasu t działania urządzeń, wskutek oddziaływania na nie czynników
destrukcyjnych (różne obciążenia i związane z nimi zużycie), ich działanie (D) pogarsza się.
Wynika to z tego, że zużycie tych urządzeń powoduje zmniejszenie możliwości przetwarzania
i przenoszenia energii w formie (na sposób) ciepła (Q) i pracy (L) [4, 5, 7, 8, 17, 19]. W
rezultacie, działanie możliwe (DM) tych urządzeń może być mniejsze od działania
wymaganego (DW), które jest niezbędne do wykonania zadania transportowego przez statek.
Działanie możliwe (DM) dowolnego urządzenia energetycznego można najogólniej określić
wzorami [6, 8]:
t

DM (t ) { DL (t )

³ L(W )dW

(2)

0

lub
t

DQ (t ) { DQ (t )

³ Q(W )dW

(3)

0

Równanie (2) dotyczy możliwego działania (DM) urządzenia, którego głównym
zadaniem jest przetwarzanie energii w formie pracy (L), tzw. wykonywanie pracy, a wzór (3)
– przetwarzanie energii w formie ciepła (Q), tzw. dostarczanie ciepła. W tych równaniach
praca (L) i ciepło (Q) nie są rodzajami energii, lecz formami (sposobami) jej przetwarzania
(przemiany) z jednego rodzaju w inny bądź przenoszenia energii tego samego rodzaju (np.
termicznej).
W przypadku okrętowego silnika spalinowego, np. głównego (SG) działanie DM można
wyrazić zależnością [5, 6]:

DM (t ) { DLe (t )
przy czym

2S  n(W )  M o (W )

t

t

0

0

³ Le (W )dW 2S ³ n(W )M o (W )WdW

Ne (W ) ,

(4)
(5)

gdzie:
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DM(t) { DLe (t) – działanie możliwe SG w czasie t, czyli umożliwiające wykonanie pracy
użytecznej Le w tym czasie,
Le(W) – praca użyteczna wykonana przez SG w chwili W z przedziału ¢0, t²,
n(W) – prędkość obrotowa SG w chwiliW z przedziału ¢0, t²,
Mo(W) – średni moment obrotowy SG chwili W z przedziału ¢0, t²,
Ne(W) – moc użyteczna SG chwili W z przedziału ¢0, t²,
t – czas działania SG.
Istotną cechą wartościującego określenie działania DM jakiegokolwiek urządzenia
energetycznego, według zależności (2) bądź (3), czy też zależności (4), która dotyczy SG jest
to, że ma ono liczbę i jednostkę miary nazywaną dżulosekundą [Js].
Do wykonania zadania przez dane urządzenie energetyczne zainstalowane w siłowni
okrętowej niezbędne jest, aby jego działanie możliwe (DM) było większe od działania
wymaganego (DW), bądź przynajmniej równe, czyli (DM t DW). W przeciwnym przypadku,
gdy DM < DW, wspomniane zadanie nie zostanie wykonane.
Poprawne działanie możliwe (DM) urządzenia jest wtedy, gdy znajduje się ono w stanie
użytkowania (e1) i zarazem w stanie pełnej zdatności (s1). Wtedy proces eksploatacji takiego
urządzenia charakteryzuje stan eksploatacji z1 = (s1, e1). Ten stan procesu cechuje to, że
podczas działania DW urządzenia, energia niezbędna do wykonania zadania musi być
przetwarzana, bądź przenoszona przez wymagany czas t. W przypadku, gdy wspomniana
energia jest mniejsza od potrzebnej do wykonania zadania w wymaganym czasie t, to należy
przyjąć, że urządzenie utraciło stan s1 i znajduje się w stanie s2. Zatem zagadnienie
oszacowania czasu działania dowolnego okrętowego urządzenia energetycznego o stanie s1
będącego w stanie e1 można sprowadzić do oszacowania czasu trwania stanu z1 = (s1, e1).
Wymaga to opracowania modelu zmian stanów zi  Z (1). Z dotychczasowych badań autora
wynika, że modelem tym może być proces semi-markowski (proces semi-Markowa) o
dyskretnym zbiorze stanów, ciągłych w czasie t.
Wobec tego w artykule został zaproponowany semi-markowski model zmian
wspomnianych stanów zi(i = 1, 2, 3) w formie procesu semimarkowskiego {Y (t ) : t t 0} dla
dowolnego urządzenia energetycznego siłowni okrętowej. Proces ten, przy zastosowaniu
odpowiedniej diagnostyki technicznej, cechuje to, że czas trwania stanu zi (i = 1, 2, 3)
istniejącego w chwili W n oraz stan zj(j = 1, 2, 3) możliwy do uzyskania w chwili W n1 nie
zależą stochastycznie od stanów, które zaszły wcześniej i przedziałów czasu ich trwania [1, 2,
4, 13, 15, 16, 18, 20].
3. Semi-markowski model zmian stanów
energetycznych siłowni okrętowych

procesu

eksploatacji

urządzeń

Modelem zmian stanów procesu eksploatacji urządzeń energetycznych siłowni okrętowych
może być trójstanowy proces semi-Markowa o interpretacji stanów przedstawionych zależnością
(1). Wspomniana interpretacja stanów zi (i = 1, 2, 3) jest w tym przypadku ogólna, odnosząca się
do każdego urządzenia, ale w razie potrzeby zawsze można ją ściślej sprecyzować w odniesieniu do
danego urządzenia, np. silnika spalinowego głównego bądź pomocniczego, kotła parowego bądź
wodnego, pompy wirowej bądź wyporowej, sprężarki promieniowej bądź osiowej, chłodnicy wody
bądź oleju smarowego lub powietrza, podgrzewacza oleju, albo wody lub paliwa, itd. [4, 12].
Zbiór stanów Z = {z1, z2, z3} procesu eksploatacji {Y (t ) : t t 0} dowolnego urządzenia siłowni
okrętowej można uważać za zbiór wartości tegoż procesu. Proces ten jest procesem stochastycznym o
przedziałami stałych i prawostronnie ciągłych realizacjach a wspomniane stany zi (i = 1, 2, 3) tego
procesu ulegają zmianie zgodnie z grafem, który został przedstawiony na rys. 1 [5, 7, 9, 10, 13, 14].
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Oczywiste jest, że stany te muszą być precyzyjniej określone dla każdego z urządzeń siłowni.

z2

T2

p12, T12

p23, T23
p21, T21

T1

z1

p31, T31

z3

T3

p13, T13
Rys. 1. Graf zmian stanów procesu eksploatacji {Y (t ) : t t 0} dowolnego urządzenia siłowni
okrętowych, przy czym: stan procesu eksploatacji z1 = (s1, e1), stan procesu eksploatacji z2 =
(s2, e2), stan procesu eksploatacji z3 = (s3, e3), gdzie (1): s1 – stan pełnej zdatności, s2 – stan
częściowej zdatności, s3 – stan niezdatności, e1 – stan użytkowania, e2 – stan obsługiwania
profilaktycznego, e3 – stan obsługiwania wymuszonego, pij – prawdopodobieństwo
nastąpienia zmiany stanu zi na stan zj,, Ti – czas bezwarunkowego trwania stanu zi niezależnie
od tego jaki stanu zj po nim nastąpi, Tij – czas trwania stanu zi pod warunkiem, że następnym
stanem będzie stan zj; i, j = 1, 2, 3; i z j.
Graf, widoczny na rys, 1., odzwierciedla możliwości racjonalnego pojawiania się
wspomnianych stanów, np. począwszy od stanu z1, który trwa od chwili t0 do chwili t1. Stany
te pojawiają się kolejno w chwilach t1, t2, t3, …, tn, przy czym n = 1, 2, 3, …. (rys. 2). Zmiany
stanu każdego urządzenia energetycznego siłowni statku charakteryzują prawdopodobieństwa
pij zmiany stanu zi na stan zj(i, j = 1, 2, 3; i z j) oraz zmienne losowe, którymi są przedziały
czasu Ti(i = 1, 2, 3) bezwarunkowego trwania stanu zi niezależnie od tego jaki stanu zj po nim
nastąpi oraz przedziały czasu Tij(i, j = 1, 2, 3; i z j) trwania stanu zi pod warunkiem, że
następnym stanem będzie stan zj.
Czas T1 trwania stanu z1 zależy od czasu poprawnej pracy [ urządzenia do chwili
pojawienia się stanu z2 bądź stanu z3. Czas ten, jako zmienna losowa [ ma rozkład o
dystrybuancie:
(6)
F[ = P([ d t)
Czas T2 trwania stanu z2 zależy od czasu trwania obsługi profilaktycznej ] urządzenia
do chwili pojawienia się stanu z1 bądź stanu z3. Czas ten, jako zmienna losowa ] ma rozkład o
dystrybuancie:
F] = P(] d t)
(7)
Czas T3 trwania stanu z23zależy od czasu trwania obsługi wymuszonej F urządzenia do
chwili pojawienia się stanu z1. Czas ten, jako zmienna losowa F ma rozkład o dystrybuancie:
FF = P(F d t)

(8)

Zmienne losowe o rozkładach określonych zależnościami (6), (7) i (8) mają wartości
oczekiwane (E) o dodatnich wartościach odpowiednio: E([ ) [ , E(] ) [ , E( F ) F .
Istnienie stanu z1 procesu {Y (t ) : t t 0} umożliwia uzyskanie dochodu C1 > 0, natomiast
jego stany z2 oraz z3 powodują koszty, czyli odpowiednio C2 < 0 oraz C3 < 0.
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Każde urządzenie energetyczne siłowni okrętowej, które jest w stanie z1, czyli będące
jednocześnie w stanach pełnej zdatności (s1) i stanie użytkowania (e1), po upływie czasu T12
może znaleźć się w stanie z2, a więc jednocześnie w stanach częściowej zdatności (s2) i
obsługiwania profilaktycznego (e2). Takie zdarzenie może zajść z prawdopodobieństwem p12.
W przypadku, gdy załoga podczas rejsu bądź po powrocie do portu odnowi stan techniczny
urządzenia, wtedy może być ono ponownie w stanie z1 = (s1. e1). Takie zdarzenie następuje po
upływie czasu T21 z prawdopodobieństwem p21. Podczas rejsu nie zawsze załoga ma
możliwość dokonania takiej odnowy. Wtedy po upływie czasu T23 pojawi się stan z3
urządzenia, czyli jednocześnie jego stany niezdatności (s3) i zarazem obsługiwania
wymuszonego (e3). Zdarzenie to zajdzie z prawdopodobieństwem p23. Urządzenie
energetyczne będące w stanie z3 = (s3, e3) musi być poddane pełnej odnowie. Odnowa taka
następuje po upływie czasu T31. Zdarzenie takie zachodzi z prawdopodobieństwem p31. W
racjonalnej eksploatacji nie może być dokonywana odnowa częściowa urządzenia, która
umożliwia uzyskania stanu z2. W rezultacie nie może być uwzględniony we wspomnianym
grafie zmian stanów (rys. 1) łuk obrazujący zmianę stanu z3 na stan z2 urządzenia i wobec
tego należy przyjąć, że p32 = 0.
Poszczególne stany zi  Z (1) procesu {Y (t ) : t t 0} są konsekwencją tego, że stany
techniczne sk  S(k = 1, 2, 3) każdego urządzenia energetycznego siłowni mogą być
rozpoznawane za pomocą odpowiedniego systemu diagnozującego (SDG) [3]. Urządzenia
energetyczne siłowni okrętowej, jako SDN, są wyposażane w różne systemy diagnozujące
(SDG). Przykładowo okrętowe silniki główne (SG), jako SDN, są wyposażane, jak
powszechnie wiadomo, w takie SDG, jak CoCoS (Computer Controlled Surveillance System),
CBM (Condition-Based Maintenance), CYLDET (Cylinder Pressure Monitoring for Diesel
and Gas Engines), DETS (Diesel Engine Turning System), CCS (Condition Check System),
SIPWA (Sulzer Integrated Piston Ring Weardetecting), SEDS (Sulzer Engine Diagnostic
System), i inne.
Z rozważań wynika, że stany zi  Z(i = 1, 2, 3) kolejno następujące po sobie, w czasie
eksploatacji urządzeń siłowni, tworzą proces zmian tych stanów {Y (t ) : t t 0} . Przykładowy
przebieg takiego procesu został przedstawiony na rys. 2.
y(t)
z3

z2
z1

t
t0

t1

t2

t3 t 4

t5

Rys. 2. Przykładowa realizacja y(t) procesu {Y (t ) : t t 0} dowolnego urządzenia
energetycznego siłowni okrętowej: {Y (t ) : t t 0} – proces zmian stanów eksploatacji, t – czas
eksploatacji, z1 = (s1, e1) – stan procesu eksploatacji o jednocześnie istniejących stanach s1
oraz e1, z2 = (s2, e2) – stan procesu eksploatacji o jednocześnie istniejących stanach s2 oraz e2,
z3 = (s3, e3) – stan procesu eksploatacji o jednocześnie istniejących stanach s3 oraz e3, gdzie: s1
– stan pełnej zdatności, s2 – stan częściowej zdatności, s3 – stan niezdatności, e1 – stan
użytkowania, e2 – stan obsługiwania profilaktycznego, e3 – stan obsługiwania wymuszonego
Zatem rozpatrywany proces zmian stanów eksploatacji urządzeń siłowni okrętowych
{Y (t ) : t t 0} , w ujęciu matematycznym, jest funkcją odwzorowującą w czasie eksploatacji t
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stany zi  Z (i = 1, 2, 3) tych urządzeń.
Zatem zbiór stanów technicznych Z = {z1, z2, z3} można uważać za zbiór wartości
procesu stochastycznego {Y (t ) : t t 0} o przedziałami stałych i prawostronne ciągłych
realizacjach (rys. 2).
Rozkład początkowy takiego procesu (rys. 2) jest określony wzorem [4, 9, 11, 13]:

Pi (0)

P^Y (0)

zi `

1 dla i 1
°
®
°̄0 dla i 2, 3

(9)

Natomiast macierz funkcyjna Q(t), zgodnie z grafem (rys. 1), jest następująca:

Q(t )
gdzie [13]:
Qij (t )

przy czym:

P^Y (W n1 )

Q12 (t ) Q13 (t ) º
ª 0
«Q (t )
Q23 (t )»»
0
« 21
«¬Q31(t )
0
0 »¼

z j , W n1  W n d t | Y (W n )

zi ` pij Fij (t );

(10)

i, j 1, 2, 3;

iz j,

pij – prawdopodobieństwo przejścia procesu {Y (t ) : t t 0} ze stanu zi do stanu zj,
Fij – dystrybuanta zmiennej losowej Tij (i, j = 1, 2, 3; i z j),
Tij – czas trwania stanu zi pod warunkiem, ze następnym stanem będzie stan zj.

Taki przypadek macierzy (10) może zaistnieć wtedy, gdy poprawność wykonania
wszystkich obsług technicznych będzie sprawdzana po ich wykonaniu przez uruchomienie
urządzenia siłowni.
W odniesieniu do poszczególnych stanów zi  Z niezerowe elementy macierzy
funkcyjnej zależą od rozkładów zmiennych losowych [, ], F określonych zależnościami (6),
(7) oraz (8) i mogą być wyrażone następująco [2, 13]:

Q12 (t )

P^Y W n 1

z2 ,W n 1  W n d t Y W n

z1` p12F12 (t )

(11)

Q13(t )

P^Y W n 1

z3 ,W n 1  W n d t Y W n

z1` p13F13(t )

(12)

Q21(t )

P^Y W n 1

z1 ,W n 1  W n d t Y W n

z2 ` p21F21(t )

(13)

Q23(t )

P^Y W n 1

z3 ,W n 1  W n d t Y W n

z2 ` p23F23(t )

(14)

Q31(t )

P^Y W n 1

z1 ,W n 1  W n d t Y W n

z3 ` p31F31(t )

(15)

Na bazie macierzy (10) można wyznaczyć istotne w eksploatacji urządzeń siłowni
okrętowych prawdopodobieństwa przejścia zdefiniowane, jako prawdopodobieństwa
warunkowe
Pij (t ) P^Y (t ) z j | Y (0) zi `, i, j 1, 2, 3; i z j .
(16)
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Wraz z upływem czasu (teoretycznie przy t o f) prawdopodobieństwa warunkowe
Pij (t ) oraz prawdopodobieństwa Pj (t ) stanów zj, j = 1, 2, 3 określone zależnością
P^Y (t )

Pj (t )

z j `,

(17)

stabilizują się i zmierzają do wartości stałych. Prawdopodobieństwa te można zastąpić
prawdopodobieństwami granicznymi [13, 15, 20]

lim Pij (t ),

Pij

Pj

t of

lim Pj (t ),
t of

Określenie tych prawdopodobieństw można dokonać w oparciu o macierz (10)
korzystając z odpowiadającej jej macierzy prawdopodobieństw przejść włożonego w proces
{Y (t ) : t t 0} łańcucha Markowa [4, 13]. Macierz łańcucha Markowa włożonego w
rozpatrywany tu proces semi-Markowa ma postać:

ª 0
«p
« 21
«¬ p31

P

p13 º
p23 »»
0 »¼

p12
0
0

(18)

Elementy macierzy (18), będące prawdopodobieństwami zmian stanów zi  Z (1)
procesu {Y (t ) : t t 0} są określone zależnościami:

p12

lim Q12 (t ) 1  F[ (t )

p13

lim Q13(t )

t of

t of

F[ (t )

p21 lim Q21(t ) 1  F] (t )
t of

lim Q23(t )

p23

t of

F] (t )

p31 1

(19)

Uwzględniając to, że czas trwania stanu z1 zależy od niezawodności danego
urządzenia energetycznego R[(t), którego czas poprawnej pracy jest zmienną loaową [ { T1,
można wartości oczekiwane zmiennych losowych Tj(j = 1, 2, 3) określić następująco:
T

E T1

³ R[ dt .
0

przy czym

R[ (t ) 1  F[ (t )
f

E T2

³ F] dt

T2

]

T3

F

0

f

E T3

³ FF dt
0
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(20)

Określenie rozkładu granicznego włożonego
{Y (t ) : t t 0} wymaga rozwiązania układu równań [4, 13]

łańcucha Markowa

w proces

>S1 ,S 2 ,S 3 @ P >S1 ,S 2 ,S 3 @
S1 + S2 + S3 = 1
Proces {Y (t ) : t t 0} ma rozkład graniczny Pj

(21)

lim P{Y (t )
t of

s j }, j 1, 2, 3 , ponieważ

jest on nieprzywiedlny [2, 13] a wspomniane zmienne losowe Tj(j = 1, 2, 3) mają skończone
dodatnie wartości oczekiwane E(Tj). Rozkład ten można wyznaczyć posługując się
następującym wzorem [10, 13]:
S j E(T j )
(22)
Pj
, i, j 1, 2, 3
3
¦S k E(Tk )
k 1

gdzie:

E(Tj )

3

¦ p E(T ) ,
ij

ij

i 1

przy czym

1 n
P{Y (W k )
¦
n of n
k 1

Sj

lim

zi }; zi , z j  Z , j = 1, 2, 3,

z j / Y (0)

jest rozkładem granicznym łańcucha Markowa {Y(Wn): n = 0, 1, 2, ... } włożonego w proces
{Y (t ) : t t 0} .
Rozwiązanie układu równań (21) umożliwia określenie prawdopodobieństw Sj(j =1, 2,
3) za pomocą następujących wzorów:

S1

1
,
2  p23R[ (T )

S2

R[ (T )
,
2  p23R[ (T )

S3

F[ (T ) p32R[ (T )
2  p23R[ (T )

(23)

Zatem z wzoru (22) można uzyskanie następujących zależności będących rozkładem
graniczny procesu {Y (t ) : t t 0} :
T

³ R[ (t )dt

P1

0

L(T )

,

P2

R[ (T )]
,
L(T )

P3

F[ (T )  p23R[ (T ) J
L(T )

(24)

przy czym
T

L(T )

³ R[ (t )dt  R[ (T )]

 F[ (T )  p23R[ (T ) J ,

0

gdzie:

T – czas trwania (T1) stanu z1 (czas użytkowania [ urządzenia energetycznego siłowni)
do chwili rozpoczęcia obsługi profilaktycznej (do chwili pojawienia się stanu z2) lub do
chwili rozpoczęcia obsługi wymuszonej (do chwili pojawienia się stanu z3).
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Rozkład ten jest niezbędny do dokonania optymalizacji czasu trwania T1 { [ stanu z1
procesu {Y (t ) : t t 0} .
4. Zastosowanie rozkładu granicznego procesu {Y (t ) : t t 0} do optymalizacji czasu
trwania jego stanu z1
Do optymalizacji czasu trwania T1 { [ stanu z1 procesu {Y (t ) : t t 0} można zastosować,
podobnie jak w pracy [2] funkcję określoną zależnością:
T

d(T ) c1P1  c2 P2  c3 P3

c1 ³ R[ (t )dt  c2 R[ (T )]  c3 F[ (T )  p32R[ (T ) J
0

L(T )

(25)

Wartość funkcji określonej wzorem (25) jest średnim dochodem przypadającym na
jednostkę czasu eksploatacji danego urządzenia energetycznego siłowni.
Po odpowiednim przekształceniu zależności (25) można uzyskać następujący wzór [2]:
T

d(T )

A1 ³ R[ (t )  A2 R[ (t )  A3

(26)

0
T

B1 ³ R[ (t )  B2 R[ (t )  B3
0

przy czym:

A1

c1 , A2

c2]  c3 (1  p32 ) F , A3

c3 F , B1 1, B2

]  (1  p32 ) F , B3

F,

gdzie:

c1 – dochód przypadający na jednostkę czasu (C1t -1), c2 – koszt wykonania obsługi
profilaktycznej przypadający na jednostkę czasu (C2t -1), c2 – koszt wykonania obsługi
wymuszonej przypadający na jednostkę czasu (C2t -1),
Optymalizacja czasu trwania stanu z polega na określeniu takiej wartości T1, aby:

d T1

max d(T )
T !0

(27)

Procedura określenia wartości czasu T1 maksymalizującej funkcję d(T) została
przedstawiona w publikacji [2]. Może być ona zastosowana w odniesieniu do urządzeń
energetycznych siłowni okrętowych, dlatego ponieważ ich funkcja ryzyka O[ jest funkcją
rosnącą w przedziale czasu eksploatacji [0, + f] a także B > 0. Wobec tego istnieje tylko
jedna wartość czasu T1 { [, dla której funkcja d(T) określona wzorem (26) ma wartość
maksymalną. Wartość ta jest pierwiastkiem następującego równania [2]:

§ T
·
¨ A³ R[ (t )  B ¸O[ (T )  AR[ (T )  D
¨
¸
© 0
¹

(28)

gdzie:
A, B, C – współczynniki zależne od rozkładu czasu poprawnej pracy [ danego
urządzenia i wspomnianych wartości oczekiwanych E(Tj) (wartości średnich Ti w przypadku
estymacji punktowej), i = 1, 2, 3.
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Z badań niezawodnościowych urządzeń energetycznych wynika, że można przyjąć
rozkład gamma do opisu ich czasu poprawnej pracy [ [4, 17, 21]. Jeśli przyjąć, dla
uproszczenia rozważań, że czas [ jest zmienna losową o rozkładzie Erlanga, który jest
szczególnym przypadkiem rozkładu gamma, to dystrybuanta F[(t) jest określona wzorem:

F[ (t )

 1  (O ) exp( Ot )
°
®
°0
¯

dla
dla

tt0
t0

(29)

Wobec tego równanie (28) można przedstawić uwzględniając, że R[ (t) = 1 – F[(t)
następującą zależnością:

§ T
·
¨ A³ 1  F[ (t )  B ¸O[ (T )  A 1  F[ (T )  D
¨
¸
© 0
¹

(30)

W równaniu tym, podobnie jak w równaniu (28) uwzględnione zależności A, B, D są
określone następująco:

A c1 >]  (1  p23 ) F @  c2]  c3 (1  p23 ) F
B

c2] F  >]  (1  p23 ) F @c3 F

D

c1 >]  (1  p23 ) F @  c3 F

(31)

Uwzględnienie współczynników wyrażonych zależnościami (31) przy rozwiązywaniu
równań (28) bądź (30) prowadzi do wyznaczenia optymalnego czasu użytkowania [ każdego
urządzenia energetycznego siłowni, czyli czasu trwania T1 stanu z1 procesu {Y (t ) : t t 0} .

5. Uwagi i wnioski
W artykule zaproponowano trójstanowy model zmian stanów procesu eksploatacji
dowolnego urządzenia siłowni w formie procesu semi-markowskiego {Y (t ) : t t 0}
dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie o zbiorze stanów Z = {z1, z2, z3}. Model ten jest
najprostszym modelem zmian stanów tego procesu. Do opracowania tego modelu została
zastosowana teoria procesów semi-Markowa. Model ten umożliwia obliczenie wartości
prawdopodobieństw granicznych tego procesu, niezbędnych do wyznaczenia optymalnego
czasu użytkowania urządzenia będącego w stanie pełnej zdatności, czyli czasu T1 trwania
stanu z1 procesu {Y (t ) : t t 0} .
Procesy semimarkowskie są często stosowane w badaniach modelami rzeczywistych
procesów zmian stanów urządzeń siłowni okrętowych. Wynika to z tego, że ich zastosowanie,
jako modeli rzeczywistych procesów zmian stanów tych urządzeń, jest wygodne, ponieważ
umożliwiają korzystanie z profesjonalnych narzędzi komputerowych.
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Streszczenie
W artykule przybliżono wybrane aspekty funkcjonowania Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej w Politechnice
Gdańskiej. Scharakteryzowano główne zadania Centrum oraz wstępnie zdefiniowane obszary badawcze, w których
specjalizują się naukowcy reprezentujący niemal wszystkie wydziały akademickie Uczelni (oprócz Wydziału
Architektury). Przedstawiono kierunki działania Centrum w perspektywie kilku najbliższych lat, w wyniku których
nastąpi weryfikacja i konieczne doprecyzowanie obszarów badawczych, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów morskich
farm wiatrowych budowanych w polskiej wyłącznie strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.
Słowa kluczowe: Politechnika Gdańska, centra badawcze, morska energetyka wiatrowa.

Morska energetyka wiatrowej jest obecnie zdecydowanie najbardziej dynamicznie
rozwijająca się gałęzią przemysłu światowego. Jest to głównie podyktowane koniecznością
szybkiego ograniczenia intensywności przebiegu tzw. efektu cieplarnianego i obserwowanego na
Ziemi globalnego ocieplenia, w wyniku nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery
[Letcher, 2017].
Morska elektrownia wiatrowa (tzw. morska farma wiatrowa) to złożony system
elektroenergetyczny, w którym realizowanych jest wiele niezwykle skomplikowanych przemian
energetycznych, przy jednoczesnym, wzajemnym oddziaływaniu turbin wiatrowych i naturalnego
środowiska morskiego – rys. 1.

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 16 No1/5
57

Rys. 1. Wzajemne oddziaływanie układów funkcjonalnych morskiej turbiny wiatrowej, obciążeń i środowiska
eksploatacji [Passon, 2015]

Kluczowym zagadnieniem naukowo-badawczym jest zatem zidentyfikowanie dynamiki tego
oddziaływania, w aspekcie destrukcji układów funkcjonalnych turbiny wiatrowej wskutek
statycznego i dynamicznego oddziaływania dna morskiego (podłoża) oraz wody i atmosfery
morskiej, jak również degradacji środowiska morskiego pod wpływem pracujących turbin i farm
wiatrowych [Dhanraj and Sugumaran, 2016].
Historia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest dość długa, bo sięga 2011
roku1, jednak nie udało się zbudować, jak dotąd, żadnej turbiny wiatrowej na polskim morzu,
głównie z powodu braku odpowiednich funduszy inwestycyjnych. Dopiero uruchomienie w
bieżącym roku Krajowego Funduszu Odbudowy2 znacznie przyspieszyło i skonkretyzowało
działania legislacyjne, organizacyjne i technologiczne w tym względzie. Politechnika Gdańska
również uczestniczy w tych działaniach, jako kluczowe zaplecze badawcze dla inwestorów i
przyszłych eksploatatorów morskich farm wiatrowych, które mają powstać w polskiej wyłącznie
strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego już w 2025 roku.
W pierwszym kroku uruchomiono w Politechnice Gdańskiej studia podyplomowe w
specjalności morska energetyka wiatrowa, których II edycja zakończyła się w czerwcu 2021 roku,
cieszące się coraz większą popularnością różnych podmiotów zewnętrznych, zainteresowanych
kształceniem swoich kadr w zakresie szeroko rozumianej energetyki wiatrowej.
W kolejnym kroku utworzono w Politechnice Gdańskiej badawczo-wdrożeniowe Centrum
Morskiej Energetyki Wiatrowej (CMEW), którego kierownictwo powierzono autorowi niniejszej
publikacji3.
Podstawowym celem funkcjonowania CMEW jest koordynacja wszystkich prac
badawczych, wdrożeniowych i eksperckich realizowanych w Politechnice Gdańskiej na rzecz
szeroko rozumianej morskiej energetyki wiatrowej. Zdefiniowano w tym zakresie główne obszary
badawcze:
1

W 2011 r. zainicjowało działalność Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma na celu odtworzenie kondycji polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym
pandemią koronawirusa, w taki sposób aby zapewnić dodatkowo jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane
okoliczności.
3
Zarządzenie Rektora PG nr 31/2021 z dnia 19.05.2021 r. o powołaniu Centrum MEW.
2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projektowanie statków specjalnych;
Diagnostyka układu mechanicznego i hydraulicznego turbiny wiatrowej;
Projektowanie i diagnostyka wirnika turbiny wiatrowej;
Kompleksowa ochrona przeciwkorozyjna wież turbin wiatrowych;
Bezpieczeństwo podwodne i nawodne farm wiatrowych;
Posadowienie morskich turbin wiatrowych;
Projektowanie układów magazynowania nadmiarowej energii wiatru;
Projektowanie układów regulacji mocy i przesyłu energii elektrycznej;
Kształcenie kadr i zarządzanie w morskiej energetyce wiatrowej

Sprecyzowano również statutowe zadania Centrum:
a. wsparcie naukowe podmiotów zewnętrznych w zakresie projektowania, technologii
wytwarzania i eksploatacji morskich farm wiatrowych,
b. prowadzenie badań numerycznych i eksperymentalnych w ramach zdefiniowanych
obszarów badawczych morskiej energetyki wiatrowej,
c. doradztwo i konsultacje specjalistyczne przy rozwiązywaniu eksploatacyjnych
problemów technicznych morskich farm wiatrowych,
d. szkolenie kadry kierowniczej i inżynierskiej morskiej energetyki wiatrowej,
jak również powołano Radę Centrum4 skupiającą naukowców prowadzących badania powiązane
tematycznie ze zdefiniowanymi obszarami działania:
x prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski - WIMiO – Koordynator
x dr inż. Andrzej Rogala – WCh
x dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, prof. uczelni – WETiI
x prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – WEiA
x dr inż. Piotr Grygiel, prof. uczelni – WFTiMS
x dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. uczelni – WILiŚ
x prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer – WIMiO
x dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni – WIMiO
x dr hab inż. Paweł Dymarski, prof. uczelni – WIMiO
x dr inż. Hossein Ghaemi – WIMiO
x prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk – WIMiO
x dr inż. Krzysztof Redlarski – WZiE
Charakteryzując obszary badawcze CMEW należy podkreślić, że zostały one określone wstępnie,
tylko na podstawie posiadanego potencjału intelektualnego i laboratoryjnego. Należy je w
przyszłości zweryfikować biorąc pod uwagę oczekiwania inwestorów i eksploatatorów morskich
farm wiatrowych, budowanych zarówno w kraju, jak i za granicą:
1. Projektowanie statków specjalnych
Politechnika Gdańska ma wieloletnie doświadczenia w zakresie projektowania statków
morskich, w tym również statków specjalnych, hydrotechnicznych, przeznaczonych do transportu
elementów konstrukcyjnych turbin wiatrowych oraz ich posadowienia, a także grup serwisowych
obsługujących farmy wiatrowe. Naukowcy PG mogą wspierać zespoły projektowe w zakresie
konsultowania proponowanych rozwiązań koncepcyjnych, weryfikacji obliczeń oraz doboru
maszyn i urządzeń systemów okrętowych.
2. Diagnostyka układu mechanicznego i hydraulicznego turbiny wiatrowej
Na podstawie pomiaru i analizy symptomów diagnostycznych możliwe jest opracowanie
ekspertyzy stanu technicznego układu mechanicznego turbiny wiatrowej, z uwzględnieniem
4
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wyjaśnienia pierwotnych przyczyn ewentualnych uszkodzeń jego podzespołów badanych metodą
wibroakustyczną. W rezultacie przeprowadzonych badań możliwe jest zaproponowanie sposobu
usunięcia występujących skutków uszkodzeń, a także możliwości kontynuowania pracy układu
mechanicznego turbiny wiatrowej z ograniczeniami eksploatacyjnymi.
W Politechnice Gdańskiej prowadzone są również badania naukowe w zakresie
projektowania i diagnostyki układów hydraulicznych i elektryczno-hydraulicznych, w tym układów
sterowania turbin wiatrowych. Wyspecjalizowane zespoły badawcze dysponują zaawansowaną
aparaturą pomiarową, która umożliwia wyznaczanie ich charakterystyk eksploatacyjnych.
Istnieje możliwość objęcia tego rodzaju układów funkcjonalnych turbiny wiatrowej stałym
nadzorem diagnostycznym, co pozwala na wdrożenie strategii eksploatacji według stanu
technicznego.
3. Projektowanie i diagnostyka wirnika turbiny wiatrowej
Podstawą projektowania morskich turbin wiatrowych są obliczenia aerodynamiczne oraz
analiza modalna ich wirników w oparciu o komputerowe wspomaganie projektowania i pomiarów.
Po zabudowaniu turbin w morskich farmach wiatrowych i wdrożeniu do eksploatacji narażone są na
oddziaływanie gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak gradobicie, wyładowania
atmosferyczne, czy huraganowe wiatry. Może to w skrajnych wypadkach doprowadzić do
uszkodzeń łopat wirnikowych. Z tego względu w Politechnice Gdańskiej rozwijane są dodatkowo
badania diagnostyczne łopat wirnikowych metodami analizy modalnej i propagacji fal sprężystych
z wykorzystaniem nowoczesnych metod przetwarzania sygnałów, w szczególności transformaty
falkowej. Wykonywane są również badania wpływu wyładowań atmosferycznych na wytrzymałość
kompozytowej struktury łopat wirnikowych. Możliwe jest wówczas wczesne wykrycie pierwotnych
uszkodzeń poszycia łopat wirnikowych wskutek destrukcyjnego oddziaływania warunków
atmosferycznych, które prowadzą zazwyczaj do wtórnych uszkodzeń wirnika turbiny, a nawet
całego układu mechanicznego.
Diagnozowanie wirników turbin wiatrowych bez wyłączania z ruchu realizowane jest na
podstawie pomiaru i analizy generowanego sygnału akustycznego. Dokonywane są jednocześnie
oceny klimatu akustycznego wokół pracującej turbiny wiatrowej na drodze monitorowania hałasu
nawodnego i podwodnego (ochrona środowiska morskiego).
4. Kompleksowa ochrona przeciwkorozyjna wież turbin wiatrowych
W eksploatacji morskich farm wiatrowych przeprowadza się kompleksowe kontrole i oceny
skuteczności zabezpieczeń przeciwkorozyjnych wież turbin wiatrowych, w ramach systematycznie
dokonywanych inspekcji powłok i anod galwanicznych. Politechnika Gdańska oferuje doradztwo w
zakresie ochrony katodowej wież, doboru materiału anodowego oraz typu i liczby anod. W zakresie
tym proponuje się sposoby zabezpieczenia powłokowego wież, jak również dobór powłok w
zależności od warunków środowiskowych w miejscu ich eksploatacji.
5. Bezpieczeństwo podwodne i nawodne farm wiatrowych
Istotnym czynnikiem procesu eksploatacji morskich farm wiatrowych jest zapewnienie ich
bezpieczeństwa. Już na etapie planowania inwestycji muszą być przyjęte kompleksowe rozwiązania
systemów eliminacji zagrożeń dywersyjnych (terrorystycznych), na przykład z wykorzystaniem
metody obserwacji i identyfikacji zaburzeń elektromagnetycznych oraz hydroakustycznych, a także
analizy obrazów optycznych. Zespoły naukowo-badawcze PG są w stanie zaoferować doradztwo i
konsultacje specjalistyczne w zakresie eksploatacji systemów sonarowych oraz systemów łączności
bezprzewodowej, jak również przy wyborze ich zakupu. Przy czym szczególny nacisk kładzie się
na zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji w tzw. systemach infrastruktury
krytycznej.
6. Posadowienie morskich turbin wiatrowych
W Politechnice Gdańskiej rozwijane są badania naukowe w zakresie metod mocowania
różnego rodzaju konstrukcji wsporczych turbin wiatrowych w dnie morskim. Realizowane są
badania modelowe i numeryczne hydromechaniki platform wież turbin wiatrowych oraz ich
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posadowienia w warunkach morskich. Dokonuje się analizy stateczności i dynamiki morskich
turbin wiatrowych w ekstremalnych meteorologicznie warunkach eksploatacji. Wykonuje się przy
tym badania eksperymentalne oddziaływania falowania na konstrukcję wsporczą turbiny wiatrowej
w basenie modelowym.
Istnieje również możliwość optycznego, akustycznego i grawimetrycznego sprawdzenia
obszaru posadowienia turbin morskich farm wiatrowych. Tego typu prace realizowane są przy
zastosowaniu zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych, które są od wielu lat projektowane i
wykonywane według indywidualnych potrzeb użytkownika.
7. Projektowanie układów magazynowania nadmiarowej energii wiatru
Od wielu lat w Politechnice Gdańskiej prowadzone są badania naukowe procesu kogeneracji
różnego rodzaju energii w złożonych systemach technicznych dla potrzeb ich projektowania i
diagnostyki. W tym celu systematycznie wdraża się metody sztucznej inteligencji. Analizuje się
przy tym różnorodne aspekty zastosowania turbin wiatrowych w hybrydowych systemach
elektroenergetycznych. Zdobyte doświadczenia badawcze oraz dysponowany potencjał naukowy
umożliwiają ich dalsze rozwinięcie w kierunku układów odzyskiwania i magazynowania
nadmiarowej energii elektrycznej turbin wiatrowych: układów grawitacyjnych, cieplnych,
wodorowych i sprężonego powietrza.
Specjaliści PG mogą skutecznie wspierać realizowane projekty inwestycyjne zarówno w
zakresie modelowania i symulacji numerycznej procesów transformacji energii w tego rodzaju
układach, jak i diagnozowania w procesie ich eksploatacji.
8. Projektowanie układów regulacji mocy i przesyłu energii elektrycznej
Kluczowym zagadnieniem projektowania morskich turbin wiatrowych jest układ regulacji
zastosowanego generatora energii elektrycznej. W najnowszych rozwiązaniach zespołu
elektromechanicznego turbiny stosuje się napęd bezpośredni, z wolnoobrotowym generatorem
prądu wyposażonym w magnesy trwałe. Specjaliści PG realizują w tym obszarze badania naukowe,
a dodatkowo oferują wsparcie merytoryczne podczas eksploatacji tego typu rozwiązań.
Przewidywane są również realizacje ekspertyz przyłączeniowych oraz analizy oddziaływania
morskich farm wiatrowych na krajowy system elektroenergetyczny. Analizowane przy tym będą
stany ustalone, nieustalone i awaryjne w sieciach wysokiego, średniego i niskiego napięcia.
9. Kształcenie kadr i zarządzanie w morskiej energetyce wiatrowej
W obszarze dydaktycznym od dwóch lat prowadzone są w Politechnice Gdańskiej, pod
patronatem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, cykliczne studia
podyplomowe ukierunkowane na wykorzystywane technologie, funkcjonowanie rynków morskiej
energetyki wiatrowej oraz wszystkie aspekty przygotowania i realizacji projektów morskich farm
wiatrowych w polskiej wyłącznie strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.
Istnieje również ciekawa propozycja dydaktyczna dla doświadczonych menedżerów sektora
morskiej energetyki wiatrowej - studia Master of Business Administration (MBA), które dają
możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie zarządzania morskimi farmami wiatrowymi pod
okiem najlepszych polskich i zagranicznych wykładowców.
Eksperci Politechniki Gdańskiej w zakresie zarządzania projektem mogą wspomóc
realizowane inwestycje poprzez zastosowanie nowoczesnych metod oceny ich efektywności i
analizy ryzyka. Możliwe jest również przeprowadzenie analizy i prognozy kompetencji kadry w
sektorze morskiej energetyki wiatrowej oraz ekonomicznej i prawnej analizy rynku energii
elektrycznej w Polsce i UE.
Biorąc po uwagę dotychczasowe aktywności Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG
można wskazać ich przewidywane efekty możliwe do osiągnięcia w perspektywie kilku
najbliższych lat:
1. Budowa stanowisk laboratoryjnych wspierających realizowane projekty badawcze i
rozwojowe, a także proces dydaktyczny w zakresie morskiej energetyki wiatrowej;
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2. Nawiązanie współpracy naukowej z uznanymi ośrodkami zagranicznymi „Offshore Wind”
(uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe itp.);
3. Nawiązanie współpracy specjalistycznej z inwestorami morskich farm wiatrowych
budowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego (wizyty
techniczne i szkolenia specjalistyczne naukowców Politechniki Gdańskiej w zakładach
produkujących główne komponenty morskich turbin i farm wiatrowych, zdefiniowanie
oczekiwań inwestorów w stosunku do Politechniki Gdańskiej, które powinny być spójne z
obszarami badawczymi Centrum MEW, nadzór naukowy na etapie planowania inwestycji,
uzgadniania kontraktów oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych);
4. Publikacje naukowe o charakterze: badawczym, technologicznym, projektowokonstrukcyjnym, studyjnym (w najbliższej perspektywie) na temat szeroko rozumianej
morskiej energetyki wiatrowej.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę statystyczną wpływu parametrów zewnętrznych na strumień ciepła
zawartego w paliwie dolotowym do okrętowego kotła opalanego. Jako parametry niezależne wytypowano średnią
dobową moc chwilową silnika głównego i agregatów prądotwórczych, temperaturę wody zaburtowej oraz zanurzenie.
Analizę przeprowadzono dla czterech różnych stanów eksploatacyjnych badanego statku.
Słowa kluczowe: kotły okrętowe, kocioł opalany, kocioł pomocniczy, statystyka

1. Wstęp
Duże statki handlowe napędzane silnikami wolnoobrotowymi przeważnie są wyposażone w
kocioł utylizacyjny i kocioł pomocniczy (opalany). Na mniejszych statkach, nie uwzględniając
jednostek specjalnych, (do około 100 m długości i 5 tys. ton nośności) z powodu niewielkich
potrzeb grzewczych, rezygnuje się z użycia pary jako czynnika grzewczego. Zazwyczaj
wykorzystuje się niezależne podgrzewacze elektryczne dla każdego odbiornika. Należy
wspomnieć, że zgodnie z ograniczeniem zawartości siarki w paliwie według konwencji Marpol
aneks VI [2], wiele statków rezygnuje z używania paliwa ciężkiego, którego instalacja była
głównym odbiornikiem ciepła. Stąd też na statkach napędzanych paliwem lekkim lub LNG,
instalacja grzewcza parowa lub olejowa staje się nieuzasadniona ekonomicznie.
Podczas eksploatacji statku, kocioł utylizacyjny powinien zaspokoić całkowite
zapotrzebowanie na ciepło podczas stanu pływania w morzu. Kocioł opalany znajduje się wtedy w
stanie oczekiwania i ewentualnie może pokryć podwyższone zapotrzebowanie na ciepło np.
podczas gwałtownego obniżenia temperatury zewnętrznej lub przy uruchomieniu się wielu
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odbiorników ciepła jednocześnie [1]. Głównym celem działania kotła opalanego jest dostarczenie
pary grzewczej podczas stanu postoju w porcie. W czasie gdy statek znajduje się przy nabrzeżu
silniki główne zostają wyłączone i tym samym kocioł utylizacyjny nie wytwarza pary za pomocą
spalin.
Tytułowa analiza została przeprowadzona dla wytypowanego statku towarowego. Jest nim
kontenerowiec którego dane przedstawiono w poniższej Tabela 1 [5].
Tabela 1. Specyfikacja badanego statku

Długość między pionami
Szerokość
Zanurzenie maksymalne
Nośność
Rok budowy
Silnik główny (SG)
Agregaty prądotwórcze (AP)
Pojemność zbiorników paliwa ciężkiego
Prędkość maksymalna
Czas uzyskania pomiarów

294,05 m
32,29 m
12,3 m
65710 t
2009
Wartsila 7RT-flex96c; 40040 kW; 102 rpm
3x Man B&W 9L32/40 4500kW; 720 rpm
1x Man B&W 8L32/40 4000kW; 720 rpm
5933 m3
24,8 kn
01.02.2016 – 28.02.2019

Ponadto statek wyposażony był w kocioł kombinowany Saacke CBKG-5.0+5.0/7. Kocioł
charakteryzował się nominalną wydajnością 5000 kg/h pary z części opalanej oraz 5000 kg/h z
części utylizacyjnej. Dostosowany był do wytwarzania pary o ciśnieniu 7 bar. Wyznaczając
różnicę entalpii pomiędzy parą suchą nasyconą o ciśnieniu nominalnym, a wodą dolotową o
temperaturze 90ιC, można obliczyć teoretyczny strumień ciepła pary dla części opalanej kotła:
ܳሶ ൌ ݉ሶ  ή ሺ݅௬ െ ݅௪ௗ௬ ሻ ൎ ͵͵ͳ͵ሾ݇ܬΤݏሿ
Gdzie:
ܳሶ െ Ñ Ïሾ݇ܬȀݏሿ
݉ሶ െ Ñሾ݇݃Ȁݏሿ
൫݅௬ െ ݅௪ௗ௬ ൯ െ ×Ă ൫݅௬ ൌ ʹʹǡǢ݅௪ௗ௬ ൌ ͵൯ሾ݇ܬȀ݇݃ሿ
W artykule przeanalizowano zużycie paliwa przez kocioł opalany dla 4 stanów badanego statku:
-

Pływanie
Manewry
Postój na kotwicy
Cumowanie w porcie

Dla stanu pływania i manewrów, kocioł był zasilany paliwem ciężkim (dotyczy pływania poza
regionami ECA, ponieważ statek nie był wyposażony w płuczkę spalin). Zgodnie z konwencją
Marpol, podczas postoju w porcie, SG musi być wyłączony a kocioł powinien być zasilany
paliwem lekkim lub odsiarczonym. Średnia wartość opałowa paliwa ciężkiego i ciężkiego
odsiarczonego została przyjęta jako Wd = 39 000 kJ/kg, zaś paliwa lekkiego Wd = 42 700 kJ/kg.
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2. Czynniki wpływające na pobór paliwa przez kocioł opalany
Na pracę kotła wpływa wiele różnych czynników. W tym rozdziale zostaną przeanalizowane
czynniki które mają wpływ na zużycie paliwa. Można je podzielić na dwie kategorie: czynniki
wewnętrzne oraz czynniki zewnętrzne.
Czynniki wewnętrzne to takie które wynikają bezpośrednio z budowy kotła. Kocioł
zaprojektowany jest tak, aby wytwarzać strumień pary o odpowiednim ciśnieniu zadeklarowanym
przed producenta. Aby spełnić ten wymóg, do kotła dobrany jest odpowiedni palnik, pompy
paliwowe wystarczającej wydajność, odpowiednia wielkość przestrzeni roboczej w komorze
spalania, właściwa długość płomienic itp.
Czynniki zewnętrzne nie są związane bezpośrednio z kotłem. Przykładem może być
zmienność wartości opałowej paliwa w zależności od bunkrowania go w różnych portach, wpływ
na pracę kotła wynikający z jego obsługi przez załogę, a przede wszystkim zmienne
zapotrzebowanie na ciepło przez odbiorniki. Jako, że projektant siłowni okrętowych nie ma
wpływu na budowę kotła który zostaje zamówiony do stoczni i jest elementem modułowym, w
niniejszym artykule zbadany zostanie jedynie wpływ czynników zewnętrznych na zużycie paliwa
przez kocioł opalany.
Z powodu braku możliwości zmierzenia wszystkich możliwych czynników zewnętrznych
wpływających na pracę kotła, zostały one podzielone na dane wejściowe, wartości stałe i
zakłócenia. Na Rys. 1 przedstawiono teoretyczny graf gdzie x oznaczają dane wejściowe, y –
zakłócenia, c – wartości stałe, z – dane wyjściowe.

Rys. 1 Ogólny schemat pokazujący sygnały wejściowe i wyjściowe

Dane wejściowe zostały wytypowane ze zbioru danych które zawiera dziennik maszynowy
badanego statku. Pozostałe dane logicznie związane z zużyciem paliwa przez kocioł zostaną
określone w modelu jako wartości stałe lub zakłócenia. Daną wyjściową (zależną) będzie
godzinowe zużycie paliwa przez kocioł opalany, uśrednione dla jednej doby, wyrażone w
kilogramach na godzinę. Dla stanów eksploatacyjnych pływania oraz manewrów zostały wybrane
następujące dane wejściowe (niezależne):
x
x
x
x

Średnia dobowa moc chwilowa SG
Średnia dobowa moc chwilowa AP
Zanurzenie
Temperatura wody zaburtowej (WM)
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Z kolei dla stanu eksploatacyjnego postoju na kotwicy i cumowania w porcie silnik główny był
zazwyczaj wyłączony i tym samym jego obciążenie nie będzie brane pod uwagę.
Jako wartości stałe został przyjęty: typ statku, rodzaj paliwa zasilającego silnik główny oraz
moc zainstalowana silnika głównego. Jako zakłócenia zostały przyjęte: wartość opałowa paliwa,
stan eksploatacyjny kotła, oraz obsługa kotła przez załogę. Jako zakłócenie poprzez obsługę,
można rozumieć wpływ szumowania kotła, dławienie pary zaworami, pracę z niższym od
nominalnego ciśnieniem pary lub dolot paliwa o zbyt wysokiej lepkości. Również należy
uwzględnić zatrzymania kotła wynikające z okresowych przeglądów lub awarii. Sprawność kotła
wynika z jego stanu fizycznego i wynosi do 98% dla nowych urządzeń. Z czasem gdy płomienice i
płomieniówki zostaną pokryte warstwą sadzy sprawność ta może spaść nawet do 92% [4]. Stan
fizyczny kotła jest wartością nieznaną, jednakże ma dość duży wpływ na zużycie paliwa przy
takim samym zapotrzebowaniu na ciepło.
3. Analiza statystyczna
Statek w zależności od swoich stanów eksploatacyjnych korzystał z paliw o różnych
wartościach opałowych. W celu ujednolicenia analizy zdecydowano się na przeliczenie masy
zużytego paliwa przez kocioł, na jednostkę dostarczonego ciepła w czasie wyrażoną w GJ/h. Aby
na powrót przeliczyć strumień ciepła w GJ/h na ekwiwalent masowy paliwa lekkiego (MDO) lub
paliwa ciężkiego (HFO) można skorzystać ze wzorów:
݉ሶெை ൌ ʹ͵ǡͶʹ ή ܳሶ 
݉ሶுிை ൌ ʹͷǡͶ ή ܳሶ 

݇݃
൨
݄

݇݃
൨
݄

Dla każdego ze stanów eksploatacyjnych statku przeprowadzono analizę korelacji Pearsona
zmiennych niezależnych na strumień ciepła doprowadzony do kotła w postaci paliwa. Analiza
korelacji Pearsona została przeprowadzona w programie Statistica. Siłę korelacji oceniano
następująco [3]:
x
x
x
x
x

ȁȁ ൏ ͲǡʹͲ െ  Ï
ͲǡʹͲ ൏ ȁȁ ൏ ͲǡͶͲ െ  Ï
ͲǡͶͲ ൏ ȁȁ ൏ ͲǡͲ െ  
ͲǡͲ ൏ ȁȁ ൏ ͲǡͻͲ െ  
ȁȁ  ͲǡͻͲ െ  

Zbadano również poziom istotności każdej korelacji. Jako istotne statystycznie przyjęto
korelacje o poziomie istotności α < 0,1. Obliczony poziom istotności zależy między innymi od
ilości danych w populacji. Dla wyższych wielkości populacji będzie on niższy, dlatego dane
należy analizować kompleksowo wraz ze współczynnikiem korelacji. Różne wielkości populacji
wynikają z różnego czasu spędzonego w danym stanie przez statek oraz braków i błędów w
uzupełnianym przez załogę dzienniku maszynowym. Liczności odpowiednich populacji mieszczą
się w przedziale od 12 do 116 pomiarów.
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Poniżej przedstawiono tabele korelacji strumienia ciepła doprowadzonego w paliwie do kotła
od zmiennych niezależnych dla poszczególnych stanów statku. Dodatkowo pod odpowiednimi
tabelami przedstawiono wykresy rozrzutu dla korelacji istotnych statystycznie.
x

Stan pływania

Tabela 2. Tablica korelacji dla stanu pływania

Współczynnik korelacji R
Poziom istotności p
Liczność próby N

x

AP obc. [%]
0,2498
0,434
12

SG obc. [%]
- 0,2233
0,253
28

Temperatura WM [ιC]
0,02
0,92
28

Zanurzenie [m]
- 0,315
0,294
13

Stan manewrów

Tabela 3. Tablica korelacji dla stanu manewrów

Współczynnik korelacji R
Poziom istotności p
Liczność próby N

x

AP obc. [%]
0,0496
0,771
41

SG obc. [%]
- 0,2290
0,361
18

Temperatura WM [ιC]
- 0,0651
0,694
39

Zanurzenie [m]
0,2803
0,195
23

Stan postoju na kotwicy

Tabela 4. Tablica korelacji dla stanu postoju na kotwicy

AP obc. [%]
0,1497
0,2
75

Współczynnik korelacji R
Poziom istotności p
Liczność próby N

Temperatura WM [ιC]
- 0,2230
0,062
71

Zanurzenie [m]
0,2100
0,024
116

Wykres rozrzutu

Strumień ciepła w paliwie dolotowym do kotła [GJ/h]
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Rys. 2 Wykres korelacji strumienia ciepła dolotowego do kotła a temperaturą wody zaburtowej
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Wykres rozrzutu
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Rys. 3 Wykres korelacji strumienia ciepła dolotowego do kotła a zanurzeniem

x

Stan cumowania w porcie

Tabela 5. Tablica korelacji dla cumowania w porcie

Współczynnik korelacji R
Poziom istotności p
Liczność próby N

AP obc. [%]
0,3908
0,022
34

Temperatura WM [ιC]
- 0,015
0,927
40

Zanurzenie [m]
0,0481
0,82
25

Wykres rozrzutu

Strumień ciepła w paliwie dolotowym do kotła [GJ/h]
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Rys. 4 Wykres korelacji strumienia ciepła dolotowego do kotła a średniej mocy chwilowej agregatów prądotwórczych

We wszystkich tabelach należy zwrócić uwagę na znak współczynnika korelacji. Dodani
oznacza zależność wprost proporcjonalną, a ujemny odwrotnie proporcjonalną. Logicznymi
znakami korelacji byłyby:
x

Dodatni dla mocy chwilowej AP, ponieważ zwiększając obciążenie generatorów,
zwiększa się strumień dolotowy paliwa i tym samym ilość ciepła potrzebna do jego
podgrzania. Ponadto wirówka paliwa pracuje z większą częstotliwością.
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x

x

x

Ujemny dla mocy chwilowej SG, ponieważ podczas pracy silnika głównego, pracuje
również kocioł utylizacyjny, produkujący parę grzewczą. Czym wyższe obciążenie
silnika tym większy strumień masowy spalin i możliwość wytworzenia większego
strumienia pary grzewczej.
Ujemny dla temperatury wody zaburtowej, ponieważ czym niższa temperatura, tym
grzane zbiorniki kadłubowe tracą więcej ciepła które należy kompensować parą
grzewczą. Ponadto przy niskich temperaturach uruchamiane są odbiorniki ciepła
związane z potrzebami socjalnymi załogi.
Dodatni dla zanurzenia, ponieważ gdy statek ma mniejsze zanurzenie, grzane zbiorniki
burtowe mają mniejszą powierzchnię kontaktu z wodą morską, więc tracą mniej ciepła.

Dla stanów manewrów, postoju na kotwicy i cumowania w porcie znaki współczynników
korelacji są zgodne z oczekiwaniem, zaś odwrotne znaki pojawiają się dla stanu pływania dla
korelacji strumienia ciepła dolotowego do kotła z temperatura wody zaburtowej oraz zanurzeniem.
Jednakże pomimo większości prawidłowych znaków, bardzo słabe lub słabe korelacje, nie
powinny być brane pod uwagę, z uwagi że ich wykres rozrzutu przypomina chmurę punktów i
nawet jeden oddalony punkt może zadecydować o innym znaku współczynnika korelacji. Łącznie
trzy korelacje okazały się istotne statystycznie. Są to dla stanu postoju na kotwicy korelacje
strumienia ciepła dolotowego z wartościami temperatury wody zaburtowej oraz zanurzenia. Obie
korelacje można uznać jako słabe/bardzo słabe. Dla stanu cumowania w porcie istotna
statystycznie okazała się korelacja ze średnią dobową mocą chwilową agregatu prądotwórczego.
Ma ona najwyższy z badanych współczynnik korelacji który można uznać za umiarkowany/słaby.
Porównując współczynniki korelacji tej samej zmiennej dla różnych stanów można zauważyć,
że średnia dobowa moc chwilowa agregatów prądotwórczych przyjmuje najwyższą wartość
korelacji dla postoju w porcie. Korelacja średniej dobowej mocy chwilowej silnika głównego dla
stanów pływania i manewrów jest na bardzo zbliżonym poziomie, tak więc dla obu stanów
obciążenie ME wpływa tak samo na pracę kotła opalanego. Z kolei korelacja z temperaturą wody
zaburtowej dla wszystkich stanów poza postojem na kotwicy przyjmuje wartości bliskie zero, a
więc korelacja nie występuje. Korelacja z zanurzeniem praktycznie nie występuje dla stanu
cumowania w porcie a jest słaba dla pozostałych. Wynika to z faktu, że podczas pobytu w porcie
unika się podgrzewania zbiorników ze względów ekonomicznych.
Żadna korelacja nie jest silna ani bardzo silna. Należy przyjąć, że inne czynniki które nie były
badane w tym artykule, a zostały wytypowane jako stałe bądź zakłócenia, powinny mieć bardziej
znaczący wpływ na zużycie paliwa przez kocioł opalany.

4. Podsumowanie
W artykule przedstawiono analizę statystyczną wpływu parametrów zewnętrznych na strumień
ciepła zawartego w paliwie dolotowym do okrętowego kotła opalanego. Dla każdej ze zmiennych
niezależnych określono współczynnik korelacji oraz poziom istotności. Dodatkowo
przeanalizowano te parametry dla czterech różnych stanów pływania. W większości przypadków
stwierdzono brak korelacji lub określono ją jako nieistotną statystycznie. Najwyższy współczynnik
korelacji o wartości 0,391 otrzymano dla wpływu średniej mocy chwilowej agregatu
prądotwórczego na strumień ciepła w paliwie dolotowym do kotła opalanego dla stanu postoju w
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porcie. Dodatkowo statystycznie istotne lecz o słabym współczynniku korelacji okazały się
wpływy zanurzenia i temperatury wody zaburtowej dla stanu postoju na kotwicy. Współczynniki
korelacji nie wytłumaczył wystarczająco zmienności wartości zależnej, dlatego też należy
wnioskować, że parametry niezależne które nie były tematem tego artykułu są bardziej istotne
statystycznie.
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Abstrakt
Rozpatrując okrętowe zespoły napędowe z punktu widzenia transmisji energii mechanicznej największym zagrożeniem
dla ich niezawodności jest utrata stabilności układu mechanicznego, co zazwyczaj objawia się zwiększeniem amplitudy
drgań mechanicznych. Zwiększeniu tych drgań towarzyszy wzrost amplitudy okresowo zmiennych naprężeń
wewnętrznych co jest prostą i nieuniknioną drogą do uszkodzenia znajdujących się w tym układzie łożysk. W artykule
przybliżono istotę metody impulsu udarowego służącej do diagnostyki łożysk tocznych jako alternatywę do szeroko
stosowanej diagnostyki drganiowej.
Słowa kluczowe: okrętowe wały napędowe, diagnostyka łożysk tocznych, metoda impulsów udarowych, metoda
impulsów uderzeniowych, shock pulse method, SPM

1. Wprowadzenie
Doświadczenia eksploatacyjne różnego rodzaju okrętowych obrotowych zespołów
napędowych pokazują, że bez względu na obszar ich zastosowania pierwotne przyczyny
pogorszenia stanu dynamicznego układu mechanicznego, które skutkuje nadmiernym wzrostem
amplitudy drgań mechanicznych, wynikają najczęściej z następujących czynników [3]:
x zużycia lub starzenia materiału konstrukcyjnego posadowienia na fundamencie elementów
przenoszących moment obrotowy (starzenie gumowych amortyzatorów i podkładek z
tworzyw chemoutwardzalnych, zwłaszcza przy oddziaływaniu wysokich temperatur, jak
również produktów aktywnych chemicznie np. olejów smarowych czy paliw),
x zużycie lub starzenie materiału konstrukcyjnego sprzęgieł elastycznych i elastycznych więzi
linii napędowej z instalacjami pomocniczymi,
x osiadanie konstrukcji nośnej fundamentu, w wyniku odkształceń statycznych lub
oddziaływania obciążeń udarowych (np. podczas uderzenia w nabrzeże, wejścia na
mieliznę),
x trwałe deformacje kadłuba, w którym zabudowany został zespół napędowy (w wyniku
korozyjnego osłabienia jego struktury konstrukcyjnej),
x odkształcenia statycznego wałów napędowych, jako konsekwencji długotrwałego przestoju
użytkowego,
x zanieczyszczenie, ubytki (odspojenia) materiału w wyniki zużycia trybologicznego,
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korozyjnego lub erozyjnego elementów wirujących, które skutkuje nierównomiernym
rozłożeniem mas w ruchu obrotowym układu,
x uszkodzenia łożysk w wyniku nieskutecznych uszczelnień, ponadnormatywnych obciążeń
lub zbyt ciasnych pasowań.
Następstwem tych czynników są zazwyczaj następujące stany niezdatności eksploatacyjnej
obrotowego zespołu napędowego:
x utrata współosiowości lub zgięcie linii wałów napędowych,
x przesunięcia środków ciężkości elementów wirujących linii napędowej względem jej osi
obrotów (niezrównoważona statycznie lub dynamicznie siła odśrodkowa) [10].
W obu wypadkach zwiększają się siły nacisku w łożyskach, sprzęgłach i połączeniach zębatych
układu, które prowadzą do rozwoju różnych postaci zużycia trybologicznego, a także wzrostu luzów
montażowych. Ich obserwowalnym symptomem jest wzrost amplitudy drgań mechanicznych
generowanych w charakterystycznych węzłach konstrukcyjnych zespołu napędowego.
Analiza uszkodzeń zmęczeniowych w obrotowych układach mechanicznych o złożonej
rozbudowanej formie konstrukcyjnej wskazuje także, że blisko 50% ogólnej ich liczby było
spowodowanych błędami w posadowieniu współpracujących maszyn, które skutkowało
załamaniem bądź przesunięciem osi linii wałów [2]. Najbardziej newralgicznym elementem
konstrukcyjnym są w takich wypadkach węzły łożyskowe, których uszkodzenie powoduje
zazwyczaj unieruchomienie całego napędu.
Stosowane w układach napędowych łożyska toczne przenoszą drgania na obudowę, w
związku z czym ich praca wywołuje wysoki poziom szumu, co z punktu widzenia konstrukcyjnego
stanowi wadę maszyny. Szum ten może być jednak wykorzystany jako sygnał diagnostyczny,
umożliwiający monitorowanie stanu technicznego łożysk bez konieczności ich demontażu i
wyłączania z ruchu układu napędowego.
2. Metody oceny stanu technicznego węzłów łożyskowych
Systemy diagnozujące przygotowane do nadzoru łożysk wykorzystują sygnały generowane
w węzłach łożyskowych. Z punktu widzenia diagnostyki technicznej ważne jest jak najczęstsze
kontrolowanie zmian stanu dynamicznego układu napędowego właśnie w węzłach łożyskowych, w
celu określenia typu uszkodzenia oraz stopnia jego zaawansowania. Podejście takie pozwala
zapobiec skutkom niespodziewanych awarii maszyn i wcześniej podjąć odpowiednie działania
zapobiegawcze oraz naprawcze. Monitorowanie stanu dynamicznego węzłów łożyskowych
umożliwia przeprowadzenie remontów, które wynikają z aktualnego stanu technicznego maszyny,
co pozwala również na zaniechanie, niejednokrotnie przedwczesnych, remontów zapobiegawczych,
związanych z czasem pracy danego układu napędowego oraz remontów interwencyjnych, w
przypadku nagłej i niespodziewanej awarii [9].
Popularną i relatywnie skuteczną metodą, która ma na celu diagnozowanie stanu
technicznego łożysk tocznych jest wykonywanie okresowych (a najlepiej ciągłych) pomiarów drgań
mechanicznych. Podczas pomiarów drganiowych dokonuje się zazwyczaj ogólnej analizy wartości
szczytowej lub skutecznej przyspieszenia, prędkości lub przemieszczania danego węzła
łożyskowego w trzech prostopadłych do siebie kierunkach. Zasady pomiaru są znormalizowane
(min. normy ISO 2372 oraz ISO 10816) co ułatwia i przyspiesza wnioskowanie diagnostyczne,
ponieważ określono precyzyjnie tak zwane progi alarmowe dla mierzonych składowych drgań
mechanicznych, dla skonkretyzowanych typów maszyn. Niestety metoda ta posiada także pewne
wady do których możemy zaliczyć [1,2,4,5]:
x konieczność pomiaru drgań w trzech prostopadłych kierunkach, co wydłuża czas pomiaru
sprzętem przenośnym (lub często nie jest możliwe ze względu możliwość umieszczenia
przetwornika drgań w danym kierunku, możliwie jak najbliżej łożyska) i podraża koszty
instalacji systemów kontroli ciągłej,
x sygnał drganiowy nie zawiera informacji o jakości smarowania,
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x

wady lub uszkodzenia innej części maszyny np. niewyważony lub zgięty wał napędowy
zakłócają („maskują”) sygnał drganiowy z łożyska,
x uszkodzenia węzła łożyskowego obserwowalne są dopiero przy dużym stopniu degradacji
stanu technicznego łożyska.
Wyżej wymienione wady wymuszają rozszerzenie zestawu narzędzi diagnostycznych o
dodatkowego techniki pomiarowe (miary diagnostyczne), do których można zaliczyć:
x pomiar współczynników szczytu jako stosunek wartości szczytowej sygnału drganiowego
do jego wartości skutecznej (średniej kwadratowej) w danym przedziale częstotliwości
drgań. Wartość współczynnika szczytu może być estymatą stanu łożyska tocznego.
Najczęściej metoda ta opiera się na pomiarach przyspieszenia drgań. Przyjmuje się, że
współczynnik szczytu większy od trzech świadczy o symptomie uszkodzenia łożyska,
x analizę widmowa drgań – przeprowadza się z użyciem szybkiej transformaty Fouriera - FFT
(ang. Fast Fourier Transform), starając przyporządkować poszczególnym częstotliwościom
drgań odpowiednie uszkodzenia maszyny oraz odseparować je od częstotliwości drgań
odpowiadającym typowym uszkodzeniom łożysk. Metoda ta jest skuteczna tylko dla maszyn
objętych długotrwałym nadzorem diagnostycznym, bowiem konieczna jest znajomość
widma częstotliwości dla maszyny znajdującej się w stanie pełnej zdatności technicznej, a
najlepiej nowej [6],
x pomiar kurtozy czyli statystyczna analiza sygnału drganiowego oparta o pomiar tak zwanego
współczynnika kurtozy („impulsywności”) sygnału przyspieszenia drgań. Metoda
umożliwia ocenę uszkodzenia łożyska bez znajomości historii pracy urządzenia. Do oceny
stanu łożyska na ogół wystarczający jest pojedynczy pomiar. Do wad tej metody należy
zaliczyć trudność odfiltrowania sygnałów impulsowych którego źródłem są inne części
maszyny w pobliżu diagnozowanego węzła łożyskowego,
x analiza obwiedni sygnału drganiowego podlega na jego demodulacji, a następnie
wyznaczeniu widma powstałej obwiedni sygnału. Tak wyznaczone widmo może zawierać
składowe o częstotliwościach drgań odpowiadających defektom poszczególnych elementów
łożyska. Warunkiem poprawnego wnioskowania diagnostycznego jest dokładna znajomość
budowy węzła łożyskowego, jego geometrii oraz prędkości obrotowej,
x pomiar hałasu – najczęściej stosowany do określenia źródeł hałasu (szybka identyfikacja
istotnie uszkodzonego łożyska) niż do diagnostyki eksploatacyjnej. Powodem tego jest fakt,
iż badania najczęściej przeprowadzane są w warunkach przemysłowych, gdzie analiza
widma hałasu emitowanego przez konkretny węzeł łożyskowy jest bardzo trudna.
Oprócz tego wykorzystuje się metody prostsze, bazujące na ogólnych oględzinach, analizie
czynnika smarującego, osłuchu stetoskopem i pomiarze temperatury (np. z użyciem termowizji)
obudowy łożyska lub fragmentu kadłuba maszyny, w której znajduje się diagnozowany węzeł
łożyskowy.
Bez względu na to, która z metod diagnostycznych zostanie wybrana do oceny stanu
dynamicznego układu napędowego należy pamiętać, że bez znajomości parametrów
geometrycznych łożysk, sprzęgieł, stanu regulacji silnika głównego zagadnienie to może być dość
trudne do praktycznej realizacji i może wymagać od diagnosty dużego doświadczenia zawodowego.
3. Metoda impulsu udarowego
Metodę SPM (ang. Shock Pulse Method) opracowano na zlecenie A.P. Møllera - duńskiego
armatora na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, jako metodę pewnej, łatwej w realizacji
i wczesnej identyfikacji uszkodzeń łożysk tocznych stosowanych w pompach ładunkowych
tankowców. Metoda ta została już 1969 roku opatentowana i wdrożona do produkcji przez
szwedzkiego wynalazcę oraz założyciela firmy SPM – Eivinda Søhoela. Główne założenie polega
na detekcji i pomiarze impulsów udarowych w obszarze częstotliwości rezonansowej przetwornika
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drgań wynoszącej 32kHz, a następnie analizie energetycznej fali udarowej wywołanej zderzeniem
elementu tocznego z bieżnią łożyska, co schematycznie przedstawiono na rysunku 1.

Rys.1. Mechanizm powstawania fali udarowej w materiale konstrukcyjnym bieżni łożyska tocznego [8]

Impulsy udarowe są odpowiedzialne za utworzenie niskoenergetycznej fali sprężystej (fali
mechanicznej), która tworzy się na styku elementów tocznych z bieżnią. Metoda impulsu udarowego
polega na odczycie, gromadzeniu, a następnie przetwarzaniu informacji o fali sprężystej na sygnał
impulsów elektrycznych poprzez wąskopasmowe przetworniki piezoelektryczne. Określona jest
także prędkości uderzeń Vn (ze względu na związek prędkości z energią uderzenia) łożyska
pracującego poprawnie jako [7]:
(1.1)

ܸ ൌ ߚ ή ݊ ή ݀ ή ߛ

gdzie:
n – prędkość obrotowa łożyska,
d – średnica wewnętrzna łożyska,
β,γ – stałe dobrane doświadczalnie.
Ocena stanu łożyska polega na porównaniu aktualnie zmierzonego poziomu prędkości
uderzeń z poziomem określonym dla łożyska pracującego poprawnie – wzorcowego. Wyrażony w
decybelach stosunek tych poziomów zawiera informację o stanie łożyska [7]:


 ܦܪൌ ʹͲ ή ݈ ݃ቀ  ቁ [dB]


gdzie:
Vn – prędkość uderzeń elementów tocznych łożyska badanego,
Vni – prędkość uderzeń elementów tocznych łożyska wzorcowego.
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(1.2)

Wartość impulsu uderzeniowego, określona w skali decybelowej, reprezentowana jest
dodatkowo poprzez wartość maksymalną HDm i wartość tzw. tła sygnału HDc. Interpretacje
graficzną poziomów sygnałów impulsu uderzeniowego przedstawiono na rysunku 2.

Rys.2. Interpretacja graficzna sygnału impulsu udarowego w skali decybelowej [8]:
HDi – poziom sygnału łożyska wzorcowego, HDc – poziom sygnału tła łożyska badanego, HDm – poziom
sygnału maksymalnego łożyska badanego, HDn – znormalizowana skala sygnału dla łożyska badanego

Uszkodzenie łożyska objawiające się względnie dużymi nieregularnościami stanu
powierzchni bieżni lub elementu tocznego wywołują pojedyncze impulsy udarowe o wyższej
wartości niż te, które przyjęto jako poziom tła sygnału. Najwyższa wartość impulsu udarowego
zmierzona na łożysku, nazywana jest maksymalną wartością HDm i podawana jest w decybelach.
Maksymalna wartość HDm wykorzystywana jest także do określenia warunków eksploatacji
łożyska.
Chropowatość powierzchni bieżni łożyska (małe nieregularności) wyzwala szybką
sekwencję impulsów uderzeniowych o niewielkiej energii, które razem tworzą tło sygnału łożyska.
Film olejowy pomiędzy elementami tocznymi, a bieżniami łożyska, ma istotny wpływ na wielkość
wartości tła. Przy normalnej grubości filmu poziom tła łożyska jest relatywnie niski. Ponadto
niewłaściwe wyosiowanie i niewłaściwy montaż, a także niewystarczające smarowanie, zmniejszają
grubość filmu olejowego w całym łożysku lub w jego części co powoduje to wzrost poziomu tła
ponad normę. Zatem poziom tła HDc może być informacją pozwalającą ustalić przyczynę
pogorszenia stanu technicznego węzła łożyskowego. Wpływ filmu olejowego w łożysku tocznym
przedstawiono schematycznie na rys. 3.

Rys.3. Wpływ filmu olejowego na poziom tła sygnału impulsu udarowego [8]

Journal of Polish CIMEEAC Vol. 16 No1/7
75

Aby określić wartości graniczne dopuszczalnych wartości poziomu sygnału tła HDc i
sygnału maksymalnego HDc należy ustalić wartość poziomu sygnału łożyska wzorcowego HDi.
Odbywa się to poprzez wprowadzenie do aparatury pomiarowej rozmiaru łożyska (katalogowego) i
wartości prędkości obrotowej bieżni wewnętrznej (zaleca się jednak, by zmierzyć ją przy okazji
pomiaru sygnału udarowego SPM). Dla tak wprowadzonych danych aparatura pomiarowa
wykorzystując bazę danych automatycznie dobiera wartość poziomu sygnału odniesienia HDi, od
którego, w znormalizowanej skali decybelowej, w sposób barwny oznacza się wartości graniczne.
Kolorem zielonym oznacza się węzeł łożyskowy w stanie pełniej zdatności technicznej, kolorem
żółtym oznacza się zakres poziomów sygnałów udarowych wskazujących degradację stanu
technicznego, a kolorem czerwonym uszkodzenie węzła łożyskowego. Na rysunku 4 przedstawiono
relację poziomów sygnałów HDm i HDc jako funkcję trwałości łożyska tocznego.

Rys. 4. Trwałość węzła łożyskowego oraz odpowiadające jej poziomy sygnałów udarowych [8]: a) węzeł
łożyskowy znajdujący się w stanie pełnej zdatności technicznej, b) stan częściowej zdatności technicznej
c) uszkodzenie węzła łożyskowego

W metodzie SPM przetwornikiem pomiarowym jest detektor piezoelektryczny, którego
częstotliwość rezonansowa wynosząca 32kHz została dobrana eksperymentalnie poprzez analizę
czasową amplitud oraz widm sygnałów wywołanych zderzeniem elementów tocznych z materiałem
konstrukcyjnym bieżni łożysk. Wyzwalane podczas takiego udaru fale mechaniczne charakteryzują
się relatywnie bardzo krótkim czasem narastania i opadania amplitudy. Otrzymanie wąskiego pasma
przenoszenia przetwornika pomiarowego oraz wysokiej czułości wymagało zastosowania w
głowicy pomiarowej dodatkowego falowodu z mosiądzu. Wymiary falowodu oraz jego masa zostały
tak dobrane, aby docierająca do czoła przetwornika niskoenergetyczna fala sprężysta (z prędkością
5000m/s), po przejściu przez detektor piezoelektryczny, przebyła dalszą drogę przez falowód
odbijając się od jego końca tworząc falę stojącą. Układ taki tworzy mechaniczny wzmacniacz
sygnału oraz filtr pasmowo-przepustowy odcinający częstotliwości różniące się o 10% od
częstotliwości rezonansowej przetwornika. Ograniczenie pasma sygnału udarowego ułatwia i
przyspiesza dalszą obróbkę matematyczną przez aparaturę pomiarową. Na rysunku 5 przedstawiono
zasadę działania przetwornika impulsu udarowego.
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Rys.5. Zasada pomiaru impulsów udarowych z użyciem przetwornika piezoelektrycznego [8]

Pomimo dużej czułości przetwornika impulsu udarowego i odporności na sygnały nie
pochodzące z węzła łożyskowego należy pamiętać, że główną informacją w metodzie SPM nie jest
wartość drgań mechanicznych, lecz impuls udarowy niesiony falą sprężystą drogą materiałową.
Dlatego też pomiary impulsu udarowego muszą być realizowane zgodnie z kilkoma zasadami:
x droga sygnału pomiędzy łożyskiem a punktem pomiarowym powinna być możliwie
„najkrótsza” i przyjmować postać linii prostej,
x na drodze sygnału może znajdować się tylko jedno mechaniczne połączenie np. pomiędzy
łożyskiem a obudową łożyska,
x punkt pomiarowy powinien znajdować się w strefie obciążenia łożyska (rys.6.)

Rys.6. Zasady umiejscowienia punktów pomiarowych [8]
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4. Podsumowanie
Niezaprzeczalną zaletą metody impulsu uderzeniowego jest to, że bazuje ona na
zgromadzonych doświadczalnie i opracowanych statystycznie sygnałach pochodzących ze
zdecydowanej większości stosowanych w przemyśle typów łożysk tocznych, z uwzględnieniem ich
rozmiarów, prędkości obrotowych wału, sposobu smarowania a nawet producentów. Rozległa baza
danych zgromadzona przez producenta aparatury pomiarowej przyspiesza wnioskowanie
diagnostyczne i ułatwia stosowanie tej metody przez personel techniczny niższego szczebla, co w
ogólnym rozrachunku przynosi niepodważalne korzyści ekonomiczne. Dodatkowo do zalet tej
metody zaliczyć także można:
x możliwość oceny stanu technicznego więcej niż jednego łożyska w węźle łożyskowym,
x metoda SPM sprawdza się dla bardzo niskich prędkości obrotowych n>5 min-1,
x możliwość oceny stanu technicznego łożysk maszyn pracujących przy rożnych prędkościach
obrotowych.
Wadą jest wysoki koszt zakupu zestawu diagnostycznego SPM oraz to, że nie da się dokonać nawet
zgrubnej weryfikacji stanu technicznego łożyska bez informacji o jego rozmiarze.
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Abstrakt
W artykule przedstawiono projekt oraz gotowe stanowisko do wyznaczenia charakterystyk
przepływowych pomp wirowych w pracy indywidualnej oraz w wybranych wariantach współpracy szeregowej
jak i równoległej. Obserwację parametrów kontrolnych pomp wirowych w różnych stanach pracy: dławienie
przepływu, zmiana prędkości obrotowej. Dużą zaletą stanowiska jest wymuszanie obserwację zjawiska kawitacji.
Słowa kluczowe: pompa, kawitacja, charakterystyki eksploatacyjne pomp

Wstęp
Podstawowym elementem instalacji ciśnieniowej jest system pomp, wśród których
wyróżniamy pompy wirowe. Pompy te z założenia nadają się przede wszystkim do transportu cieczy
czystych, jak i z zawiesinami, a także lepkich i z zawartością gazu. Dzięki swojej ogromnej
wszechstronności i naprawdę szerokiemu zastosowaniu.
Stanowisko przeznaczone jest do wyznaczenia charakterystyk przepływowych pomp wirowych
w pracy pojedynczej pompy oraz w wybranych wariantach współpracy (szeregowej i równoległej).
Zastosowano również przezroczyste elementu rurociągu umożliwiające wywołanie i obserwację
zjawiska kawitacji.

1.

Założenia projektowe stanowiska
Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do wyznaczania charakterystyk pomp wirowych
oparte zostało pompy typu SKB. Są to pompy samozasysające wirowe, krążeniowe, z
bocznym kanałem pierścieniowym, z wirnikiem otwartym. Największą zaletą pomp SKB
przedstawionej na rysunku 1, jest zdolność samoczynnego samozasysania cieczy, bez
potrzeby zalewania przewodu ssącego. Zdolność samozasysania pompa uzyskuje się po
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wcześniejszym zalaniu jej cieczą. Może ona również pracować w urządzeniach przenośnych.
Dozwolone jest pompowanie cieczy o gęstości do 1300 kg/m3 i lepkości do 150 mm2/s.
Projekt modelu 3D stanowiska przedstawiono na rysunku 2. Roboczą wersje stanowiska
przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 1. Widok ogólny pompy krążeniowej typu SKB

Woda, jako czynnik roboczy przechowywana jest w zbiorniku o pojemności V = 250 dm3 .
Podczas pracy pomp jest ona przetłaczana w obiegu zamkniętym, od zbiornika obiegowego przez
rurociągi ssawne do pompy i dalej przez rurociągi tłoczne do zbiornika obiegowego.

Rys.2. Widok ogólny projektu stanowiska do wyznaczania charakterystyk pomp wirowych
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Rys. 3. Widok ogólny stanowiska laboratoryjnego do badania pomp wirowych

Przewidziano możliwość stosowania również chłodzenia za pomocą płytowego wymiennika
ciepła. Pompa obiegowa OPTIECO 25-40/180 FERRO umieszczona pod zbiornikiem wody
stanowiska, przedstawiona na rysunku 4, umożliwia rozszerzenie wariantu pracy układu pompowego
o zagadnienia związane z wymianą ciepła.

Rys. 4. Widok pompy obiegowej

x

x

x

W skład stanowiska do badania pomp wirowych wchodzą:
Pompa krążeniowa typu SKB.2.01, o wydajności Q = 1,80 m3/h i wysokości podnoszenia
Hz = 6 m. Pompa jest bezpośrednio połączona z silnikiem napędowym o mocy 0,37 kW, przy napięciu
zasilającym 3x400 V.
Pompa krążeniowa SKB.2.02 o wydajności Q = 1,8 m3/h i wysokości podnoszenia
Hz = 12 m. Pompa ta jest bezpośrednio połączona z silnikiem napędowym o mocy 0,55 kW
i napięciu zasilającym3x400 V.
Zbiornik obiegowy wody o pojemności V = 250 dm3
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Pulpit sterowniczy stanowiska umożliwiający płynną regulację prędkości obrotowych obu silników
napędowych oraz odczyt napięcia i natężenia prądów zasilających.
W celu dobrania odpowiednich pom oraz poszczególnych elementów składowych stanowiska
wyznaczono podstawowe parametry i wielkości charakteryzujące układy pompowe stanowiska[1,2]:
Geometryczną wysokość podnoszenia pompy,
(1)
ௗ ൌ  ՜ ܪ௦௧ ൌ ܪ௭ ൌ ͳǡͷሾ݉ሿ
Prędkość przepływu oraz średnicy rurociągu dla katalogowej wydajności pompy[14]
Q = 1,8 m3/h = 0,0005 [m3/s]
ସொ

(2)

݀ ൌ ටగఘ ൌ ͲǡͲʹͲሾ݉ሿ ൌ ʹͲǤሾ݉݉ሿ



Z katalogu dobrano rurę stalową czarną ¾ o średnicy zewnętrznej 26,9 mm i grubości ścianki
2,6 mm [15]. średnicy. Dla dobranej średnicy wewnętrznej rurociągu 21,7 mm,
rzeczywista prędkość przepływu:
ݒൌ





ସொ
గௗ మ



(3)

ൌ ͳǡ͵ͷ͵ ቂ ቃ
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Wyznaczenie oporów przepływu rurociągu w poszczególnych odcinkach, w których występują straty
przepływu [8]:
Obliczenie całkowitego oporu instalacji:
ଵ
σୀଵ οܪ௧ ൌ ሺοଵ௧  ͵οଶ  οସ  οହ  ʹο  ο  ο଼ହ ሻ ൌ Ͳǡ͵ͺ͵ሾ݉ሿ
(4)
ఘ
Obliczenie całkowitej wysokości podnoszenia
ܪ௨ ൌ ܪ௦௧  ܪௗ௬ ൌ ʹǡͶͳሾ݉ሿ
Parametry dobranej pompy:
H pump 6 [m]

(5)

Q pump 1,8 [m3/h]


Zjawisko wystąpienia kawitacji [3]


௩మ
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ܰܲܵܪ ൌ ఘೞ െ ఘೡ  ଶೞ ൌ ͳǡͺሾ݉ሿ

(6)
(7)

2. Charakterystyki przepływowe pompy i punkt pracy pompy
Współpraca pompy z instalacją określona jest przez punkt pracy pompy. Punkt pracy P jest
miejscem przecięcia krzywej podnoszenia pompy oraz charakterystyki rurociągu. Charakterystyką
rurociągu nazywa się zależności między wysokością strat hydraulicznych w instalacji pompowej, a
strumieniem objętości przepływającej cieczy. Wysokość strat hydraulicznych może być pomniejszona,
bądź powiększona o stałą wartość Hst wynikającą z sumy różnicy ciśnień i różnicy wysokości
zwierciadeł cieczy w zbiornikach pomiędzy którymi przetłaczana jest ciecz [9].
Wyznaczanie charakterystyk pomp wirowych polega na pomiarze ciśnienia w rurociągu ssawnym
oraz tłocznym oraz przepływu wody. Pomiar odczytywany jest przy pomocy manometrów z rurką
Bourdona oraz wodomierzy jednostrumieniowych. Na rysunku 5 przedstawiono widok ogólny
manometru z rurką Bourdona oraz wodomierza jednostrumieniowego. Pomiary służące do
sporządzania charakterystyk poprzedzone są okresem wstępnym, przeznaczonym na ustalanie się
warunków pracy pompy i przepływu cieczy. Badanie pomp przeprowadza się dla różnych położeń
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zaworu na tłoczeniu pompy Badanie przeprowadza się dla dwóch prędkości obrotowych silnika
napędowego (wirnika pompy), gdy zawór tłoczny jest całkowicie otwarty oraz dla czterech innych
jego położeń, aż do całkowitego zamknięcia. Prędkość ustalona została za pomocą przemiennika
częstotliwości znajdującego się w głównej rozdzielni zasilająco sterującej stanowiska przedstawionej
na rysunku 6.

Rys. 5. Widok ogólny manometru z rurką Bourdona oraz wodomierza [12,13]
ZASILANIE

POMPA
01

POMPA
OBIEGOWA

POMPA
02

WYŁĄCZNIK
AWARYJNY
Rys. 6. Widok ogólny rozdzielni zasilająco–sterującej stanowiska
laboratoryjnego do badania pomp wirowych






Na podstawie pomiarów stanowiskowych tworzy się charakterystyki przepływowe. Komplet
charakterystyk przepływowych przedstawiono na rysunkach 7 oraz 8, przedstawiające następujące
zależności:
Krzywą podnoszenia H=f(Q)
Charakterystyka poboru mocy pompy Pw=f(Q)
Charakterystyka sprawności pompy K=f(Q)
Krzywą naddatku NPSHr=f(Q)
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Rys. 7. Charakterystyki przepływowe wirowej pompy krążeniowej SKB 2.01 [11]

Rys. 8. Charakterystyki przepływowe wirowej pompy krążeniowej SKB 2.02 [11]

Dla każdego położenia zaworu dokonuje się pomiarów po przynajmniej kilkuminutowym okresie
stabilizacji pracy pompy, a następnie odczytuje się wartości pomiarowe następujących wielkości
fizycznych, które są stabelaryzowane. Obliczenia przeprowadza się przy założeniu stałej prędkości
obrotowej wirnika pompy n = const, oraz przy różnych położeniach zaworu tłocznego. Następnie
przeprowadza się analogiczne obliczenia dla innej prędkości obrotowej wirnika pompy. W oparciu o
stabelaryzowane wyniki obliczeń sporządza się charakterystyki przepływu pompy dla dwóch różnych
prędkości obrotowych jej wirnika: Hp=f(Q), Ht=f(Q), Ne=f(Q), Nu=f(Q), ηh=f(Q), ηo=f(Q).
Przykładowe charakterystyki przedstawiono na rysunku 9.
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Rys. 9. Przykładowe charakterystyki przepływu pomp wirowych [3]

Na podstawie badań pomp 1 i 2 w pracy autonomicznej wykonuje się na jednym wspólnym wykresie
charakterystyki przepływu tych pomp H=f1(Q) oraz H=f2(Q), a następnie wykreśla się charakterystykę
zastępczą H=f(Q1,2). Przykład: dwie pompy wirowe o identycznej charakterystyce reprezentowanej na
rysunku 6 przez krzywą H=f1(Q) połączone są równolegle i tłoczą ciecz do wspólnego rurociągu o
charakterystyce Huk=f(Q).

H
A
C

,

C

C1

Q
Q1 = Q 2

,

Q 1,2
Q 1 ,2
Rys. 10. Współpraca równoległa dwóch pomp wirowych o takiej samej charakterystyce przepływu
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Rys. 11. Współpraca równoległa dwóch pomp wirowych o różnych charakterystykachh przepływu

Wyznaczenie charakterystyki przepływu dwóch pomp współpracujących szeregowo i porównaniu jej z
charakterystyką zastępczą uzyskana na podstawie badań pomp pracujących autonomicznie.
Współpraca szeregowa obu pomp możliwa jest jedynie w przypadku, gdy pompa 1 pracuje na ssanie
pompy 2. Wówczas pompa 1 zasysa wodę ze zbiornika wody i tłoczy ją do króćca ssawnego pompy
2. Przykładową charakterystykę przepływu dla współpracy szeregowej dwóch pomp wirowych
przedstawia rysunek 12.
H

C2

C1
,

C1

Q1

Q
,

Q2 = Q 1

Rys. 12. Współpraca dwóch pomp połączonych szeregowo
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W układzie szeregowym dwóch pomp wirowych charakterystykę przepływu wyznacza się
dodając do siebie rzędne wysokości podnoszenia przy stałych wydajnościach. Analizując powyższy
rysunek widać, że w przypadku szeregowego połączenia pomp wydajności Q1=Q2, a jednocześnie
wysokość podnoszenia wzrośnie od wartości H1 do wartości H2 przy czym H2<2H1.

3. PODUMOWANIE
Budowa stanowiska stanowi element rozbudowywanej bazy laboratoryjnej
laboratorium. Stanowisko laboratoryjne umożliwia bezpośrednie wykonywanie przez
ćwiczących czynności praktycznych. Istniej możliwość dalszej modernizacji stanowiska do
badania szeroko rozumianych charakterystyk oraz regulacją układów pompowych w
eksploatacji.
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ZASTOSOWANIE STATYSTYKI F ROZKŁADU FISHERASNEDECORA DO OCENY ISTOTNOŚCI WPŁYWU ZMIAN STOPNIA
KOMPRESJI SILNIKA O ZS NA ŚREDNIĄ WARTOŚĆ
MIĘDZYSZCZYTOWĄ TEMPERATURY SPALIN WYLOTOWYCH
Patrycja Puzdrowska
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Zakład Siłowni Okrętowych
80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12
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ABSTRAKT
W artykule omówiono wpływ zmian stopnia kompresji na parametry pracy silnika o ZS, m.in. na temperaturę
spalin wylotowych. Przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego, na którym przeprowadzono badania
eksperymentalne. Scharakteryzowano, w jaki sposób w istniejącym silniku wprowadzano faktyczne zmiany
stopnia kompresji. Zaprezentowano program badań eksperymentalnych uwzględniający dostępne stanowisko
badawcze i jego możliwości pomiarowe. Dokonano analizy statystycznej i merytorycznej uzyskanych wyników
pomiarów. Zaproponowano zastosowanie statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora do oceny istotności wpływu
zmian stopnia kompresji silnika o ZS na średnią wartość międzyszczytową temperatury spalin wylotowych.
Analizowano średnią wartość międzyszczytową temperatury spalin w obrębie jednego cyklu pracy silnika o ZS,
wyznaczoną na podstawie przebiegu szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych. Omówiono wyniki tych
analiz oraz przedstawiono utylitarny cel tego typu badań w diagnostyce parametrycznej silników tłokowych.
Słowa kluczowe: silnik o ZS, temperatura spalin, statystyka F rozkładu Fishera-Snedecora, diagnostyka.

1. Wstęp
Stopień kompresji H układów cylindrowych tłokowego silnika spalinowego jest wielkością
mającą istotny wpływ na proces spalania paliwa w tych cylindrach oraz na większość
podstawowych i kontrolnych parametrów jego pracy, a także na emisję szkodliwych i
toksycznych składników gazowych w spalinach wylotowych. Obniżenie lub podwyższenie
wartości H może świadczyć o stanie częściowej zdatności lub nawet niezdatności
eksploatacyjnej silnika, powstałym wskutek np. utraty szczelności lub zanieczyszczenia
przestrzeni roboczej cylindra. Coraz bardziej zaawansowane technologicznie silniki dużej
mocy1, np. okrętowe charakteryzują się ograniczoną podatnością kontrolną, przejawiającą się
chociażby brakiem możliwości indykowania cylindrów. Stąd wynika potrzeba diagnozowania
parametrycznego, na podstawie szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych,
rejestrowanej w miejscu pomiaru standardowego, który jest wymagany, gdy mowa o silnikach
okrętowych. Obiektem badania są w omawianym przypadku elementy konstrukcyjne
1

Powyżej 1 MW.
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ograniczające przestrzenie robocze silnika okrętowego, który ze względu na wymagania
towarzystw klasyfikacyjnych posiada miejsce standardowego pomiaru spalin wylotowych
[Polski Rejestr Statków 2016 i 2019, IACS 2016]. Analizowane są procesy zachodzące w
przestrzeniach wewnątrzcylindrowych, które w silnikach okrętowych dużej mocy są
analogiczne, jak w badanym silniku jednocylindrowym. Parametr, jakim jest szybkozmienna
temperatura spalin wylotowych ten może być cennym źródłem informacji diagnostycznej pod
warunkiem odpowiedniego przygotowania metodyki diagnozowania opartej na tym
parametrze. Chcąc osiągnąć ten cel istotne są odpowiednio dobrane: technologia pomiaru,
narzędzia obróbki matematycznej oraz analizy statystycznej i merytorycznej uzyskanych
wyników. Wnioskowanie oparte na statystyce F rozkładu Fishera-Snedecora2 pozwala na
ocenę istotności wpływu jednego czynnika wejściowego na jeden czynnik wyjściowy.
Czynnikiem wejściowym w omawianym przypadku to parametr struktury, jakim jest stopień
kompresji, czynnikiem wyjściowym – średnia wartość międzyszczytowa temperatury spalin
uśredniona w obrębie jednego cyklu pracy silnika, wyznaczona na podstawie szybkozmiennej
temperatury spalin wylotowych silnika o ZS.
2. Wpływ zmian stopnia kompresji na parametry pracy silnika o ZS
Jedną z najistotniejszych wielkości charakteryzującą silnik tłokowy jest stopień kompresji
(wyznaczany na podstawie danych konstrukcyjnych silnika) lub stopień sprężania (określany
dzięki pomiarom ciśnienia czynnika roboczego na początku i na końcu suwu sprężania).
Wielkość ta wpływa bezpośrednio na podstawowe parametry pracy silnika (moment
obrotowy, moc, jednostkowe zużycie paliwa i sprawność) oraz pośrednio na parametr
kontrolny, jakim jest temperatura spalin wylotowych. Pomiar szybkozmiennej temperatury
gazów wylotowych może być zatem źródłem informacji diagnostycznej o obniżonym lub
podwyższonym stopniu kompresji, wynikającym z wystąpienia stanu częściowej zdatności
lub niezdatności eksploatacyjnej.
Wielkością konstrukcyjną, od której w bardzo dużej mierze zależą parametry
termodynamiczne czynnika roboczego na końcu suwu sprężania jest stopień kompresji,
mówiący ile razy zmniejszyła się objętość gazu roboczego w cylindrze podczas przesunięcia
tłoka z dolnego martwego położenia do górnego martwego położenia [Wardziński 1968]:

H

Vk  Vs
Vk

(1)

gdzie: Vs - pojemność skokowa cylindra, Vk - pojemność komory spalania, ε - stopień kompresji

Natomiast wielkością wyznaczaną na podstawie określonego indywidualnie dla każdego
cylindra wykresu indykatorowego [Łutowicz 2004] jest stopień sprężania, określony
zależnością:
1

§ p ·N
H ' ¨¨ 2 ¸¸
© p1 ¹

(2)

gdzie: p1- ciśnienie na początku suwu sprężania, p2- ciśnienie na końcu suwu sprężania, κ - wykładnik izentropy,
ε' - stopień sprężania

Do najważniejszych parametrów podstawowych i kontrolnych pracy silnika, zależnych od
stopnia kompresji, należą te wymienione poniżej.
2

W dalszej części pracy jest ona nazywana również krócej „statystyką F”.
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1) Stopień kompresji powinien być tak dobrany, aby zapewnił samoczynny zapłon
wtryśniętego do komory spalania paliwa. Zalecane jest, aby temperatura końca sprężania
była o około 200oC wyższa od temperatury samozapłonu paliwa [Wajand 2000]. Pozwala
to na tzw. "miękką" pracę silnika oraz łatwiejszy rozruch zimnego silnika w różnych
warunkach klimatycznych.
2) Sprawność ogólna silnika ηo, będąca iloczynem sprawności teoretycznej, indykowanej i
mechanicznej, ma bezpośredni wpływ na koszty eksploatacji silnika. Sprawność
teoretyczna obiegu Seiligera-Sabathe, jaki jest realizowany w silniku o ZS, rośnie przy
zwiększaniu wartości ε, co można wyrazić zależnością [Wiśniewski 2005]:

KtS 1 

1

H


N 1

DM N  1
D  1  DN (M  1)

(3)

gdzie: ηtS - sprawność teoretyczna obiegu Seiligera-Sabathe, ε - stopień kompresji, κ - wykładnik izentropy, α stopień izochorycznego wzrostu ciśnienia, φ - stopień obciążenia

W przypadku sprawności indykowanej ηi, jej wartość maleje wraz ze wzrostem ε.
Wynika to z faktu, że zwiększanie wartości ε powoduje wzrost ciśnienia i temperatury
palącej się mieszanki paliwowo-powietrznej. Przy założeniu stałej wartości temperatury
czynnika chłodzącego, wzrost temperatury spalania skutkuje większymi stratami
chłodzenia. Podobną tendencję można zauważyć w przypadku sprawności mechanicznej
ηm (spadek ηm ze wzrostem ε). Spowodowane to jest wzrostem ciśnienia podczas spalania,
który skutkuje zwiększonymi naprężeniami, a więc i naciskami elementów silnika
przenoszącymi siły powstałe wskutek tych ciśnień. Obciążenia dynamiczne układu tłok pierścienie - cylinder zwiększają straty tarcia, które są głównym składnikiem strat
zawartych w ηm.
W przypadku silników o ZS charakter przebiegu sprawności jest podobny, jak dla
silników o ZI, jednak wartości ε są znacznie większe, ze względu na różnice w
charakterze procesu zapłonu: dla silnika o ZS od 14 do 23, dla silników o ZI od 9 do
nawet 19.
3) Wraz ze wzrostem stopnia kompresji maleje jednostkowe zużycie paliwa i wzrasta moc
silnika, a także jego moment obrotowy. Jednakże należy pamiętać także o obowiązujących
limitach emisji szkodliwych składników spalin (CO, HC, NOx, CO2, cząstki stałe PM,
zadymienie itp.), których ilość jest w bezpośredniej relacji z tymi parametrami [Woś i inni
2016]. Koncentracja toksycznych składników w spalinach zależy przede wszystkim od
współczynnika nadmiaru powietrza λ, a więc też od obciążenia silnika [Wajand 2000].
W celu doboru odpowiedniego stopnia kompresji, należy wziąć pod uwagę wiele
czynników, przede wszystkim rodzaj paliwa, materiał głowicy i cylindra, konstrukcję komory
spalania czy emisję szkodliwych i toksycznych składników spalin [Woś i inni 2016].
Przy założeniu, że temperatura ładunku na początku suwu sprężania jest stała, temperatura
czynnika roboczego na końcu tego suwu określa znana zależność termodynamiczna:

T2

T1  H

N 1

§V ·
T1  ¨¨ 1 ¸¸
© V2 ¹

N 1

(4)

gdzie: T1 - temperatura na początku suwu sprężania, T2 - temperatura na końcu suwu sprężania, ε - stopień
kompresji, κ - wykładnik izentropy, V1 - objętość czynnika roboczego na początku suwu sprężania, V 2 objętość czynnika roboczego na końcu suwu sprężania
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Natomiast wyznaczając temperaturę końca sprężania dla znanego stopnia sprężania ε', należy
posłużyć się zależnością:

T2

T1  H '(N 1)

§p ·
T1  ¨¨ 2 ¸¸
© p1 ¹

N 1
N

(5)

gdzie: p1 - ciśnienie na początku suwu sprężania, p2 - ciśnienie na końcu suwu sprężania, ε' - stopień sprężania, κ
- wykładnik izentropy

Zatem zwiększenie stopnia kompresji skutkuje wzrostem T2. Im większa będzie różnica
pomiędzy temperaturą zapłonu mieszanki, a temperaturą spalin opuszczających cylinder, tym
większa ilość ciepła zostaje zamieniona na pracę. Więc im bardziej czynnik zostanie sprężony
podczas suwu sprężania (zwiększony ε), tym bardziej czynnik musi zostać rozprężony, aby
powrócić do parametrów początkowych, a co za tym idzie gaz wykona większą pracę, a
temperatura spalin wylotowych będzie niższa. Jest to zauważalne np. przy porównaniu
silników samochodowych: benzynowych (ε=9÷11, tspalin=550÷700oC) i Diesla (ε≈20,
tspalin≈400oC).
Na rysunku 1 przedstawiono zależność temperatury spalin wylotowych od wartości stopnia
kompresji silnika o ZI [Ibrahim i Bari 2008]. Autorzy publikacji przeanalizowali wpływ
nastawy zaworu EGR (ang. Exhaust Gas Recirculation) oraz stopnia kompresji na
temperaturę spalin wylotowych. Dla wszystkich analizowanych przebiegów widoczny jest
spadek temperatury spalin wylotowych przy zwiększającym się ε.

Rys. 1. Zmiany średniej temperatury spalin w zależności od stopnia kompresji i prędkości obrotowej silnika dla
różnych nastaw zaworu EGR [Ibrahim i Bari 2008].

Natomiast na rysunku 2 przedstawiono zależność temperatury spalin wylotowych od wartości
stopnia kompresji silnika o ZS [Debnath i inni 2013]. Autorzy publikacji rozpatrywali wpływ
kąta wyprzedzenia wtrysku oraz stopnia kompresji na temperaturę spalin wylotowych. Dla
wszystkich analizowanych kątów wyprzedzenia wtrysku widoczny jest spadek temperatury
spalin przy rosnącym ε.
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Rys. 2. Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku i stopnia sprężania na temperaturę spalin; BTDC - czas przed górnym
martwym punktem, POME - ester etylowy oleju palmowego, BMEP - średnie efektywne ciśnienie wydechu.
[Debnath i inni 2013].

W przypadku ustalonej pracy silnika o ZS spadek stopnia kompresji, wynikający ze
zwiększonej pojemności komory spalania powinien być alarmujący. Może on świadczyć np. o
zużyciu łożysk układu korbowego, albo łożysk sworzni tłokowych, które sprawia, że skraca
się droga tłoka podczas suwu sprężania na skutek sumowania się zwiększonych luzów w
łożyskach [Włodarski 1995]. Inną przyczyną spadku ε może być także uszkodzenie
korbowodu w postaci zgięcia lub wyboczenia trzonu korbowodu [Mijas, Reiter i Kukiełka
2013]. Występowanie zbyt dużej ilości sadzy w przestrzeni wewnątrzcylindrowej, powstałej
w wyniku spalania niecałkowitego paliwa, powoduje zmniejszenie pojemności komory
spalania, a zatem wzrost stopnia kompresji. Zatem spadek lub wzrost temperatury spalin i
odchylenie wyznaczonych na jej podstawie miar diagnostycznych może być źródłem
informacji o wystąpieniu stanu częściowej zdatności lub niezdatności eksploatacyjnej.
3. Badanie eksperymentalne silnika o ZS w warunkach faktycznie wprowadzanych
zmian stopnia kompresji
Określenie wpływu zmniejszonego lub zwiększonego stopnia sprężania na pracę silnika
możliwe jest dzięki badaniom eksperymentalnym. Zasymulowanie wystąpienia stanu
częściowej zdatności eksploatacyjnej poprzez rzeczywiście wprowadzone zmiany ε pozwala
na zarejestrowanie w tych warunkach wybranych parametrów kontrolnych. Temperatura
spalin wylotowych pozwala na wyznaczenie miar diagnostycznych oraz określenie wpływu
zmienionego stopnia kompresji na średnią wartość międzyszczytową temperatury spalin
wylotowych. Należy jednak pamiętać o odpowiednich narzędziach obróbki matematycznej i
statystycznej, aby informacyjność diagnostyczna temperatury spalin wylotowych była jak
największa.
3.1. Opis stanowiska laboratoryjnego i zastosowanej aparatury pomiarowej
Badania empiryczne przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego,
czterosuwowego silnika o ZS Farymann Diesel typu D10 (rys. 3), znajdującym się w
Laboratorium Zakładu Siłowni Okrętowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i
Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Podstawowe dane techniczne silnika są następujące:
-moc nominalna 6,0 kW,
-prędkość obrotowa nominalna 1500 min-1,
-moment obrotowy nominalny 38 N·m,
-średnica cylindra 90 mm,
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-skok tłoka 120 mm,
-stopień kompresji 22:1,
-pojemność skokowa 765 cm3.
W trakcie badań rejestrowano następujące parametry kontrolne silnika:
- temperaturę i ciśnienie spalin wylotowych,
- sygnał górnego martwego położenia tłoka,
- natężenie prądu obciążenia prądnicy (twornika),
- napięcie na zaciskach twornika prądnicy,
- sygnał otwarcia zaworu wylotowego spalin.
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie mierzonych parametrów kontrolnych oraz
urządzenia pomiarowe zastosowane podczas realizacji badań.
Do rejestracji szybkozmiennej temperatury i ciśnienia spalin wylotowych, a także sygnału
górnego martwego położenia tłoka użyto wielofunkcyjnego modułu pomiaroworejestrującego typu DT–9805 firmy Data Translation, natomiast do zapisu rejestrowanych
wartości w języku programisty zastosowano oprogramowanie Matlab. W trakcie badania
utrzymywana była stała prędkość obrotowa wału korbowego w zakresie 1442-1444 obr/min.
Częstotliwość próbkowania wynosiła około 7000 Hz. 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 żeglugowe typu MGO.
Aby uzyskać obniżenie wartości stopnia kompresji zaprojektowano i wykonano dodatkowy
element konstrukcyjny, zwiększający pojemność komory spalania (rys. 3).
Tab. 1. Parametry kontrolne rejestrowane na stanowisku laboratoryjnym silnika Farymann Diesel typu D10
Lp.
Parametr
Urządzenie pomiarowe
Jednostka
Zakres pomiarowy
termopara typu K ze
spoiną zgrzewaną do
Temperatura spalin wylotowych –
o
1.
płaszcza, o średnicy
C
0-1000
tsp
zewnętrznej 0,5 mm,
wykonanego z Inconelu
0-689475,73 Pa
optyczny czujnik
(0-100 psi),
ciśnienia firmy Optrand
2.
Ciśnienie spalin wylotowym - psp
V
czułość 6,01·10-8 V/Pa
C12296
(41,43 mV/psi)
Prędkość obrotowa (położenie
indukcyjny czujnik
kątowe w oOWK) wału
3.
0–3000
min-1
prędkości obrotowej i
korbowego silnika – n
GMP
Górne martwe położenie - GMP
Natężenie prądu obciążenia
miernik natężenia prądu
4.
A
0–15
prądnicy (twornika) – Itw
elektrycznego
Napięcie na zaciskach twornika
miernik napięcia prądu
5.
V
0–250
prądnicy – Utw
elektrycznego
Sygnał otwarcia zaworu
transoptor szczelinowy z
V
0-5
6.
wylotowego
komparatorem LM393
mm
10 (szczelina)
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a)
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Rys. 3. Schemat ideowy (a) oraz widok ogólny (b) stanowiska laboratoryjnego z zaznaczonymi miejscami
montażu czujników pomiarowych: 1 - silnik Farymann Diesel typu D10, 2 - czujnik położenia GMP tłoka i
prędkości obrotowej wału korbowego, 3 - czujnik otwarcia zaworu wylotowego, 4 - konwerter A/C, 5 rejestrator, 6 - program analizujący, 7 - element konstrukcyjny powiększający pojemność komory spalania, 8 czujnik ciśnienia spalin wylotowych, 9 - termopara chłodzona wodą, 10 - kanał wylotu spalin, A – powietrze
dolotowe, B – spaliny wylotowe, C – paliwo zasilające;

3.2. Program badań eksperymentalnych
W prowadzonych przez autorkę niniejszego artykułu badaniach głównym celem było
ustalenie informacyjności diagnostycznej parametru, jakim jest szybkozmienna temperatura
spalin wylotowych silnika o ZS, w zależności od faktycznie wprowadzanych zmian
wytypowanych parametrów jego struktury konstrukcyjnej. W związku z tym zdecydowano o
zastosowaniu planu eksperymentu statycznego, randomizowanego i kompletnego [Polański
1984, Korzyński 2017]. W niniejszym artykule przedstawiono część wyników szerszego
programu przeprowadzonych badań i analizy statystycznej, a mianowicie oceny istotności
wpływu stopnia kompresji na średnią wartość międzyszczytową temperatury spalin
wylotowych jednocylindrowego silnika badawczego o ZS. Na tej podstawie możliwe jest
przeniesienie wyników badań laboratoryjnych na pełnowymiarowe silniki okrętowe, dla
potrzeb ich diagnozowania (wnioskowania diagnostycznego).
Badania eksperymentalne przeprowadzono na silniku Farymann Diesel typ D10. Obiekt
badań procesów cieplno-przepływowych określono poprzez elementy konstrukcyjne
ograniczające przestrzeń roboczą cylindra, a także kanały: powietrza dolotowego i spalin
wylotowych. W prowadzonych badaniach i analizach nie zajmowano się procesami
zachodzącymi w przestrzeni wewnątrzcylindowej, badany był tylko sygnał szybkozmiennej
temperatury spalin rejestrowany w kanale spalin wylotowych. W przypadku zastosowanego
modelu badany silnik potraktowano jako przedmiot diagnozowania przy założeniu, że za
zbiór wymuszeń U to parametry pracy silnika (obciążenie, moment obrotowy, prędkość
obrotowa), które nie zmieniają się [Puzdrowska 2021]. Zmienne są natomiast parametry stanu
X (struktury konstrukcyjnej) - w omawianym przypadku jest to stopień kompresji silnika.
Parametr wyjściowy Y1, jakim jest ciśnienie spalin wylotowych jest istotny dla wyznaczenia
strumienia entalpii spalin wylotowych silnika H spal [Puzdrowska 2019]. Natomiast na
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podstawie zarejestrowanego sygnału szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych
wyznaczone zostały miary diagnostyczne Y2, jednak w niniejszym artykule omówiono
jedynie wartość międzyszczytową temperatury spalin wylotowych uśrednioną w obrębie
jednego cyklu pracy silnika o ZS - ΔTśr.
W stanach pracy ustalonej silnika o ZS możliwe jest zastosowanie trzech
charakterystyk jego pracy [Puzdrowska 2019]. W prowadzonych badaniach zastosowano
charakterystykę prędkościową, regulatorową, z prędkością obrotową zmieniająca sią w
zakresie astatycznej pracy regulatora. Wówczas obciążanie silnika odbywa się na drodze
zwiększania generowanego momentu efektywnego (zwiększania dawki paliwa na cykl pracy
silnika), przy zadanej wartości prędkości obrotowej wału korbowego.
Tab. 2. Punkty charakterystyki regulatorowej zmienności obciążenia silnika Farymann Diesel typ D10 jako
funkcji prędkości obrotowej wału korbowego zastosowana podczas badań (zmienna dawka paliwa na cykl pracy
silnika przy stabilizowanej przez regulator prędkości obrotowej wału korbowego).
Punkty charakterystyki regulatorowej według 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
1443
1442

Liczba
powtórzeń
6
6
6

Podczas badań eksperymentalnych prowadzonych na silniku Farymann Diesel typ D10
pomiary realizowano dla 3 punktów pracy według charakterystyki regulatorowej (tab. 2). W
omawianym etapie badań i obróbki matematycznej oraz analizy statystycznej dokonano
zmian parametru struktury jakim jest pojemność komory spalania, co miało swoje
odzwierciedlenie w wartościach stopnia kompresji silnika. Wartość referencyjna dla badanego
silnika to εREF= ε1=22:1, natomiast wartość obniżona wyniosła ε2=21:1, ze względu na
ograniczenia konstrukcyjne silnika jednocylindrowego, który jest bardzo wrażliwy na nawet
najmniejsze zmiany wartości parametrów struktury. Obniżenie stopnia kompresji zostało
zrealizowane dzięki zastosowaniu dodatkowego elementu konstrukcyjnego, zwiększającego
pojemność komory spalania o ΔVk=0,125·10-5 m3, przy początkowej (referencyjnej)
pojemności komory spalania Vk1=3,787·10-5 m3 oraz pojemności skokowej Vs=79,5·10-5 m3.
Podczas badania diagnostycznego silnika, w czasie ustalonej pracy, wyznacza się spośród
jego parametrów wyjściowych parametry diagnostyczne, które reagują silniej na zmiany
wartości parametrów struktury konstrukcyjnej niż na zmiany wartości parametrów
wejściowych, wymuszających realizowany proces roboczy. Podstawowym warunkiem
wyboru adekwatnych parametrów diagnostycznych jest znacznie większa wrażliwość
parametru wyjściowego względem parametru struktury od jego wrażliwości względem
parametru wejściowego [Korczewski 2017]. 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, jednak w badaniach zastosowano program
statyczny randomizowany kompletny, a przyjęta hipoteza zerowa zakłada brak wpływu
czynnika wejściowego na czynnik wynikowy [Korzyński 2017]. 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 α i liczby stopni swobody f=n-1. Uznano, że najlepiej jest przyjąć statystykę F
rozkładu Fishera - Snedecora, ponieważ spełnione zostały warunki zastosowania
jednostronnych testów parametrycznych [Wojtatowicz 1998; Korzyński 2017]. W
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prowadzonych badaniach założono, że wyniki pomiarów wszystkich parametrów kontrolnych
można zamodelować jako zmienne losowe o rozkładzie normalnym, określonej wartości
oczekiwanej i wariancji, będącej miarą rozrzutu wyników pomiarowych wokół wartości
oczekiwanej. 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 możliwość popełnienia błędu pierwszego rodzaju
wiążącego się z przyjętym poziomem istotności α, tzn. prawdopodobieństwem odrzucenia
hipotezy zerowej wtedy, gdy jest ona prawdziwa oraz możliwość popełnienia błędu drugiego
rodzaju, czyli przyjęcia hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa, wynoszącego β=1-α.
W tabeli 3 zaprezentowano matrycę programu badań eksperymentalnych, w tym wypadku
planu statycznego randomizowanego, pozwalającego na ocenę istotności wpływu czynnika
wejściowego rozpatrywanego w badaniach diagnostycznych silnika – stopnia kompresji
silnika realizowanego w określonym przedziale zmienności, na wyznaczany w tych badaniach
parametr diagnostyczny (czynnik wyjściowy), jakim jest średnia wartość międzyszczytowa
temperatury spalin wylotowych w zakresie jednego cyklu roboczego - ΔTspal.
Tab. 3. Matryca programu badań eksperymentalnych - plan statyczny randomizowany kompletny
Poziom
Numer doświadczenia
czynnika
1
...
4
wejściowego
ε1

ΔTspal11

...

ΔTspal 41

ε2

ΔTspal12

...

ΔTspal 42

Wartość testową (obliczeniową) statystyki F rozkładu Fishera – Snedecora wyznacza się na
podstawie następującej zależności [Korzyński 2017]:
p

¦ n  ('T
i

F

spal_ i

 'Tspal) 2  (n  p)

(6)

i 1

p

q

p

[¦¦ ('Tspal_ ij  'Tspal )  ¦ ni  ('Tspal_ i  'Tspal) ]  ( p  1)
2

i 1 j 1

2

i 1

gdzie: ni – liczba pomiarów średniej wartości międzyszczytowej temperatury na danym poziomie, n – całkowita
liczba pomiarów, 'Tspal_ i - średnia wartość międzyszczytowa temperatury z wyników pomiarów w i-tym
wierszu,

'Tspal

-

średnia

wartość

międzyszczytowa

temperatury

wyników

ze

wszystkich

pomiarów, 'Tspal_ ij – wartość j-tej średniej wartości międzyszczytowej temperatury na poziomie i, p –
liczba poziomów zmienności czynnika wejściowego (stopnia kompresji).

Obliczeniową wartość statystyki Fobl porównuje się z jej wartością krytyczną Fkr
wyznaczoną z tablicy statystycznej, dla przyjętego poziomu istotności α oraz dla
wyznaczonych liczb stopni swobody określonych 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. Dodatkowo po uznaniu danego czynnika
za istotny (Fobl>Fkr) możliwe jest porównanie różnicy ΔF= FoblFkr dla poszczególnych miar
diagnostycznych. Pozwala to na ocenę, na którą miarę diagnostyczną parametr wejściowy
(np. struktury) ma silniejszy wpływ - im wyższe ΔF, tym większy wpływ [Smirnow i Dunin–
Barkowski 1969].
Chcąc uzyskać wartość statystyki Fobl oraz różnicy ΔF, a co za tym idzie odpowiedź na
pytanie dotyczące istotności wpływy wybranych czynników wejściowych (struktury) silnika
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na miarę diagnostyczną, jaką jest średnia w obrębie jednego cyklu jednostkowa entalpia
spalin, należało postępować zgodnie z opracowanym schematem realizacji badań
[Puzdrowska 2021]. Przygotowane odpowiednio na drodze obróbki matematycznej dane
pomiarowe (usunięcie zakłóceń z sieci pomiarowej metodą najmniejszej sumy kwadratów,
korekta amplitudowo-fazowa dająca rzeczywisty przebieg temperatury spalin oraz
wyznaczenie analizowanych miar diagnostycznych) pozwoliły na ich analizę statystyczną. Za
pomocą planu randomizowanego kompletnego możliwe jest wyeliminowanie czynników
wejściowych nieistotnych, natomiast plan randomizowany blokowy pozwolił na analizę
dwuczynnikową.
3.3. Analiza statystyczna i merytoryczna uzyskanych wyników
Wartości czynnika wyjściowego jakim jest średnia wartość międzyszczytowa temperatury
spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika, dla trzech stanów ustalonego
obciążenia silnika, przedstawiono w tabelach 4a - 4c. Punkty P1, P2 i P3 określone tymi
parametrami wynikają z przyjętej charakterystyki regulatorowej pracy silnika (tab. 1).
W celu wyznaczenia wartości statystyki Fobl postawiono następującą hipotezę zerową:
H0: wartość stopnia kompresji nie ma wpływu na wartość międzyszczytową temperatury
spalin uśrednioną w obrębie jednego cyklu pracy silnika ( SII2 = SI2).
Na podstawie danych liczbowych zestawionych w tabelach 4a - 4c oraz przyjętego poziomu
istotności α=0,05 oraz założenia prawostronnego obszaru krytycznego wyznaczono
jednostkową entalpię strumienia spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika,
dla każdego punktu pomiarowego (Pi), liczbę stopni swobody dla licznika i mianownika (f1=1
oraz f2=6). Następnie z tablic statystycznych [Korzyński 2017] odczytano wartość krytyczną
statystyki Fkr=F(0,05;1;6)=5,9874 oraz wyznaczono wartości Fobl, których wartości
przedstawiono w tabeli 5. W przypadku wszystkich analizowanych punktów charakterystyki
spełniony jest warunek: Fobl>Fkr (dodatnie ΔF), więc należy odrzucić hipotezę zerową i
przyjąć w dalszych badaniach diagnostycznych, że w rozpatrywanym zakresie zmienności
obciążenia silnika oraz wartości stopnia kompresji ma on (ε) istotny wpływ na wyznaczoną w
obrębie jednego cyklu pracy silnika o ZS wartość międzyszczytową temperatury spalin
wylotowych.
Tab. 4a. Wartość średniej wartości międzyszczytowej temperatury ΔTspal dla zmiennych wartości stopnia
kompresji w punkcie P1
P1 (432W; 5,1A; 72V)
Numer doświadczenia
Punkt
[-]
1
2
3
4
yi
ε1
22
7,9992
7,8516
8,9122
7,8775
8,1601
ε2
21
36,8767
24,9869
28,2614
28,2723
29,5993
Tab. 4b. Wartość średniej wartości międzyszczytowej temperatury ΔTspal dla zmiennych wartości stopnia
kompresji w punkcie P2
P2 (768W; 6,8A; 96V)
Numer doświadczenia
Punkt
[-]
1
2
3
4
yi
ε1
22
8,6029
8,0407
13,5329
9,0982
9,8187
ε2
21
44,0905
41,9781
37,2799
49,2311
43,1449
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Tab. 4c. Wartość średniej wartości międzyszczytowej temperatury ΔTspal dla zmiennych wartości stopnia
kompresji w punkcie P3
P3 (1200W; 8,5A; 120V)
Numer doświadczenia
Punkt
[-]
1
2
3
4
yi
ε1
22
14,9237
10,7971
9,9460
11,5223
11,7973
ε2
21
55,7589
39,5552
50,8559
42,7020
47,2180
Tab. 5. Wartość statystyki Fobl oraz (ΔF=Fobl-Fkr) dla obniżonej wartości stopnia kompresji i jego wpływ na ΔTspal
Fobl i (ΔF=Fobl-Fkr)
Punkt wg charakterystyki regulatorowej
dla ΔTspal [K]
70,22
P1 (432W; 5,1A; 72V)
(64,23)
143,85
P2 (768W; 6,8A; 96V)
(137,86)
83,84
P3 (1200W; 8,5A; 120V)
(77,85)

Widoczne jest także (tab. 5), że w punkcie P2 wartość ΔF jest 2-krotnie wyższa niż w pozostałych
punktach. Jednakże rząd wielkości wartości ΔF jest zbliżony można zatem uznać, że w całym
badanym zakresie zmienności obciążenia wpływ obniżonej wartości stopnia kompresji na ΔTspal
jest podobny.

Rys. 4. Wpływ stopnia kompresji (ε) na wartość średniej w obrębie jednego wartości międzyszczytowej
temperatury ΔTspal dla obciążeń silnika o ZS wg charakterystyki regulatorowej.

Podczas opracowywania metodyki diagnozowania silnika o ZS opartej na szybkozmiennej
temperaturze spalin wylotowych istotne jest uwzględnienie wielu czynników. Po pierwsze, z
uzyskanych podczas badania silnika parametrów wyjściowych należy wybrać te, które
wnoszą największą ilość informacji diagnostycznej o stanie technicznym silnika. Następnie
należy znaleźć odpowiednie narzędzie pozwalające na ocenę istotności wpływu w przypadku
parametrów przedstawianych w różnych jednostkach miary. Po wyborze odpowiedniego
programu badań oraz metody analizy statystycznej należy opracować schemat realizacji
tychże badań. Powinien on uwzględniać m. in. obróbkę matematyczną (korektę) uzyskanego
sygnału pomiarowego za pomocą indywidualnie dobranych filtrów. W końcowym etapie Journal of Polish CIMEEAC Vol. 16 No1/9
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podczas oceny istotności rozpatrywanych czynników wejściowych na wyjściowe, możliwa
jest zarówno analiza jedno- jak i wieloczynnikowa. W przypadku omawianej analizy
wariancji wyznaczenie wartości ΔF=Fobl - Fkr pozwala także na ocenę jak duży jest wpływ
czynnika wejściowego na wyjściowy. Na podstawie przeprowadzonych badań
eksperymentalnych oraz analizy statystycznej uzyskanych wyników możliwa jest ocena
wpływu stopnia kompresji na wartość średniej w obrębie jednego cyklu wartości
międzyszczytowej temperatury ΔTspal wyznaczonej na podstawie przebiegu szybkozmiennej
temperatury spalin wylotowych (rys. 4). Dzięki uzyskaniu wyników podobnej analizy
również dla innych miar diagnostycznych uzyskanych na podstawie tego parametru oraz dla
innych parametrów struktury możliwe jest opracowanie metodyki diagnozowania opartej na
tejże temperaturze. Jest to szczególnie istotne w diagnostyce silników o ograniczonej
podatności kontrolnej, w których pomiar temperatury spalin jest głównym źródłem informacji
o stanie technicznym przestrzeni roboczych silnika o ZS. Z przeprowadzonych badań wynika,
że zmniejszenie stopnia sprężania (powstałego w wyniku wystąpienia częściowej zdatności
lub niezdatności eksploatacyjnej) wpływa istotnie na wzrost średniej w obrębie jednego cyklu
wartości międzyszczytowej temperatury spalin wylotowych. Dodatkowo przeprowadzenie
analizy statystycznej opartej na wartości ΔF pozwala potwierdzić istotność wpływu ε na
ΔTspal.
4. Uwagi i wnioski końcowe
Stopień kompresji ε jest istotną wielkością charakteryzującą pracę silnika o ZS. Możliwe
jest wyznaczenie go zarówno jako parametru konstrukcyjnego, jak i na podstawie analizy
wykresu indykatorowego. W obu przypadkach alarmujący powinien być dla użytkownika
silnika jego wzrost lub spadek, świadczący o wystąpieniu stanu częściowej zdatności lub
niezdatności eksploatacyjnej. Pomiar szybkozmiennej temperatury spalin pozwala na
określenie wpływu zmiany wielkości wejściowej ε na miarę diagnostyczną, jaką jest średnia
wartość międzyszczytowa temperatury spalin. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu narzędzia
statystycznego, jakim jest statystyka F rozkładu Fishera - Snedecora. W badanym zakresie
zmienności obciążenia silnika określono istotny wpływ ε na ΔTspal. Uznano zastosowaną
metodę badawczą i analityczną za skuteczną do oceny wpływu istotności zmian czynnika
wejściowego - struktury (ε) na parametr wyjściowy (ΔTspal). Możliwe jest również
wyznaczenie innych miar diagnostycznych na podstawie szybkozmiennej temperatury spalin i
określenie wpływu ε na nie, dzięki zastosowaniu statystyki F [Puzdrowska 2020].
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ABSTRAKT
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na problem niskiej podatności kontrolnej okrętowych silników średnioi szybkoobrotowych w eksploatacji, co znacznie ogranicza możliwości diagnozowania parametrycznego ich
przestrzeni roboczych oraz układu wtrysku paliwa. W celu rozwiązania tego problemu zaproponowano pomiar
szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych z silnika, której przebieg po odpowiedniej obróbce matematycznej
oraz analizie statystycznej i merytorycznej może być cennym źródłem informacji diagnostycznej. Jako narzędzie
statystyczne wybrano statystykę F rozkładu Fishera - Snedecora, pozwalającą ocenić, czy analizowany czynnik
wejściowy (wymuszający), w tym wypadku parametr struktury konstrukcyjnej silnika wpływa na czynnik wyjściowy
(wynikowy), jakim jest miara diagnostyczna wyznaczona na podstawie pomiaru szybkozmiennej temperatury spalin
wylotowych i jaka jest siła tego oddziaływania. Badania laboratoryjne przeprowadzono na stanowisku
jednocylindrowego silnika Farymann Diesel typu D10. Polegały one na wprowadzaniu faktycznych zmian w strukturze
konstrukcyjnej rozpatrywanych układów funkcjonalnych silnika badawczego, odwzorowujących stany ich częściowej
zdatności do realizacji funkcji celu działania. W zrealizowanym programie badań rozpatrywano trzy zmieniane
parametry struktury: czynne pole przekroju przepływu kanału powietrza dolotowego, ciśnienie otwarcia wtryskiwacza
oraz stopień kompresji, co miało odzwierciedlać znane i rozpoznawalne uszkodzenia silnika najczęściej występujące
na obiektach rzeczywistych, tzn. pełnowymiarowych silnikach okrętowych. Na podstawie uzyskanych przebiegów
szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych zdefiniowano trzy miary diagnostyczne, których informacyjność
poddano testom statystycznym: uśrednione w obrębie jednego cyklu pracy 4-suwowego silnika tłokowego: wartość
międzyszczytową temperatury spalin, jednostkową entalpię spalin opuszczających cylinder oraz szybkość wzrostu oraz
spadku wartości szybkozmiennej temperatury spalin. Największą wrażliwość diagnostyczną na wprowadzone zmiany
czynnego pola przepływu powietrza dolotowego wykazała jednostkowa entalpia spalin. Obniżone ciśnienie otwarcia
wtryskiwacza wpływało istotnie pod względem statystycznym na wartość międzyszczytowej temperatury spalin oraz
szybkość wzrostu oraz spadku wartości szybkozmiennej temperatury spalin. Natomiast zmniejszona wartość stopnia
kompresji skutkowała istotnym wpływem na wszystkie trzy wyznaczone miary diagnostyczne.
W artykule przedstawiono reprezentatywne wyniki pierwszego etapu badań eliminacyjnych, a mianowicie
analizę statystyczną jednoczynnikową zgodnie z realizowanym planem randomizowanym kompletnym. Planuje się
prace nad drugim etapem badań eliminacyjnych obejmujących analizę dwuczynnikową, zgodnie z planem
randomizowanym blokowym, gdzie dokonana zostanie ocena istotności wpływu zmienianych wartości parametrów
struktury na analizowane miary diagnostyczne, w tle zmiennego obciążenia silnika.
Słowa kluczowe: okrętowy silnik tłokowy, temperatura spalin, informacyjność diagnostyczna, statystyka F rozkładu Fishera - Snedecora
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1. Wstęp
Temperatura spalin wylotowych jest podstawowym symptomem diagnostycznym
okrętowego silnika tłokowego, zarówno tego pracującego jako napęd główny statku, jak i
będącego elementem elektrowni okrętowej. Jest to parametr charakteryzujący przede wszystkim
jakość procesu przemiany energii chemicznej paliwa w energię mechaniczną w wyniku złożonych
procesów fizykochemicznych zachodzących w jego komorze spalania. Temperatura spalin określa
także sprawność procesów termodynamicznych zachodzących w wydzielonych przestrzeniach
gazowych układu cieplno-przepływowego silnika podczas transportu czynnika roboczego.
Informacyjność diagnostyczna temperatury spalin wylotowych jest ściśle zależna od miejsca i
dokładności realizowanego pomiaru.
Obiektem badania diagnostycznego są w omawianym przypadku elementy konstrukcyjne
ograniczające przestrzenie robocze okrętowego tłokowego silnika (komora spalania, kanały:
powietrza dolotowego i spalin wylotowych), a także jego aparatura wtryskowa. Większość
tłokowych silników okrętowych ze względu na wymagania towarzystw klasyfikacyjnych posiada
ściśle określone miejsca standardowego pomiaru temperatury spalin wylotowych [Polski Rejestr
Statków, 2016 i 2019; IACS, 2016]. W przypadku silników głównych tworzących napęd statku
wymagany jest pomiar temperatury spalin wylotowych za każdym cylindrem, a także jej
odchylenie od wartości średniej dla całego silnika (lub bloku cylindrowego) [IACS, 2016: M35].
W przypadku silników okrętowych napędzających prądnice, o mocy powyżej 500 kW
przypadającej na każdy cylinder, również wymagany jest pomiar temperatury spalin za każdym z
cylindrów [IACS, 2016: M36]. Gdy silnik jest wyposażony w impulsowy układ turbodoładowania,
wówczas miejsca pomiaru standardowego temperatury spalin znajdują się przed i za turbiną
turbosprężarki [IACS, 2016: M73]. Stosuje się do tego celu tradycyjne termopary o znacznej
inercyjności pomiarowej (stałe czasowe rzędu dziesiątych części sekundy i więcej), z których
uzyskuje się wartość uśrednioną okresowo zmiennego przebiegu temperatury strumienia spalin
wylotowych [Korczewski, 2017]. Mierzona w stanach ustalonego obciążenia silnika temperatura
spalin wylotowych jest zazwyczaj rejestrowana jako wartość statyczna. Dokonując oceny
informacyjności diagnostycznej tego parametru, w aspekcie dogłębności i wiarygodności
stawianej diagnozy o stanie technicznym silnika, jest ona zdecydowanie wyższa w przypadku
realizacji
pomiarów
dynamicznych.
Obserwacja
procesów
mikrodynamicznych
(szybkozmiennych) w obrębie pojedynczego cyklu pracy silnika, w stanie pracy ustalonej,
pozwala na dokładniejszą diagnozę. Temperatura uśredniona, rejestrowana standardowymi
termoparami oraz jej odchylenia o dopuszczalną, ustaloną przez producenta wartość, nie przynosi
tak wielu informacji o przebiegu procesu spalania i stanie technicznym układu zasilania paliwem
oraz przestrzeni ograniczających komorę spalania, jak temperatura szybkozmienna i wyznaczone
na jej podstawie parametry diagnostyczne. Dlatego wykorzystując miejsce standardowego
pomiaru temperatury spalin możliwe jest umieszczenie w nim specjalnej termopary, o stałej
czasowej rzędu kilkudziesięciu a nawet kilku milisekund i uzyskanie większej ilości informacji
diagnostycznej. Musi być jednocześnie zapewniona sposobność obserwacji uśrednionej wartości
temperatury spalin wylotowych w czasie pracy silnika. Wymaganie to nie stanowi obecnie
większego problemu eksploatacyjnego, biorąc pod uwagę możliwości metrologiczne współcześnie
stosowanych, przenośnych systemów diagnozujących [Korczewski, 2017].
W badaniach realizowanej przez autorkę niniejszego artykułu analizowane są procesy
termodynamiczne zachodzące w przestrzeniach wewnątrzcylindrowych silnika Diesla, który
traktowany jest jako generator szybkozmiennego sygnału temperatury spalin wylotowych. Badania
eksperymentalne prowadzone są na jednocylindrowym silniku wolnossącym, będącym modelem
małej skali obiektu rzeczywistego, jakim jest pełnowymiarowy silnik okrętowy z
turbodoładowaniem. Obserwowane parametry podstawowe i kontrolne różnią się znacząco, co do
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wartości (efekt małej skali), jednak występuje znacząca analogia procesów termodynamicznych
zachodzących w obu silnikach pod względem jakościowym (rys. 1).

Rys. 1. Schemat realizacji badań procesów cieplno–przepływowych w kanale wylotu spalin dla celów diagnostyki
elementów ograniczających przestrzenie robocze silnika okrętowego

Problematyką szybkozmiennych temperatur gazów zajmuje się wiele zespołów badawczych.
Przykładowo, dr inż. A. Olczyk zaproponował metodę, której istotą jest zastosowanie dwóch
przetworników temperatury: w „słabszym” torze umieszczono odsłoniętą miniaturową termoparę
typu „E” (nikielchrom-konstantan NiCr-CuNi) wykonaną z drutu o średnicy 0,05mm, w
„silniejszym” termometr typu CCT (ang. Constant Current Thermometer) wykonany z drutu
wolframowego o średnicy 5μm. Były to przetworniki o różnej (nieznanej z góry) inercyjności,
mierzące ten sam sygnał wejściowy. Autor proponuje zastosowanie do pomiarów odpowiednio
zaadaptowanej sondy Prandtla, w której oprócz klasycznego pomiaru ciśnienia całkowitego i
statycznego istnieje dodatkowo możliwość jednoczesnego pomiaru temperatury statycznej gazu
(składowa dynamiczna temperatury nie ma wpływu na wskazanie termopary). Pomiar ten jest
realizowany za pomocą miniaturowej termopary, umieszczonej w miejscu odpowiadającym
pomiarowi ciśnienia statycznego (na obwodzie końcówki pomiarowej sondy Prandla) i
odizolowanej cieplnie od sondy [Olczyk, 2007]. Natomiast dr M. Jaremkiewicz w swojej pracy
doktorskiej, której promotorem był prof. dr hab. inż. J. Taler, zaproponowała odznaczające się
wysoką dokładnością metody pomiaru nieustalonej temperatury przepływających gazów. Jako
kluczowy problem badawczy identyfikowany podczas pomiaru temperatury gazu, którego
temperatura zmienia się w czasie, postawiono występowanie dużych różnic pomiędzy rzeczywistą
temperaturą gazu i tę wyznaczaną przez czujnik. Przedstawione zostały rozwiązania odwrotnych
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zagadnień nieustalonej wymiany ciepła w trybie on-line, występujących przy pomiarze
nieustalonej temperatury gazu [Jaremkiewicz, 2011 i 2016].
Tematykę pomiarów szybkozmiennych temperatur gazów, jako parametru diagnostycznego
opartych na badaniach laboratoryjnych, w czasie których stosowano do pomiarów dwie termopary
o różnych średnicach wykonanych z materiału o dobrej przewodności i małej bezwładności
cieplnej, opartej na propozycji H. Pfriema z 1936 roku, podejmowało również wcześniej kilka
innych zespołów badawczych [Pfriem, 1936; Tagawa i Ohta, 1997; Roberts i Stone, 2004; Brown i
inni, 2008; Morey i Seers, 2010]. Prace tych Autorów pozwoliły na poszerzenie wiedzy
metrologicznej związanej z pomiarami szybkozmiennej temperatury gazów przepływających z
dużą prędkością, rzędu kilkudziesięciu m/s, jak to ma miejsce w kanale spalin wylotowych silnika
tłokowego [Korczewski, 2017].
Z kolei przez doc. S. Rutkowskiego podejmowane były pierwsze w Polsce próby w
zakresie pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych silnika o zapłonie
samoczynnym dla celów diagnostycznych [Rutkowski, 1976]. Dysponując bardzo
zaawansowanym, jak na lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, analogowym układem
pomiarowym (oscylograf pętlicowy) Autor publikacji rejestrował przebiegi zmienności
temperatury spalin wylotowych jednocylindrowego, czterosuwowego silnika laboratoryjnego,
mierzonej bezpośrednio za zaworem wylotowym, na tle rozwiniętego wykresu indykatorowego.
Głównym celem realizacji badań, było określenie relacji diagnostycznych pomiędzy spadkiem
ciśnienia sprężania czynnika w cylindrze i dynamiką zmian obserwowanej temperatury spalin
wylotowych.
Wielu autorów zajmuje się odtwarzaniem przebiegu temperatury spalin wylotowych silnika o
ZS w sposób analityczny, na podstawie zarejestrowanego w czasie badań eksperymentalnych
wykresu indykatorowego [Wisłocki, 2004; Polanowski, 2007; Zacharewicz, 2010; Witkowski,
2011; Korczewski i Zacharewicz, 2012]. Autorzy ci zaproponowali metody diagnozowania
przestrzeni roboczych silnika okrętowego, jednak żaden nie dokonywał tego na podstawie
bezpośrednio pomiaru temperatury spalin wylotowych. Dostępne są także w literaturze
specjalistycznej wyniki prac badawczych, w których autorzy wyznaczają w sposób analityczny
temperaturę spalin, jednak na podstawie pomiarów optoelektronicznych temperatury płomienia w
komorze spalania silnika laboratoryjnego, wskazując przy tym na liniową zależność pomiędzy
jego temperaturą i temperaturą spalin wylotowych [Hotger i inni, 1992; Kowalczyk, 2000].
Wyniki badań przeprowadzonych przez prof. M. Kowalczyka na jednocylindrowym silniku
badawczym SB 3.1 pozwoliły mu określić następującą zależność empiryczną:

Tg
Tf

3,12  10 4  Tg  0,13

(1)

gdzie: Tg – temperatura gazu w cylindrze, Tf – temperatura płomienia.

Jednakże pomiar temperatury płomienia jest dużo trudniejszy do zrealizowania w diagnostyce
silników pracujących na statku niż pomiar temperatury spalin w kanale wylotowym.
Odnosząc się zatem do istniejących, wcześniej opracowanych metod badawczych,
obliczeniowych i analitycznych autorka niniejszego artykułu proponuje w swojej pracy
rozwiązanie dotąd w takim zakresie nie stosowane. Opiera się ono na następującej tezie
badawczej: „Trwałość i niezawodność okrętowego tłokowego silnika spalinowego jest
zdeterminowana głównie jakością procesu spalania paliwa. Istnieje wiele możliwych przyczyn
zakłóceń tego procesu, których obserwowalnym skutkiem są deformacje przebiegu zmienności
temperatury spalin mierzonej na wylocie z cylindrów, a także w charakterystycznych przekrojach
kontrolnych kanału spalin wylotowych. Pomijając wpływ własności fizykochemicznych paliwa
deformacje te stanowią zazwyczaj konsekwencje zużycia (lub tylko zanieczyszczenia) aparatury
wtryskowej, a także elementów konstrukcyjnych ograniczających przestrzenie robocze silnika. Są
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to procesy ciągłe zawsze towarzyszące eksploatacji silników w warunkach okrętowych. Możliwe
jest zatem potraktowanie zarejestrowanego sygnału temperatury spalin wylotowych jako okresowo
zmiennego sygnału diagnostycznego (okres jest równy czasowi trwania pojedynczego cyklu pracy
silnika), dla którego można wyznaczyć estymatory (cechy dynamiczne) stanu technicznego
układów funkcjonalnych silnika”.
Jako główne cele poznawcze w badaniach określono odtworzenie rzeczywistego przebiegu
szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych silnika metodą modelowania matematycznego
procesu wymiany ciepła w termoparze, a także identyfikację znanych i rozpoznawalnych
uszkodzeń tłokowego okrętowego silnika spalinowego, które w konsekwencji mają bezpośredni
lub pośredni wpływ na przebieg procesu spalania. Celem utylitarnym prowadzonych badań jest
opracowanie metodyki badań diagnostycznych silnika okrętowego w warunkach eksploatacji na
podstawie pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych.
2. Szybkozmienna temperatura spalin wylotowych jako parametr diagnostyczny
Podczas pomiarów szybkozmiennej temperatury spalin występuje szereg problemów, które
należy rozpatrzyć i częściowo lub całkowicie wyeliminować, chcąc uzyskać jak najwięcej
informacji diagnostycznej z tego parametru. Jednym z podstawowych zakłóceń mających istotny
wpływ na dokładność otrzymanych wyników pomiaru temperatury gazu jest inercyjność
zastosowanego czujnika pomiarowego. Najczęściej stosowanymi do tego typu pomiarów są
termopary typu K (chromel-alumel), które wykonywane są w płaszczu elementu pomiarowego lub
bez niego. Aby inercyjność pomiaru była jak najmniejsza należy dążyć do zastosowania jak
najcieńszego drutu termoelektrod, pamiętając jednak o spadku jego odporności na uszkodzenia i
trwałości wraz ze zmniejszaniem średnicy. Termopara bez osłony elementu pomiarowego ma
mniejszą trwałość od termopary z osłoną, jednak zarazem mniejszą inercyjność. Wielkością
determinującą inercyjność termopary jest jej stała czasowa zależna od rozmiarów i mechanicznej
konstrukcji termoelektrod, własności termofizycznych zastosowanego materiału oraz właściwości
termodynamicznych i charakteru przepływu gazu. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na
dokładność pomiarów temperatur szybkozmiennych jest sposób montażu czujnika. Główną
przeszkodą jest nagrzewanie się termopary od materiału kanału przepływowego (lub innego
elementu podtrzymującego), w który jest ona podczas pomiaru wkręcona lub wlutowana. Ma to
decydujący wpływ na wyniki pomiarów. Jedyną metodą zapobiegającą lub znacznie zmniejszającą
tego typu zakłócenie jest skuteczna izolacja czujnika, np. na drodze zastosowania osłony
chłodzonej lub izolowanej materiałem ceramicznym. Pierwsze rozwiązanie wiąże się jednak z
możliwością wystąpienia nieszczelności i przedostania się wody do kanału przepływowego, obie
metody natomiast zwiększają koszt, ale i dokładność pomiarów. Najtrudniejsze z punktu widzenia
metrologicznego są dobór miejsca i sposób montażu termopary do pomiaru szybkozmiennej
temperatury spalin wylotowych, gdy mowa o silniku okrętowym pracującym w rzeczywistych
warunkach eksploatacji (w siłowni okrętowej). Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest
zaadaptowanie do tego celu standardowej termopary układu pomiarowego silnika.
Pomiar szybkozmiennej temperatury spalin w miejscu pomiaru standardowego wydaje się być
najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ diagnosta nie ingeruje wówczas w konstrukcję
przestrzeni roboczych silnika. Należy jednak uwzględnić następujące czynniki:
x opóźnienie sygnałów względem przebiegu temperatury zarejestrowanego wewnątrz
cylindra i deformacje rejestrowanych sygnałów,
x opory przepływu w kanale spalin wylotowych, w zależności od jego formy konstrukcyjnej
oraz stanu technicznego powierzchni wewnętrznej,
x zjawiska falowe zachodzące w kanale (interferencja i odbicia fal ciśnienia pochodzących
od pozostałych cylindrów współpracujących z danym kanałem zasilającym turbosprężarkę)
[Korczewski, 2017],
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sprężanie adiabatyczne słupa gazu znajdującego się przed kolejnymi impulsami spalin
opuszczających cylindry silnika [Korczewski, 2017].

Spośród wielu układów funkcjonalnych silników okrętowych, jako najczęściej ulegające
uszkodzeniom, autorzy wskazują: układ zasilania paliwem oraz układ wymiany czynnika
roboczego [Witkowski, 2017]. W przypadku układu zasilania paliwem dochodzi do uszkodzenia
wtryskiwaczy (zużycie stożka iglicy, zużycie i zakoksowanie otworów rozpylacza czy utrata
sprężystości własnej sprężyny, objawiająca się spadkiem ciśnienia otwarcia wtryskiwacza), ale
także pomp wtryskowych (nieszczelność zaworów zwrotnych, nieszczelność pary precyzyjnej czy
zakleszczenia nurników pomp) czy przewodów paliwowych. Natomiast, gdy mowa o zaworach
cylindrowych, będących najbardziej obciążonymi cieplnie i mechanicznie częściami
konstrukcyjnymi silnika, najczęściej dochodzi do zużycia ściernego prowadnicy, co skutkuje
przekoszeniem zaworu, a w konsekwencji nawet do pęknięcia trzonka zaworowego. Innym często
spotykanym uszkodzeniem układu wymiany czynnika roboczego są pęknięcia zmęczeniowe
sprężyn dociskających [Korczewski, 2017]. Inne uszkodzenia dotyczące układu tłokowokorbowego czy łożysk, a także zakłócenia procesu spalania, mogą objawiać się jako obniżenie
stopnia kompresji ε. W przypadku ustalonej pracy tłokowego silnika okrętowego spadek stopnia
kompresji, wynikający ze zwiększonej pojemności komory spalania powinien być alarmujący.
Może on świadczyć np. o zużyciu łożysk układu korbowego albo łożysk sworzni tłokowych, które
sprawia, że skraca się droga tłoka podczas suwu sprężania na skutek sumowania się zwiększonych
luzów w łożyskach [Włodarski, 1995]. Inną przyczyną spadku stopnia kompresji może być także
uszkodzenie korbowodu w postaci zgięcia lub wyboczenia trzonu korbowodu [Mijas; Reiter i
Kukiełka, 2013]. Występowanie zbyt dużej ilości sadzy w przestrzeni wewnątrzcylindrowej,
powstałej w wyniku niecałkowitego spalania paliwa, powoduje natomiast zmniejszenie
pojemności komory spalania, a zatem wzrost stopnia kompresji [Debnath, 2013; Woś, 2016].
Podczas badania diagnostycznego silnika w stanie ustalonej pracy rejestruje się wartości
parametrów kontrolnych: wejściowych i wyjściowych. Dla potrzeb wnioskowania
diagnostycznego wybiera się te spośród parametrów wyjściowych Y, które reagują silniej na
zmiany wartości parametrów struktury konstrukcyjnej S niż na zmiany wartości parametrów
wejściowych X wymuszających realizowany proces roboczy. Otrzymuje się w ten sposób zbiór
parametrów diagnostycznych D: niezależnych i zupełnych. Podstawowym warunkiem wyboru
odpowiednich parametrów diagnostycznych jest znacznie większa wrażliwość parametru
wyjściowego względem parametru struktury WYS od jego wrażliwości względem parametru
wejściowego WYX. Porównywanie wrażliwości wielu parametrów kontrolnych, podawanych w
różnych jednostkach miary, wymusza konieczność przyjmowania do tego celu względnych
wartości parametrów wejściowych GX, wyjściowych GY i strukturyGS [Korczewski, 2017]:
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'Y
Y0
'S
S0

Y pom  Y0
Y0
!! WXY
S pom  S 0
S0

GY
GX

'Y
Y0
'X
X0

Y pom  Y0
Y0
X pom  X 0

(2)

X0

gdzie: Y - parametr wyjściowy, X - parametr wejściowy, D - parametr diagnostyczny, S - parametr
struktury konstrukcyjnej, WYS - wrażliwość parametru wyjściowego względem parametru
struktury, WYX - wrażliwość parametru wyjściowego względem parametru wejściowego, 0 parametr początkowy, pom - parametr pomiarowy, G - wartość względna parametru
Istnieje wiele metod oceny istotności wpływu zmian parametrów struktury na przebieg
analizowanego procesu fizycznego i wartości parametrów wyjściowych (diagnostycznych). Należą
do nich m.in. pojęcie znane z klasycznej analizy matematycznej, jakim jest odległość pomiędzy
funkcjami, entropia informacyjna pochodząca z jakościowej teorii informacji, a także
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nieparametryczne i parametryczne testy statystyczne [Shannon, 1945; Mazur, 1970; Kudrewicz,
1976; Korczewski, 2017; Korzyński, 2017].Parametr kontrolny silnika Diesla, jakim jest
szybkozmienna temperatura spalin wylotowych może być cennym źródłem informacji
diagnostycznej pod warunkiem odpowiedniego przygotowania metodyki oceny stanu technicznego
opartej na tym parametrze [Morey i Seers, 2010]. Chcąc osiągnąć ten cel istotne są odpowiednio
dobrane: technologia pomiaru, a także narzędzia obróbki matematycznej oraz metody analizy
statystycznej i merytorycznej uzyskanych wyników.
2.1. Statystyka F rozkładu Fishera – Snedecora jako narzędzie do oceny istotności wpływu
W przypadku oceny istotności wpływu jednego parametru wejściowego silnika (struktury
konstrukcyjnej) na jeden parametr wyjściowy (szybkozmienna temperatura spalin wylotowych)
opracowano program eksperymentu statycznego, randomizowanego kompletnego, przy
zastosowaniu do analizy statystyki F rozkładu Fishera- Snedecora1, ponieważ spełnione zostały
warunki zastosowania jednostronnych testów parametrycznych [Polański, 1984; Korzyński, 2017].
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. W prowadzonych badaniach założono z góry, że wyniki pomiarów wszystkich
parametrów kontrolnych można zamodelować jako zmienne losowe 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.
W przypadku analizy jednoczynnikowej (plan randomizowany kompletny) przeprowadzono ocenę
istotności wpływu czynnika wejściowego, będącego parametrem struktury, rozpatrywanego w
badaniach w określonym przedziale zmienności, według charakterystyki regulatorowej na
wyznaczany parametr diagnostyczny (czynnik wyjściowy).
Wartość testową (obliczeniową) statystyki F rozkładu Fishera – Snedecora wyznacza się (w tym
przypadku dla entalpii właściwej spalin jako czynnika wyjściowego) na podstawie następującej
zależności:
p
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gdzie: ni – liczba pomiarów entalpii właściwej na danym poziomie, n – całkowita liczba
pomiarów, hi - średnia entalpia właściwa z wyników pomiarów w i-tym wierszu, h - średnia
entalpia właściwa wyników ze wszystkich pomiarów, hij – wartość j-tej entalpii właściwej na
poziomie i, p – liczba poziomów zmienności czynnika wejściowego
Jako dopełnienie analizy statystycznej określono wartości ΔF, będące różnicą pomiędzy
wartością statystyki Fobl, obliczoną dla badanego czynnika wejściowego, z wartością krytyczną dla
założonych wartości stopni swobody licznika i mianownika oraz poziomu istotności:
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(4)

W dalszej części pracy jest ona nazywana również krócej „statystyką F”.
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W przypadku klasyfikacji pojedynczej statystykę F wylicza się jako stosunek wariancji
wielkości wejściowej do wariancji charakteryzującej niedokładność pomiarów. Zatem, im wartość
ΔF będzie większa, tym większa będzie siła wpływu czynnika wejściowego na analizowany
parametr wyjściowy.
2.2. Etapy analizy statystycznej
Chcąc uzyskać wartość statystyki Fobl oraz różnicy ΔF, a co za tym idzie odpowiedź na pytanie
dotyczące istotności wpływu wybranych czynników wejściowych (struktury) silnika na
zdefiniowane miary diagnostyczne należało postępować zgodnie z opracowanym schematem
realizacji badań [Puzdrowska, 2021]. Zarejestrowany sygnał w pierwszym kroku poddano obróbce
matematycznej (usunięcie zakłóceń z sieci pomiarowej metodą najmniejszej sumy kwadratów).
Istotnym elementem podczas oceny własności dynamicznych termoelementu jest określenie
odpowiedzi termopary na wymuszenie sinusoidalne temperatury gazu - przesunięcie fazowe oraz
amplitudę zmian temperatury rejestrowanej przez termoparę w stosunku do wymuszanych,
rzeczywistych zmian temperatury gazu [Puzdrowska, 2016 i 2018CE]. Z tak uzyskanego
przebiegu rzeczywistej i pozbawionej zakłóceń szybkozmiennej temperatury spalin wyznaczono
miary diagnostyczne. Dzięki zastosowaniu planu randomizowanego kompletnego wyodrębniono
wielkości wejściowe nieistotne i wyeliminowano je z funkcji obiektu badań, dokonano także
uzasadnienia merytorycznego. Ostatnim etapem jest zrealizowanie planu randomizowanego
blokowego oraz analiza statystyczna dwuczynnikowa i wnioski merytoryczne do niej.
2.3. Miary diagnostyczne
Wyniki badań laboratoryjnych dotyczyły przebiegów zmienności temperatury spalin dla
pojedynczego cyklu pracy silnika. Poddano analizie 3 różne wzorce miar sygnału pomiarowego,
wyznaczone na podstawie pomiarów i analizy sygnału quasiokresowego, jakim jest
szybkozmienna temperatura spalin w kanale wylotowym tłokowego silnika okrętowego,
wyznaczone z sygnału poddanego wcześniejszej obróbce matematycznej (rys. 2) [Korczewski i
Puzdrowska, 2015; Marszałkowski i Puzdrowska, 2015; Puzdrowska, 2016; Roberts, 2004].
Średnią wartość międzyszczytową szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych ΔTśr
wyznaczono jako różnicę pomiędzy maksymalną a minimalną wartością temperatury dla
poszczególnych cykli pracy silnika. Wartość entalpii jednostkowej spalin hśr 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 cp, obliczanej z równań stechiometrycznych dla ich średniej temperatury.
Wartość cp wyznaczono na podstawie składu paliwa zasilającego i pomiarów współczynnika
nadmiaru powietrza rejestrowanego dla każdego stanu pracy tłokowego silnika okrętowego.
Znajomość szybkości wzrostu oraz spadku temperatury spalin wylotowych ΔT/Δτ↑ pozwoliła na
określenie dynamiki przebiegu obserwowanego procesu cieplno-przepływowego. Jako, że
analizowano sygnał rzeczywisty po korekcie amplitudowo - fazowej jest przebiegiem
sinusoidalnym, wartości szybkości wzrostu i spadku temperatury spalin były takie same. Szybkość
wzrostu (spadku) temperatury spalin wylotowych wyznaczono jako stosunek dwóch różnic:
różnicy pomiędzy maksymalną a minimalną wartością temperatury spalin wylotowych w obrębie
jednego cyklu pracy silnika w [K] oraz różnicy między czasem, w którym temperatura spalin
wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika osiąga wartość maksymalną i minimalną [s].
Wymienione miary diagnostyczne zostały szerzej opisane w publikacji [Puzdrowska 2019].
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3. Opis stanowiska laboratoryjnego i zastosowanej aparatury pomiarowej
Badania empiryczne przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym jednocylindrowego,
czterosuwowego tłokowego silnika okrętowego Farymann Diesel typu D10 (rys. 2), znajdującym
się w Laboratorium Zakładu Siłowni Okrętowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i
Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Podstawowe dane techniczne silnika to: moc nominalna
6,0 kW, prędkość obrotowa nominalna 1500 min-1, moment obrotowy nominalny 38 N·m,
średnica cylindra 90 mm, skok tłoka 120 mm, stopień kompresji 22:1, pojemność skokowa 765
cm3. W tabeli 1 przedstawiono zestawienie mierzonych parametrów kontrolnych oraz urządzenia
pomiarowe zastosowane podczas realizacji badań.
a)

b)

Rys. 2. a) Schemat ideowy stanowiska laboratoryjnego z zaznaczonymi miejscami montażu czujników pomiarowych:
1 - silnik Farymann Diesel typu D10, 2 - czujnik położenia GMP tłoka i prędkości obrotowej wału korbowego, 3 czujnik otwarcia zaworu wylotowego, 4 - konwerter A/C, 5 - rejestrator, 6 - program analizujący, 7 - element
konstrukcyjny powiększający pojemność komory spalania, 8 - czujnik ciśnienia spalin wylotowych, 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, 3 – czujnik otwarcia zaworu wylotu spalin, 7 - element konstrukcyjny
powiększający objętość komory spalania wraz z czujnikiem ciśnienia czynnika wewnątrz komory spalania, 8 – czujnik
ciśnienia w kanale, 9 - termopara chłodzona wodą, A – powietrze dolotowe (kanał wraz z zaworem regulacyjnym), C
– paliwo zasilające.
Tab. 1. Parametry kontrolne rejestrowane na stanowisku laboratoryjnym silnika Farymann Diesel typu D10
Lp.

Parametr

1.

Temperatura spalin
wylotowych – tsp

2.

Ciśnienie spalin wylotowym
- psp

3.

Prędkość obrotowa
(położenie kątowe w oOWK)
wału korbowego silnika – n
Górne martwe położenie GMP

Urządzenie pomiarowe
termopara typu K ze spoiną
zgrzewaną do płaszcza, o
średnicy zewnętrznej 0,5
mm, wykonanego z Inconelu

Jednostka
o

Zakres pomiarowy

C

0-1000

optyczny czujnik ciśnienia
firmy Optrand C12296

V

0-689475,73 Pa
(0-100 psi),
czułość 6,01·10-8 V/Pa
(41,43 mV/psi)

indukcyjny czujnik prędkości
obrotowej i GMP

min-1

0–3000
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4.
5.
6.

Natężenie prądu obciążenia
prądnicy (twornika) – Itw
Napięcie na zaciskach
twornika prądnicy – Utw
Sygnał otwarcia zaworu
wylotowego

miernik natężenia prądu
elektrycznego
miernik napięcia prądu
elektrycznego
transoptor szczelinowy z
komparatorem LM393

A

0–15

V

0–250

V
mm

0-5
10 (szczelina)

Do rejestracji szybkozmiennej temperatury i ciśnienia spalin wylotowych, a także sygnału
górnego martwego położenia tłoka użyto wielofunkcyjnego modułu pomiarowo-rejestrującego
typu DT–9805 firmy Data Translation, natomiast do zapisu rejestrowanych wartości w języku
programisty zastosowano oprogramowanie Matlab. Podczas badań eksperymentalnych pomiary
realizowano dla 3 punktów pracy według charakterystyki regulatorowej, ze względu na
ograniczone możliwości układu regulacji obciążenia i sterowania dawką paliwa zasilającego
badanego silnika. W trakcie badania utrzymywana była stała prędkość obrotowa wału korbowego
w zakresie 1442-1444 obr/min, dla obciążeń silnika kolejno: Pobc1=432W, Pobc2=768W,
Pobc3=1200W. Częstotliwość próbkowania wynosiła około 7000 Hz. 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 żeglugowe
typu MGO. Głównym celem prowadzonych badań empirycznych było ustalenie informacyjności
diagnostycznej szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych silnika tłokowego, należało zatem
ustalić jej wrażliwość na zmiany parametrów jego struktury konstrukcyjnej. W związku z
powyższym zmiennymi wejściowymi były parametry struktury wymienione poniżej.
Po pierwsze czynne pole przekroju przepływu kanału powietrza dolotowego Adol zmieniało
swoją wartość względem stanu referencyjnego, rozumianego jako pełne otwarcie zaworu
regulacyjnego, co symulowało utratę drożności przegrody filtracyjnej. Zmieniano wartość
czynnego pola przekroju przepływu kanału dolotowego w 3 zakresach (100% - 804 mm2, 75% 603 mm2, 50% - 401 mm2) [Puzdrowska, 2020].
Jako drugi parametr wejściowy struktury konstrukcyjnej wybrano ciśnienie otwarcia
wtryskiwacza pwtr regulowane poprzez relaksację sprężyny we wtryskiwaczu. W badanym silniku
zamontowany jest wtryskiwacz z podkładkami o grubości δwtr równej 1,3+1 mm, co daje wartość
ciśnienia otwarcia wtryskiwacza paliwa około 12 MPa (wartość dla stanu referencyjnego).
Podczas badania dla stanu 2 we wtryskiwaczu zamontowano podkładki o grubości 1,3+0,5 mm, co
powodowało obniżenie ciśnienia otwarcia wtryskiwacza do 10 MPa, co symulowało uszkodzenie
układu wtrysku paliwa.
W trzecim kroku dokonano zmian parametru struktury jakim jest pojemność komory spalania,
co miało swoje odzwierciedlenie w wartościach stopnia kompresji silnika ε. Wartość referencyjna
dla badanego silnika to εREF= ε1=22:1, natomiast wartość obniżona wyniosła ε2=21:1, ze względu
na ograniczenia konstrukcyjne silnika jednocylindrowego, który jest bardzo wrażliwy na nawet
najmniejsze zmiany wartości parametrów struktury. Obniżenie stopnia kompresji zostało
zrealizowane dzięki zastosowaniu dodatkowego elementu konstrukcyjnego, zwiększającego
pojemność komory spalania o ΔVk=0,125·10-5 m3, przy początkowej (referencyjnej) pojemności
komory spalania Vk1=3,787·10-5 m3 oraz pojemności skokowej Vs=79,5·10-5 m3. Przed
przystąpieniem do badań przeprowadzono eksperyment wstępny mający na celu ocenę wpływu
obciążenia silnika P na szybkozmienną temperaturę spalin wylotowych (P traktowane jako
parametr wejściowy).
4. Wyniki analizy statystycznej
W analizie matematycznej i statystycznej obliczono wartości zdefiniowanych miar
diagnostycznych (hśr, ΔTśr, (ΔT/Δτ↑)śr) w obrębie jednego cyklu pracy silnika. Wyznaczono
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wartości statystyki Fobl dla parametrów wejściowych, jakimi są zmienne parametry struktury (Adol,
pwtr, ε).
W celu wyznaczenia wartości statystyki Fobl postawiono następujące hipotezy zerowe H0i:
H01: wartość analizowanego parametru struktury nie ma wpływu na wartość jednostkowej entalpii
strumienia spalin uśrednioną w obrębie jednego cyklu pracy silnika ( SII2 = SI2).
H02: wartość analizowanego parametru struktury nie ma wpływu na wartość międzyszczytową
temperatury strumienia spalin w obrębie jednego cyklu pracy silnika ( SII2 = SI2).
H03: wartość analizowanego parametru struktury nie ma wpływu na wartość szybkości wzrostu
oraz spadku temperatury spalin w obrębie jednego cyklu pracy silnika ( SII2 = SI2).
Na podstawie danych liczbowych oraz przyjętego poziomu istotności α=0,05 oraz
założenia prawostronnego obszaru krytycznego wyznaczono wartości wszystkich trzech miar
diagnostycznych dla strumienia spalin wylotowych w obrębie jednego cyklu pracy silnika, dla
każdego punktu pomiarowego (Pi) oraz zmiennego parametru struktury, a także liczbę stopni
swobody dla licznika i mianownika f1 i f2. Następnie z tablic statystycznych [Korzyński, 2017]
odczytano wartość krytyczną statystyki Fkr=F(α; f1; f2) oraz wyznaczono wartości Fobl, których
wartości przedstawiono w tabeli 2 oraz na rys. 3a - c. Gdy spełniony jest warunek: Fobl>Fkr, należy
odrzucić hipotezę zerową i przyjąć w dalszych badaniach diagnostycznych, że w rozpatrywanym
zakresie zmienności obciążenia silnika oraz wartości analizowanego parametru struktury
konstrukcyjnej silnika ma on (parametr struktury) istotny wpływ na wyznaczone w obrębie
jednego cyklu pracy tłokowego silnika okrętowego miary diagnostyczne (dodatnie wartości ΔF w
tabeli 1 oznaczone kolorem niebieskim).
Tab. 2. Wartość statystyki Fobl oraz (ΔF=Fobl-Fkr) dla zmiennych wartości analizowanego parametru struktury:
a) czynnego pola przepływu powietrza dolotowego b) ciśnienia otwarcia wtryskiwacza c) stopnia kompresji
a)
Punkt wg charakterystyki regulatorowej
P1 (432W; 5,1A; 72V)
P2 (768W; 6,8A; 96V)
P3 (1200W; 8,5A; 120V)
b)
Punkt wg charakterystyki regulatorowej
P1 (432W; 5,1A; 72V)
P2 (768W; 6,8A; 96V)
P3 (1200W; 8,5A; 120V)
c)
Punkt wg charakterystyki regulatorowej
P1 (432W; 5,1A; 72V)
P2 (768W; 6,8A; 96V)
P3 (1200W; 8,5A; 120V)

hśr, kJ/kg

ΔTśr, oC

(ΔT/Δτ↑)śr , K/s

157,10 (153,42)
119,39 (115,70)
357,14 (353,45)

30,44 (26,76)
14,93 (11,24)
16,24 (12,55)

30,42 (26,73)
14,93 (11,25)
16,27 (12,59)

hśr, kJ/kg

ΔTśr, oC

(ΔT/Δτ↑)śr, K/s

0,81 (-5,18)
5,72 (-0,27)
15,05 (9,06)

225,60 (219,61)
85,06 (79,08)
263,41 (257,43)

70,53 (64,55)
85,23 (79,24)
263,88 (257,89)

hśr, kJ/kg

ΔTśr, oC

(ΔT/Δτ↑)śr, K/s

52,34 (46,35)
22,12 (16,13)
11,99 (6,00)

70,22 (64,23)
143,85 (137,86)
83,84 (77,85)

70,32 (64,34)
144,13 (138,14)
83,98 (77,99)
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a)
257,89
240

257,43

219,61

190

140
64,55

79,24

90
79,08
40
-5,18

-0,27

-10

9,06

P1
P2
P3

b)

138,14

150
137,86

130
110
90

64,34
64,23

77,99

70

77,85
46,35

50
30

16,13

10

6,00

-10
P1
P2

P3

c)
hśr [kJ/kg]

ΔTśr [oC]

ΔT/Δτ↑ [K/s]

Rys. 3. Wartość różnicy statystyki ΔF=Fobl-Fkr dla zmiennych wartości: czynnego pola przepływu powietrza
dolotowego Adol (a), ciśnienia otwarcia wtryskiwacza pwtr (b), stopnia sprężania ε (c).
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Dla oceny istotności wpływu parametrów struktury w tle zmiennego obciążenia tłokowego silnika
okrętowego wyznaczono charakterystyki obrazujące wyznaczone na podstawie przebiegów
zmienności szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych miary diagnostyczne (hśr, ΔTśr,
ΔT/Δτ↑) jako funkcji obciążenia badanego silnika (rys. 4). Miarą rozwarstwienia tych
charakterystyk są analizowane parametry struktury (Adol, pwtr, ε).

a)

b)

Rys. 4. Charakterystyki zmienności wyznaczonych miar diagnostycznych w obrębie jednego cyklu pracy jako funkcji
obciążenia dla stanu referencyjnego oraz dla stanów częściowej zdatności:
a) jednostkowej entalpii spalin wylotowych, b) średniej wartości międzyszczytowej temperatury spalin wylotowych,
gdzie: stan referencyjny to Adol=100%, pwtr=12 MPa, ε=22:1, dolot powietrza w 75% i 50% względem
referencyjnego, obniżone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza do 10 MPa, obniżony stopień kompresji do 21:1

Na podstawie wyników analizy statystycznej (tab. 2) oraz sporządzonych charakterystyk
zmienności wyznaczonych miar diagnostycznych w tle obciążenia silnika (rys. 4), w
rozpatrywanym zakresie zmienności obciążenia oraz parametrów struktury silnika, wyciągnięto
przedstawione poniżej wnioski merytoryczne.
1. Zmniejszenie czynnego pola przepływu powietrza dolotowego Adol istotnie wpływa na
wszystkie trzy wyznaczone miary diagnostyczne (tab. 2a). Najsilniejszy wpływ tego parametru
struktury występuje w przypadku entalpii jednostkowej spalin (największe ΔF).
2. Obniżone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza pwtr wpłynęło istotnie na wartości:
międzyszczytowej temperatury spalin oraz szybkości wzrostu (spadku) temperatury spalin, dla
wszystkich analizowanych obciążeń silnika. Natomiast wpływ tego parametru struktury na
jednostkową entalpię spalin wylotowych był istotny tylko w punkcie największego obciążenia
silnika (tab. 2b). Jednak wpływ ciśnienia otwarcia wtryskiwacza na jednostkową entalpię
spalin był znacznie mniejszy (ΔF≈9), niż w przypadku pozostałych dwóch miar, gdzie wartość
ΔF była rzędu kilkudziesięciu a nawet kilkuset.
3. Wpływ obniżonego stopnia kompresji ε był istotny w przypadku wszystkich wyznaczonych
miar diagnostycznych oraz dla całego rozpatrywanego zakresu zmienności obciążenia silnika
(tab. 2c).
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4. Dla jednostkowej entalpii spalin wylotowych hśr obniżony stopień kompresji spowodował
wzrost wartości tej miary diagnostycznej. Natomiast pozostałe zmiany parametrów struktury
(zmniejszenie czynnego pola przepływu powietrza oraz obniżenie ciśnienia wtrysku paliwa)
względem stanu referencyjnego, skutkowały spadkiem wartości tejże miary diagnostycznej
(hśr) (rys. 4a).
5. W przypadku średniej wartości międzyszczytowej i szybkości wzrostu (spadku) temperatury
spalin wszystkie wprowadzone zmiany wejściowych parametrów struktury spowodowały
wzrost tychże miar diagnostycznych, co należy interpretować jako wzrost dynamiki przebiegu
szybkozmiennej temperatury spalin (rys. 4b).
5. Uwagi i wnioski końcowe
Przebieg szybkozmiennej temperatury spalin w kanale wylotowym tłokowego silnika
okrętowego może stanowić cenne źródło informacji diagnostycznej o stanie elementów
konstrukcyjnych ograniczających komorę spalania, a także o aparaturze paliwowej i kanale
powietrza dolotowego. Nie zawsze jednak możliwy jest pomiar tych parametrów w komorze
spalania, chociażby ze względu na niską podatność kontrolną silnika seryjnego. Wówczas
alternatywą diagnostyczną jest pomiar temperatury w kanale spalin wylotowych, przy
odpowiednim uwzględnieniu zjawisk tam zachodzących, które mają wpływ na wartości
wyznaczanych i analizowanych parametrów diagnostycznych. O ile pomiary ciśnienia w kanale
spalin wylotowych są również nie zawsze możliwe, o tyle pomiary statycznej temperatury spalin
wylotowych realizowane są standardowo. Z tego względu, przy zastosowaniu podczas badań
silnika odpowiednio „szybkiej” termopary, w miejsce standardowej, możliwe jest uzyskanie
znacznie dogłębniejszej informacji diagnostycznej. Możliwe jest opracowanie metodyki
diagnozowania opartej na szybkozmiennej temperaturze.
W kolejnym etapie planuje się przeprowadzić analizę dwuczynnikową zgodnie z planem
randomizowanym blokowym. Pozwoli ona na ocenę istotności wpływu dwóch wielkości
wejściowych, w analizowanym przypadku jest to ocena wpływu parametrów struktury w tle
zmiennego obciążenia. Ostatnim krokiem analizy statystycznej wyników pomiarów
przeprowadzonych z zastosowaniem planów randomizowanych kompletnego i blokowego będzie
uzasadnienie merytoryczne.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki empirycznej weryfikacji hipotezy pozwalającej na opracowanie sprzętowo –
programowego klasyfikatora stanu technicznego układu wtryskowego silnika z zapłonem samoczynnym.
Pozytywna weryfikacja wspomnianej hipotezy, która wiąże przebieg procesu spalania, skład chemiczny spalin oraz
wybrane stany niesprawności technicznej układu wtryskowego pozwoliła na przedstawienie koncepcji
klasyfikatora w rozpatrywanym zbiorze klas stanu układu wtryskowego.
Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, toksyczne składniki spalin, silnik z zapłonem samoczynnym, układ
wtryskowy

•

Wprowadzenie

Pomiędzy stanem technicznym silnika, a przebiegiem procesu spalania istnieje oczywiste
i wielokrotnie weryfikowane empirycznie [5, 7, 9, 15, 16, 17, 19, 20] sprzężenie zwrotne.
Rozwijając ten tok rozumowania można zatem stwierdzić, że skład spalin zależny jest od
przebiegu spalania. Naturalną konsekwencją będzie zatem kolejne stwierdzenie, że skład spalin
zależny jest od stanu technicznego silnika. Ponieważ jednym z efektów spalania jest emisja do
atmosfery określonej mieszaniny substancji chemicznych a praktyka eksploatacyjna wskazuje,
że określenie ilościowe jej składu nie nastręcza istotnych trudności technicznych, można zatem
wykorzystać wspomniane zależności do oceny stanu technicznego wybranych węzłów
konstrukcyjnych silnika.
Niewątpliwie do takich podsystemów zaliczyć można układ wtryskowy, którego
regulacja i stan techniczny w decydującej mierze determinuje przebieg wtrysku paliwa. Sam
przebieg tego procesu ma fundamentalne znaczenie w tzw. „osiągach” czyli wartościach
wskaźników pracy silnika charakteryzujących jego własności użytkowe, ekologiczne,
ergonomiczne itp.
Od czasu pojawienia się pierwszych silników o zapłonie samoczynnym układ wtryskowy
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cały czas ewoluował [10, 11]. Pojawiały się różne koncepcje i projekty układów wtryskowych,
których zadaniem była realizacja procesu wtrysku w założony sposób. Cechą wspólną
wszystkich układów jest jednak z reguły konieczność wytworzenia bardzo wysokiego ciśnienia
paliwa (10 -200 MPa) stwarzającego skomplikowany rozkład obciążeń mechanicznych
elementów układu oraz odpowiedniego pasowania elementów ruchomych. Równorzędnie
dodatkowym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie układu są wymuszenia cieplno –
chemiczne w odniesieniu do wtryskiwacza paliwa [2, 6, 13, 14].
Sytuacja ta powoduje, że niezależnie od tego z jakim rozwiązaniem układu mamy do
czynienia tzn.: tzw. „konwencjonalnym” (mechaniczno – hydrauliczne sterowanie wtryskiem)
czy też żargonowo określanym jako „wtrysk elektroniczny”, jego elementy należą do
najbardziej zawodnych zarówno w odniesieniu do silników przemysłowych, jak i stosowanych
powszechnie np. w motoryzacji.
•

Ocena stanu technicznego silnika i układu wtryskowego

Elementy układu wtryskowego to często mechanizmy precyzyjne, wykonane z
jakościowo bardzo dobrych materiałów oraz przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii
obróbki mechanicznej i cieplno – chemicznej. Długotrwale jednak narażone na niekorzystne
oddziaływania i ewentualne nieprawidłowości związane np. z zanieczyszczeniami w paliwie
uszkadzają się na wiele różnych sposobów [6].
Uszkodzenia jakie mogą pojawić się na elementach napędowych, tłoczących czy
przepływowych skutkują zakłóceniami w procesie wtrysku np. zmniejszonym ciśnieniem
wtrysku paliwa i odstępstwami od założonego przebiegu spalania, co w efekcie wpływa
oczywiście również na skład spalin. Przykładowe uszkodzenia pompy wtryskowej znacząco
wpływające na jej pracę przedstawiono na rys. 1

Rys.1. Przykładowe uszkodzenia pompy wtryskowej w silniku o zapłonie samoczynnym [23].
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Obiektywna ocena niezawodności każdego urządzenia (w tym również silnika
spalinowego) wymusza wartościujące (ilościowe) podejście do tego zagadnienia i
poszukiwanie takich miar, które w sposób najbardziej wiarygodny opisywałyby tę cechę.
W odniesieniu do silników przemysłowych (np. okrętowych) w badaniach naukowych
dotyczących ich działania, jak również w czasie ich eksploatacji, kluczową rolę w ocenie
realizacji obiegu roboczego (a więc również stanu technicznego silnika i jego układów
funkcjonalnych) odgrywają wykresy indykatorowe i ich analiza.
Informacje zobrazowane na wykresie indykatorowym (rys. 2) pozwalają w sposób
kompleksowy dokonać oceny jakości realizacji zamiany energii chemicznej paliwa na energię
mechaniczną. Dodatkowe pomiary w czasie indykowania cylindra (np. drgań w rejonie głowicy
cylindrowej - rys. 2a) umożliwiają jednocześnie uzupełnienie tej oceny o szereg innych
spostrzeżeń np. bieżących wartości faz rozrządu i „twardości” pracy silnika (rys. 2b).

Rys.2 Rozwinięty wykres indykatorowy silnika. p() – ciśnienie jako funkcja obrotu wału korbowego,
a() – przyspieszenia głowicy w rejonie zaworu dolotowego, SI – początek wtrysku paliwa, IO – początek
otwarcia zaworu dolotowego

Przetworzenie uzyskanych w czasie pomiarów danych umożliwia dodatkowo uzyskanie
wartości innych istotnych wskaźników działania jak np. średniego ciśnienia indykowanego - pi
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(rys. 3a) i mocy indykowanej - Pi (rys. 3b) odniesionych do wszystkich cylindrów silnika.
a)

b)

Rys.3 Wartości średniego ciśnienia indykowanego (MIP) oraz mocy indykowanej (PIND) dla
poszczególnych cylindrów silnika 6 – cylindrowego.

Analiza wartości i odchyleń od wartości średniej tych, i innych (np. maksymalnego
ciśnienia spalania) wielkości pozwala dość dobrze wypowiedzieć się np. na temat jakości
realizacji wtrysku i stanu technicznego układu wtryskowego wg znanej zasady: „typowe
uszkodzenia prowadzą do typowych deformacji wykresu indykatorowego”.
Wnioskowanie na podstawie informacji zawartych na wykresie indykatorowym opiera
się więc przede wszystkim na odniesieniu otrzymanych wartości do wartości wzorcowych oraz
doświadczeniu osoby wykonującej pomiary i opracowującej ekspertyzę diagnostyczną.
W przypadku typowych nieprawidłowości podczas realizacji procesu ich symptomy są
powtarzalne i zbliżone, co w dużym stopniu ułatwia opracowanie diagnozy a także umożliwia
w pewnym stopniu automatyzację generowanych wniosków.
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Bazując na regułowym zapisie wiedzy można, bowiem zaimplementować przypadki
typowe w ekspertowy system wiedzy wspomagający eksploatatora – zwłaszcza takiego,
którego doświadczenie w tym zakresie jest niewielkie.
Procedurę postępowania można opisać na podstawie jednego, wybranego przypadku
nieprawidłowości np. zbyt późnego rozpoczęcia wtrysku paliwa. W zależności od stopnia
degradacji stanu technicznego aparatury wtryskowej i (lub) stopnia rozregulowania silnika
typowy przebieg ciśnienia wewnątrzcylindrowego w rozpatrywanym przypadku przedstawiony
został na rys. 4.

Rys. 4 Fragment rozwiniętego wykresu indykatorowego (suw sprężania i rozprężania) silnika
czterosuwowego w 4 przypadkach (I – IV) opóźnionego wtrysku paliwa

Uzupełniając informacje uzyskane na podstawie wykresu indykatorowego o dodatkowe
wielkości otrzymane np. w wyniku odczytu standardowego wyposażenia kontrolno –
pomiarowego silnika np. w tym przypadku temperaturę spalin za cylindrem - Tspal można
werbalnie (symbolicznie) opisać symptomy występującej nieprawidłowości np. w formie
tabelarycznej (tab. 1).
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Tab.1 Symptomy zbyt późnego wtrysku paliwa

zbyt późny

pGMP

dp/d

Tspal

pmax

pexh

normalne

normalne

normalne

normalne

normalne

-1

niskie

normalne

normalne

normalne

normalne

-

niskie

wysokie

wysoka

normalne

normalne

?2

normalne

wysokie

wysoka

normalne

normalne

?

niskie

wysokie

wysoka

duży

wysokie

+3

niskie

wysokie

wysoka

duży

normalne

+

niskie

wysokie

normalne

duży

wysokie

?

niskie

wysokie

wysoka

normalne

wysokie

?

normalne

normalne

wysoka

normalne

normalne

-

normalne

wysokie

wysoka

normalne

normalne

+

wtrysk

Wydaje się zatem, że być może nie ma zbyt wielkiej potrzeby swego rodzaju
„urozmaicania” sposobów wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do rozpatrywanych
elementów, jeżeli dotychczasowe, sprawdzone istnieją.
Problem, który pojawia się jednak coraz częściej to brak przysposobienia silników
przemysłowych do pomiarów ciśnień wewnątrzcylindrowych za pomocą mobilnych systemów
pomiarowych (brak zaworów/kurków indykatorowych) oraz systemowy brak takiej możliwości
w silnikach szybkoobrotowych. Można zatem (i jest to czynione), szczególnie w stosunku do
tak mocno powiązanego z procesem spalania układu, jakim jest układ wtryskowy wprowadzać
inne, ocenowe wskaźniki stanu technicznego (jakościowe i ilościowe), które pozwoliłyby na
opracowanie diagnozy technicznej [10].
- symbol „-„ należy interpretować jako: nie dotyczy.
- symbol „?„ należy interpretować jako: trudno określić.
3
- symbol „+„ należy interpretować jako: ma miejsce (dotyczy, występuje z dużym prawdopodobieństwem itp.)
1
2
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Dodatkowo również w odniesieniu do silników przysposobionych do tzw. indykowania nic
nie stoi na przeszkodzie w ich zastosowaniu, gdyż każda ocena i analiza, która bazuje na
większej liczbie zmiennych jest pełniejsza i prowadzi do właściwszych ekspertyz i
wynikających z nich decyzji.
•

Koncepcja „szybkiego” klasyfikatora stanu technicznego układu wtryskowego

Mając na uwadze brak istotnych problemów technicznych w odniesieniu do prawie każdego
silnika w zakresie przeprowadzenia pomiarów i pozyskania wyników odnoszących się do
składu spalin w różnych stanach obciążenia silnika można dokonać empirycznej weryfikacji
następującej hipotezy - H: „identyfikacja stanu technicznego układu wtryskowego silnika jest
możliwa na podstawie analizy składu spalin dlatego, ponieważ w różnych klasach stanów
technicznych ich skład jest znacząco różny”.
Jedną z konsekwencji - K tej hipotezy, jest zatem nie budzący logicznej wątpliwości fakt,
polegający na tym, że lokalizacja zbioru wskaźników W opracowanym na podstawie pomiarów
składu spalin, zobrazowana w n – wymiarowej przestrzeni (n – moc zbioru W) będzie istotnie
różna dla wyodrębnionych podzbiorów - Si klas stanów technicznych układu wtryskowego.
W I etapie można zatem przedstawioną konsekwencję - K wykorzystać do empirycznego
sprawdzenia prawdziwości przedstawionej hipotezy - H, czyli do jej weryfikacji w celu
zaakceptowania lub sfalsyfikowania. Weryfikacja taka polega na eksperymentalnym badaniu
prawdziwości konsekwencji - K, i jest możliwa według następującego schematu [1]:

[(H  K)  K]  H

(1)

Logiczna interpretacja tego schematu wnioskowania przedstawia się następująco : jeżeli
sprawdzenie doświadczalne konsekwencji - K potwierdziło jej słuszność, to jeśli prawdziwa
jest implikacja :

HK

(2)

to hipoteza - H jest także prawdziwa i może być zaakceptowana.
Przedstawiony tok postępowania wymaga na etapie wstępnym co najmniej jakościowej
analizy składu spalin silnika pozwalającej na jednoznaczne stwierdzenie jego
niepowtarzalności w przypadku różnych klas – stanów układu wtryskowego z uwzględnieniem
stanu obciążenia silnika.
Analiza taka jest możliwa poprzez wykorzystanie wyników pomiaru składu spalin
uporządkowanych jako:
Ci(x) = f (n, Mo)

(3)

gdzie:
Ci(x) – stężenie w spalinach rozpatrywanego ich składnika x (np. CO) w i – tej klasie stanów
technicznych;
n – prędkość obrotowa silnika [obr/min];
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Mo – moment obrotowy obciążenia [Nm];
i – liczba wyróżnionych klas stanów technicznych układu wtryskowego;
i ich przedstawienie graficznie, jako interpolowane powierzchnie w trójwymiarowym układzie
współrzędnych XYZ ( X → n, Y → Mo i Z → Ci).
Stosowna interpolacja zrealizowana może być z wykorzystaniem odpowiednich pakietów
obliczeniowych (np. MATLAB MathWorks ). W uzyskaniu przedstawionych, w dalszej części
artykułu wynikach wykorzystane zostało środowisko Grapher Golden Software Inc. w wersji
testowej (https://www.goldensoftware.com/products/grapher).
Wizualizacja taka umożliwia wstępną, jakościową ocenę różnic dotyczących stężeń
poszczególnych składników w wyodrębnionych klasach stanów technicznych i
niezawodnościowych, czyli akceptację hipotezy H zgodnie ze schematem wnioskowania (1).
Zaobserwowane różnice położenia interpolowanych powierzchni Ci(x) = f (n, Mo), będące
skutkiem różnych wartości wyników pomiarów stężenia określonych składników spalin w
różnych klasach stanu technicznego, umożliwiają wygenerowanie odpowiednich wektorów
tzw. residuów, które stanowić mogą przyczynek do opracowania odpowiedniego klasyfikatora
diagnostycznego [8].
Generacja powyższego wektora polegać może na porównaniu wartości stężenia wybranych
składników spalin w stanie referencyjnym (np. klasa stanów S0) oraz odpowiadających im
wartości w analizowanych klasach stanów wg następujących zależności:
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑥 (𝑛, 𝑀𝑜 ) = [𝐶𝑖 (𝑥)]𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑆0 − [𝐶𝑖 (𝑥)]𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑖

(4)

gdzie: Ci(x) – stężenie w spalinach rozpatrywanego ich składnika – x w i – tej klasie stanów
technicznych;
Wyznaczone residua można traktować jako miarę niezgodności pomiędzy stężeniami
rozpatrywanych składników spalin w referencyjnym stanie technicznym układu wtryskowego
a pozostałymi klasami jego stanów będących przedmiotem analizy.
Pozytywna weryfikacje postanowionej hipotezy oraz wyniki badań doświadczalnych
umożliwiają w kolejnym etapie opracowanie ilościowego wskaźnika obserwowanych różnic,
który może być przyczynkiem (oczywiście pod warunkiem dysponowania odpowiednią liczbą
danych empirycznych) stworzenia klasyfikatora stanu.
Dla opracowania takiego uproszczonego klasyfikatora dokonać można interpretacji
uzyskanych wcześniej wektorów residuów (4) jako wektorów w przestrzeni k – wymiarowej,
charakteryzujących się określoną długością i położeniem w tej przestrzeni. Wymiar
rozpatrywanej przestrzeni - k zależy oczywiście od liczby przeprowadzonych pomiarów.
Długość każdego z analizowanych wektorów określić można wg zależności [22]:
|𝑟𝑒𝑠𝑖1 | = ∑𝑘𝑙=1(|[𝐶𝑖 (𝑥)]𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑆0 − [𝐶𝑖 (𝑥)]𝑠𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑖 |)
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𝑙

(5)

zaś jego położenie np. jako kąt w odniesieniu do przyjętego wektora umownego. Takim
wektorem może być np. wektor 𝐽⃗ o tym samym wymiarze oraz wszystkich współrzędnych,
których wartość wynosi 1.
Kąt między wektorami można wyznaczyć z zależności [22]:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐽⃗ 𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑖
cos 𝛼 = |𝐽⃗|∙|𝑟𝑒𝑠
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |

(6)

𝑖

gdzie:
𝐽⃗ 𝑜𝑟𝑒𝑠
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑖 – iloczyn skalarny wektorów 𝐽⃗𝑖𝑟𝑒𝑠
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑖 ;
|𝐽⃗|, |𝑟𝑒𝑠
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑖 | – długość wektorów |𝐽⃗|𝑖|𝑟𝑒𝑠
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑖 |
Przeprowadzenie wg powyższych zasad postępowanie pozwala
wspomnianych wskaźników ilościowych a tym samym klasyfikatora stanu.
•

na

określenie

Badania empiryczne i ich wyniki

Badania (w ramach pracy [3]) przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym silnika
Andoria S-320. Jest to wolnossący jednocylindrowy silnik o zapłonie samoczynnym. Wtrysk
paliwa realizowany jest do wstępnej komory wirowej, chłodzenie podzespołów odbywa się
poprzez odparowywanie wody ze zbiornika chłodzącego. Stanowisko badawcze przedstawia
rys. 5. Obciążenie silnika realizowane jest poprzez hamulec wiroprądowy połączony z
silnikiem poprzez wał transmisyjny.

Rys.5 Stanowisko badawcze silnika spalinowego.
[źródło: opracowanie własne]

Pomiar stężenia związków toksycznych w spalinach silnika zmierzono przy pomocy
analizatora elektrochemicznego typu KIGAZ 310PRO. Sondę pomiarową umieszczono w
przewodzie spalin wylotowych w sposób przedstawiony na rys. 6b. Analizator spalin użyty w
badaniach przedstawiono na rys. 6a. Rys. 6c. przedstawia tabelaryczne zestawienie
charakterystyki pomiarowej omawianego analizatora.
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a)

b)

c)

Rys.6. a) analizator spalin, b) umiejscowienie sondy analizatora spalin w przewodzie wylotowym silnika,
c) dane analizatora spalin KIGAZ 310PRO

Badania laboratoryjne pozwoliły na uzyskanie wyników pomiaru składu spalin dla
przyjętych, określonych klas stanów technicznych badanego silnika. Biorąc pod uwagę
możliwości prezentowanego stanowiska i możliwe do realizacji stany badania przeprowadzono
dla:
•

Klasy stanów „0” – (w skrócie: stan 0 – s0) stan referencyjny wtryskiwacz silnika po
przepracowaniu ok. 300 h, bez ingerencji w jego strukturę konstrukcyjną;

•

Klasy stanów „1” – (w skrócie: stan 1 – s1) stan niesprawności technicznej oraz
częściowej zdatności wtryskiwacza – obniżone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza;
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•

Klasy stanów „2” – (w skrócie: stan 2 – s2) stan niesprawności technicznej oraz
częściowej zdatności wtryskiwacza – podwyższone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza;

•

Klasy stanów „3” – (w skrócie: stan 3 – s3) para precyzyjna: dysza rozpylacza + iglica
wymieniona na nową (stan sprawności technicznej i pełnej zdatności)
Analizie poddano następujące składniki spalin:

• CO
• CO2
• NOx
• O2
W czasie realizacji badań założono prace silnika na charakterystyce śrubowej. Pracę silnika
na tej charakterystyce można przedstawić następującym wzorem [19]:
𝑁𝑒 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝑀0 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛3 ∙ 𝑐
gdzie:
𝑐=

𝑀𝑜𝑧𝑛
= 0,1344
𝑛𝑧𝑛

gdzie:

𝑁𝑒 - moc użyteczna
𝑀0 - moment obrotowy
𝑛 - prędkość obrotowa
Przykładowe, reprezentatywne wyniki przedstawiono na rys. 7 – 10.
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Rys.7 Stężenie CO i NOx jako funkcja momentu obrotowego silnika; stan 0 – stan referencyjny: wtryskiwacz
silnika po przepracowaniu ok. 300 h, bez ingerencji w jego strukturę konstrukcyjną.

Rys.8 Stężenie CO i NOx jako funkcja momentu obrotowego silnika; stan 1 – stan niesprawności technicznej
oraz częściowej zdatności wtryskiwacza – obniżone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza.

Rys.9 Stężenie CO i NOx jako funkcja momentu obrotowego silnika; stan 2 – stan niesprawności technicznej
oraz częściowej zdatności wtryskiwacza – podwyższone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza
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Rys.10 Stężenie CO i NOx jako funkcja momentu obrotowego silnika; stan 3 – para precyzyjna: dysza rozpylacza
+ iglica wymieniona na nową (stan sprawności technicznej i pełnej zdatności)

W I etapie analizy, zgodnie z przyjętymi założeniami dokonano wizualizacji uzyskanych
danych. Wizualizacja taka umożliwia wstępną, jakościową ocenę różnic dotyczących stężeń
poszczególnych składników w wyodrębnionych klasach stanów technicznych i
niezawodnościowych.
Przykładowe efekty uzyskane w ten sposób, gdzie klasy stanów 1 i 2 zestawiono ze
stanem referencyjnym – klasa stanów 0 dla stężenia NOx, przedstawiono na rys. 11 – 12.
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Rys.11 Stężenie NOx jako funkcja NOx = f(n, Mo) – stan 0 i stan 1.

Rys.12 Stężenie NOx jako funkcja NOx = f(n, Mo) – stan 0 i stan 2.

Na podstawie jakościowej analizy wstępnej stwierdzono, że w żadnym z przypadków
uzyskane rezultaty w postaci interpolowanych powierzchni Ci(x) = f (n, Mo) (gdzie: Ci –
stężenie w spalinach rozpatrywanego ich składnika - NOx, CO lub CO2) dla rozpatrywanych
klas stanów nie pokrywają się a zatem można stwierdzić, że brak jest podstaw do odrzucenia
weryfikowanej hipotezy.
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Zaobserwowane różnice położenia interpolowanych powierzchni Ci(x) = f (n, Mo), będące
skutkiem różnych wartości wyników pomiarów stężenia określonych składników spalin w
różnych klasach stanu technicznego, umożliwiają wygenerowanie odpowiednich wektorów
tzw. residuów, które stanowić mogą przyczynek do opracowania odpowiedniego klasyfikatora
diagnostycznego [9].
Generacja powyższego wektora polegać może na porównaniu wartości stężenia
wybranych składników spalin w stanie referencyjnym (stan 0) oraz odpowiadających im
wartości w analizowanych klasach stanów wg następujących zależności:
𝑟𝑒𝑠𝑖1 (𝑛, 𝑀𝑜 ) = [𝐶𝑖 (𝑛, 𝑀𝑜 )]𝑠𝑡𝑎𝑛 0 − [𝐶𝑖 (𝑛, 𝑀𝑜 )]𝑠𝑡𝑎𝑛 1
𝑟𝑒𝑠𝑖2 (𝑛, 𝑀𝑜 ) = [𝐶𝑖 (𝑛, 𝑀𝑜 )]𝑠𝑡𝑎𝑛 0 − [𝐶𝑖 (𝑛, 𝑀𝑜 )]𝑠𝑡𝑎𝑛 2

(7)

𝑟𝑒𝑠𝑖3 (𝑛, 𝑀𝑜 ) = [𝐶𝑖 (𝑛, 𝑀𝑜 )]𝑠𝑡𝑎𝑛 0 − [𝐶𝑖 (𝑛, 𝑀𝑜 )]𝑠𝑡𝑎𝑛 3

gdzie: Ci – stężenie w spalinach rozpatrywanego ich składnika - NOx, CO lub CO2.
Dla zachowania porównywalności skali otrzymane wektory residuów poddano
standaryzacji wg wzoru [22]:
𝑥𝑠𝑡 =

𝑥−𝜇
𝜎

gdzie: xst – wartość standaryzowana,
 - wartość średnia próbki,
 - odchylenie standaryzowane próbki.
Uzyskane, przykładowe rezultaty przedstawiono na rys. 13 – 15.
•

stan 0  stan 1

Rys. 13 Standaryzowany wektor residuów res’NOx1
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•

stan 0  stan 2

Rys. 14 Standaryzowany wektor residuów res’NOx2

•

stan 0  stan 3

Rys. 15. Standaryzowany wektor residuów res’NOx3
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W celu jakościowego sprawdzenia, czy uzyskane w poszczególnych przypadkach
wektory residuów (standaryzowane) nie są identyczne, dodatkowo zestawiono je dla każdego
ze składników spalin – przykład dla stężenia NOx przedstawiono na rys. 16.

Rys.16. Standaryzowane wektory residuów stężenia NO x interpretowane jako interpolowana powierzchnia w
układzie współrzędnych res’ NOx = f(n, Mo) obliczone w odniesieniu do stanu referencyjnego dla: res_1a - stanu
1, res_2a - stanu 2, res_3a - stanu 3

Przeprowadzona analiza pozwoliła w każdym z rozpatrywanych przypadków potwierdzić
konsekwencje weryfikowanej hipotezy tzn. oprócz tego, że przynależność stanu technicznego
układu wtryskowego badanego silnika do jednej z wyróżnionych klas stanów skutkuje
obserwowalnymi różnicami stężenia NOx, CO i CO2, to w rozpatrywanej przestrzeni stanów
różnice te są unikalne.
Pozytywna weryfikacje postanowionej hipotezy oraz wyniki badań doświadczalnych
umożliwiły tym samym opracowanie ilościowego wskaźnika obserwowanych różnic wg.
zależności (5) i (6).
Wskaźnik ten, stał się przyczynkiem stworzenia klasyfikatora stanu opartego o tzw.
diagnostykę obrazową [4, 7, 8] realizowaną w oparciu o zasadę: „typowym stanom
technicznym towarzyszą charakterystyczne rejony (obszary) wartości rozpatrywanych
wskaźników pracy silnika np. stężenia wybranych składników spalin” .
Zgodnie z założeniami dokonano interpretacji uzyskanych wcześniej wektorów
residuów (7) jako wektorów w przestrzeni k = 480 – wymiarowej (k = 480 – liczba
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przeprowadzonych pomiarów), charakteryzujących się określoną długością – wg zależności (5)
i położeniem w tej przestrzeni opisanym przez kąt  - wyznaczony wg zależności (6).
Uzyskane wyniki zestawiono w tab. 2
Tab. 2 Zestawienie wielkości opisujących położenie wektorów residuów w przestrzeni k - wymiarowej

Klasa stanów S1

Długość
wektora
Kąt α [deg]

resNOx1
[ppm]

resCO1
[ppm]

resCO21
[%]

Uwagi

2592,28

3465,25

4,18

|𝐽⃗| = 480

50,03

108,39

78,9

-

Klasa stanów S2

Długość
wektora
Kąt α [deg]

resNOx2
[ppm]

resCO2
[ppm]

resCO22
[%]

Uwagi

2392,59

3739,1

82,7

|𝐽⃗| = 480

60,84

46,98

20,4

-

Klasa stanów S3

Długość
wektora
Kąt α [deg]

resNOx3
[ppm]

resCO3
[ppm]

resCO23
[%]

Uwagi

4917,94

4920,49

5,69

|𝐽⃗| = 480

43,08

135,7

43,23

-

Jak widać, na podstawie wyników zawartych w tab. 2 można wstępnie założyć, że
opracowany w opisany sposób wskaźnik ilościowy wskazuje specyficzne zorientowanie
poszczególnych wektorów w przestrzeni n – wymiarowej a zatem najprawdopodobniej może
on zostać wykorzystany do opracowania wspomnianego klasyfikatora stanu np. z
zastosowaniem systemu ekspertowego, pod warunkiem dysponowania odpowiednio licznym
zbiorem wyników badań empirycznych dedykowanych konkretnemu typowi silnika.
•

Podsumowanie
Jak można było spodziewać się, wyniki badań doświadczalnych pozwoliły sformułować
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wniosek o braku podstaw do odrzucenia przedstawionej na wstępie hipotezy roboczej. Stwarza
to duże, utylitarne możliwości wykorzystania stosunkowo łatwych (z uwagi na względy
techniczne) do zrealizowania pomiarów składu spalin do oceny i ewentualnej klasyfikacji stanu
technicznego rozpatrywanego w tym przypadku układu wtryskowego.
Ilościowe mierniki klasyfikacji (np. zaproponowane) stwarzają dodatkowe możliwości w
zakresie wspomagania procesu wnioskowania diagnostycznego np. z wykorzystaniem systemu
ekspertowego lub odpowiednio wytrenowanej sztucznej sieci neuronowej.
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