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Streszczenie 

 

Artykuł przedstawia analizę wpływu usytuowania pompy gruntowej na parametry eksploatacyjne pogłębiarek 

ssących. Parametrami eksploatacyjnymi są zakres stosowalności pompy gruntowej rozumiany jako przedział 

dopuszczalnych wartości wydajności pompy, maksymalna gęstość mieszaniny gruntowej i związana z nią  

wydajność pogłębiarki oraz maksymalna głębokość pogłębiania.  

 

Słowa kluczowe: pogłębiarki ssące, parametry pogłębiarki, pompy gruntowe 

 

1. Wprowadzenie 

Pompa gruntowa jest najważniejszym urządzeniem pogłębiarskim na pogłębiarkach 

ssących. Jej zadaniem jest transport odspojonego gruntu z dna na pokład a następnie na miejsce 

odkładu urobku. Poprawny dobór parametrów pomp (ciśnienie, wydajność) zapewni założoną 

wydajność projektową pogłębiarki. Oprócz wyżej wymienionych parametrów istotne jest 

właściwe usytuowanie pompy (lub układu pomp) na pogłębiarce. Usytuowanie pompy wpływa 

na maksymalną gęstość mieszaniny gruntowej, a tym samym na wydajność pogłębiarki oraz na 

maksymalną głębokość pogłębiania [12]. Artykuł przedstawia analizę wybranego układu 

pompowego z pompą gruntową pod kątem wpływu usytuowania pompy na głębokość 

pogłębiania i wydajność pogłębiarki ssącej.  

 

2. Charakterystyka pogłębiarek ssących  

Pogłębiarki ssące są zdecydowanie największą grupą pogłębiarek, charakteryzują się 

hydraulicznym transportem urobku. Ze względu na charakterystyką techniczną dzieli się je na 

dwa podstawowe rodzaje: 

• Pogłębiarki ssące nasiębierne charakteryzują się hydraulicznym odspajaniem 

gruntu, który jest transportowany do ładowni gruntowej, przy wykorzystaniu pomp 

gruntowych (pogłębiarskich). Pompy te zasysają mieszaninę przez 1. lub 2. 

zewnętrzne rury ssawne zwane smokami. Pogłębiarki ssące nasiębierne 

wyposażone są zawsze we własny napęd, który zapewnia przemieszczanie się 

pogłębiarki w trakcie prowadzenia robót pogłębiarskich. Wymaganą wysoką 
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manewrowość zapewniają najczęściej dwuśrubowy układ napędowy oraz stery 

strumieniowe. Napęd pogłębiarki umożliwia przewożenie wydobytego urobku na 

dowolne miejsce odkładu. Rozładunek ładowni odbywa się poprzez 

wypompowywanie urobku pompami gruntowymi z ładowni na ląd lub 

grawitacyjnie przez otwarcie klap dennych w ładowni [1, 4, 5, 14]; 

• Pogłębiarki frezująco-ssące charakteryzują się mechanicznym odspajaniem 

gruntów za pomocą głowicy frezującej, odspojony urobek jest transportowany 

przez pompę (lub pompy) gruntową na lądowe miejsce odkładu lub do ładowni 

szalandy. Zewnętrzna rura ssawna zainstalowana jest w specjalnie skonstruowanym 

wysięgniku zwanym często drabinie [1, 4, 6, 15]. 

 

3. Pogłębiarska instalacja pompowa 

Pogłębiarska instalacja pompowa schematycznie została przedstawiona na rys. 1. Pompa 

gruntowa P zainstalowana jest w kadłubie pogłębiarki, króciec ssący pompy znajduje się o 

wartość a poniżej linii wodnej. Koniec zewnętrznej rury ssawnej A wyposażony jest w głowicę 

frezującą (w przypadku pogłębiarek frezująco-ssących) lub w spulchniacz hydrauliczny (w 

przypadku pogłębiarek ssących nasiębiernych). Głębokość pogłębianego akwenu oznaczona 

jest Z, zaś H jest wysokością podniesienia końcówki rurociągu tłoczącego B nad linią wodną. 

Końcówka rurociągu tłocznego może być nad ładownią gruntową pogłębiarki (nasiębiernej), 

nad ładownią szalandy bądź na odkładzie lądowym (pogłębiarki bez ładowni gruntowej). 

 
Rys. 1. Schemat pogłębiarskiej instalacji pompowej 

 Usytuowanie możliwe jest również poza kadłubem pogłębiarki w zewnętrznej rurze 

ssawnej, wtedy mówimy o tzw. pompie zanurzonej. 

4. Analiza wpływu usytuowania pompy gruntowej na parametry eksploatacyjne 

pogłębiarki ssącej 

Na mniejszych pogłębiarkach frezująco-ssących pompy gruntowe znajdują się w kadłubie 

pogłębiarki i wartość a (pokazana na rys. 1, zwana wysokością napływu) jest bliska zeru. Na 

większych pogłębiarkach tego typu wartość a zawiera się w przedziale 1–1,5 m i więcej [2]. W 

przypadku pogłębiarek ssących nasiębiernych wartość a wynosi, w zależności od wielkości 

pogłębiarki, od 1–5 m na początku załadunku ładowni do 3–8 m pod koniec załadunku [2]. 
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Pogłębiarki ssące nasiębierne charakteryzują się zmiennością zanurzenia podczas załadunku 

ładowni urobkiem, stąd zmienność wartości a. 

Wymagania odnośnie usytuowania pompy są związane najczęściej w wystąpieniem 

zjawiska kawitacji. Aby nie wystąpiło parowanie cieczy na wejściu do wirnika pompy musi 

istnieć nadwyżka wysokości ciśnienia na ssaniu zwana zapasem antykawitacyjnym lub 

wymaganą nadwyżką antykawitacyjną, którą określamy z zależności [13]: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 =
𝑝𝑠

𝛾
−

𝑝𝑛

𝛾
+

𝑐𝑠
2

2𝑔
                                             (1) 

Gdzie:  

𝑝𝑠 – ciśnienie na króćcu ssawnym pompy, 

𝑝𝑛 – ciśnienie nasycenia wody w danej temperaturze, 

𝑐𝑠 – prędkość przepływu wody w króćcu ssawnym pompy, 

𝛾 – ciężar właściwy wody. 

Wartość 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 jest indywidualną cechą każdej pompy, zależną od jej konstrukcji, określa 

się ją na podstawie badań i podawana jest przez producenta w katalogu pomp. 

Rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna związana z układem pompowym określana 

jest z zależności [13]: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎 =
𝑝𝑏

𝛾
−

𝑝𝑛

𝛾
− 𝐻𝑠 − ∑ ∆ℎ𝑠 +

𝑐𝑠
2

2𝑔
                                (2) 

Gdzie: 

𝑝𝑏 – ciśnienie atmosferyczne, 
∑ ∆ℎ𝑠 – suma oporów przepływu w rurociągu ssawnym, 

𝐻𝑠 – wysokość ssania, równa wartości a na rys. 1. 

Aby nie wystąpiło zjawisko kawitacji rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna musi być 

większa od wymaganej nadwyżki antykawitacyjnej.  

Powyższe wymaganie określa maksymalną wydajność pompy. Minimalna wydajność 

pompy związana jest z prędkością krytyczną mieszaniny gruntowej (wody z gruntem). 

Prędkość krytyczna jest minimalną prędkością przepływu mieszaniny gruntowej w rurociągu 

poziomym przy której nie zachodzi jeszcze osadzanie się ziaren gruntu na dnie rurociągu. Dla 

mieszaniny gruntowej z piaskiem średnioziarnistym wartość 𝑄𝑚𝑖𝑛 = 1,36 m3/s. 

Dla zobrazowania zakresu stosowalności pompy gruntowej (𝑄𝑚𝑖𝑛 ÷ 𝑄𝑚𝑎𝑥) posłużono się 

przykładem instalacji pogłębiarskiej z rurociągiem ssawnym o długości 23 m i o średnicy 750 

mm i z pompą gruntową IHC 175-37,5-75/5. Przyjęto głębokość pogłębiania równą 15 m. 

Obliczenia przeprowadzono dla mieszaniny wody z piaskiem średnioziarnistym (średnia 

średnica ziaren 0,235 mm, gęstość objętościowa piasku w miejscu zalegania 1950 kg/m3). Na 

rys. 2 przedstawiono wykres zależności 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎 = 𝑓(𝑄) oraz charakterystyki rur ssawnych 

(opory przepływu dla tych rur w funkcji wydajności pompy) dla dwóch wartości usytuowania 

pompy (a = 0 m oraz a = 5 m). Dodatkowo zaznaczono dwa zakresy A i B, są to zakresy 

stosowalności tej pompy, dla dwóch różnych wartości a (A dla wartości a = 0 m oraz B dla 

wartości a = 5 m). Jak wynika z rys. 2 obniżenie położenia pompy (czyli wzrost wartości a) 

spowoduje zwiększenie zakresu 𝑄𝑚𝑖𝑛 ÷ 𝑄𝑚𝑎𝑥. 
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Rys. 2. Zakres stosowalności pompy IHC 175-35-75/5 dla dwóch wartości usytuowania pompy  

(a = 0 m, a = 5 m) – piasek średnioziarnisty, głębokość pogłębiania 15 m 

Dla wartości a = 0 m zakres stosowalności pompy wynosi 𝑄𝑃𝐺 = 1,36 ÷ 2,7 𝑚3/𝑠 zaś dla 

a = 5 m zakres ten zwiększył się do 𝑄𝑃𝐺 = 1,36 ÷ 3,32 𝑚3/𝑠. Dla gruntów cięższych (piaski 

o większej średnicy ziaren, żwiry) zakres stosowalności pompy 𝑄𝑚𝑖𝑛 ÷ 𝑄𝑚𝑎𝑥 będzie się 

zmieniał, 𝑄𝑚𝑖𝑛 będzie rosło zaś 𝑄𝑚𝑎𝑥 będzie malało. 

W celu przeanalizowania jak usytuowanie pompy wpływa na dwa bardzo istotne parametry 

eksploatacyjne pogłębiarki ssącej: maksymalną gęstość mieszaniny gruntowej (bezpośrednio 

związanej w wydajnością pogłębiarki) oraz maksymalną głębokość pogłębianego akwenu, 

wykorzystano zależność [7, 13]: 

(1 + 𝜖)
𝑣𝑚

2

2𝑔

𝜌𝑚

𝜌𝑤
+ ∆ℎ𝑝𝑜𝑐ℎ + (𝑍 − 𝑎) (

𝜌𝑚

𝜌𝑤
− 1) = 𝑎 + 𝐻𝑠                 (3) 

Gdzie: 

𝜖   – sumaryczny współczynnik strat miejscowych w instalacji; 

mv – prędkość przepływu mieszaniny gruntowej; 

Z  – głębokość pogłębiania; 

𝑎  – wysokość napływu; 

𝜌𝑚 – gęstość mieszaniny gruntowej; 

𝜌𝑤 – gęstość wody; 

𝐻𝑠 – wysokość ssania; 

∆ℎ𝑝𝑜𝑐ℎ - opory przepływu w pochyłym rurociągu ssawnym, można je obliczyć wykorzystując 

zależności podane w [5, 6, 8, 9]. 

Obliczenia oporów przepływu przeprowadzono dla piasku średnioziarnistego (parametry 

wcześniej podane). Przyjęto instalację pogłębiarską z rurociągiem ssawnym o długości 23 m i 

średnicy 750 mm oraz z pompą gruntową IHC 175-37,5-75/5. 

Na rys. 3 przedstawiono zmianę maksymalnej gęstości mieszaniny gruntowej w zależności 

od wydajności pompy dla dwóch przypadków usytuowania pompy gruntowej (a = 0 m, a = 5 

m). Jak widać maksymalna gęstość mieszaniny gruntowej gdy a = 0 m wynosi około 1,5 t/m3 

(przy wydajności 1,36 m3/s), zaś gdy obniżymy pompę o 5 m maksymalna gęstość wzrośnie 

do wartości około 1,8 t/m3 (również dla wydajności 1,36 m3/s). 
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Rys. 3. Zmiana maksymalnej gęstości mieszaniny gruntowej dla instalacji z pompą IHC 175-37,5-

75/5 dla dwóch wartości usytuowania pompy (a = 0 m, a = 5 m), głębokość pogłębiania 15 m 

Wydajność pogłębiarki 𝑄𝑝𝑜𝑔ł (m
3gruntu/godz.) określamy wykorzystując zależność [9, 10, 

13, 14]:  

𝑄𝑝𝑜𝑔ł ∙ (1 − 𝑛) = 𝑄𝑃𝐺 ∙ 𝐶𝑉                                               (4) 

Gdzie: 

𝑛 – porowatość gruntu, dla piasków średnioziarnistych 𝑛 = 0,42; 

𝑄𝑃𝐺 – wydajność pompy gruntowej; 

𝐶𝑉 – zagęszczenie objętościowe mieszaniny gruntowej (zależy od gęstości mieszaniny). 

Dla pogłębiarki z pompą IHC 175-37,5-75/5, której napęd zapewnia silnik o mocy 3000 

kW, przy głębokości pogłębiania 15 m, dla piasków średnioziarnistych określono 

charakterystyki wydajności w zależności od długości rurociągu refulacyjnego dla dwóch 

usytuowań pompy (rys. 4). 

 

Rys. 4.Charakterystyki wydajności pogłębiarki dla dwóch usytuowań pompy 
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Z rys. 4 wynika, że zastosowanie pompy zanurzonej (a = 5 m) spowoduje zwiększenie 

wydajności pogłębiarki w zakresie krótkich rurociągów. Dla powyższego przypadku 

zwiększona wydajność występuje przy długościach poniżej 600 m. 

W celu przeanalizowania wpływu usytuowania pompy na wartość maksymalnej głębokości 

pogłębiania przyjęto wartość gęstości mieszaniny gruntowej. W większości projektów 

pogłębiarek ssących maksymalna gęstość mieszaniny gruntowej przyjmowana jest na poziomie 

1,33 t/m3, co odpowiada zagęszczeniu objętościowemu mieszaniny 𝐶𝑉 = 0,2 [3, 10]. Rys. 5 

przedstawia dla mieszaniny wody z piaskiem średnioziarnistym i założonej gęstości mieszaniny 

(1,33 t/m3) zmiany maksymalnej głębokości pogłębiania dla trzech wartości usytuowania 

pompy (a = 0 m, a = 2 m oraz a = 5 m). 

 

Rys. 5. Zmiany maksymalnej głębokości pogłębiania dla instalacji z pompą IHC 175-37,5-75/5 dla 

trzech wartości usytuowania pompy (a = 0 m, a = 2 m, a = 5 m) – piasek średnioziarnisty, gęstość 

mieszaniny gruntowej 1,33 t/m3 

Z analizy wykresów przedstawionych na rys. 5 wynika, że dla usytuowania pompy w 

przybliżeniu równo z linią wody (a = 0 m) maksymalna głębokość pogłębiania wynosi Z = 28 

m. Wartość ta osiągalna jest dla najniższej dopuszczalnej wydajności 1,36 m3/s (dla piasków 

średnioziarnistych). Dla wydajności maksymalnej wynoszącej 2,7 m3/s (rys. 2) maksymalna 

głębokość pogłębiania wynosi już tylko 12 m. Zwiększenie wartości a spowoduje znacząco 

większe głębokości pogłębiania. 

W przypadku cięższych gruntów (o większych średnicach ziaren) sytuacja się będzie 

pogorszać. Obrazuje to rys. 6, na którym przedstawiono zmiany maksymalnej głębokości 

pogłębiania dla trzech wartości usytuowania pompy (a = 0 m, a = 2 m oraz a = 5 m) dla 

mieszaniny wody z piaskiem gruboziarnistym (1 mm) i identycznej gęstości mieszaniny (1,33 

t/m3). Z obliczeń wynika, że maksymalne głębokości pogłębiania zmniejszą się dla wyższych 

wartości wydajności pompy prawie o 2 m. Jeszcze gorzej będzie w przypadku transportu wody 

z żwirem. 
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Rys. 6. Zmiany maksymalnej głębokości pogłębiania dla instalacji z pompą IHC 175-37,5-75/5  

usytuowaną na poziomie linii wody (a = 0 m), dla dwóch mieszanin wody z piaskiem 

średnioziarnistym i piaskiem gruboziarnistym, gęstość mieszaniny 1,33 t/m3 

 

5. Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące wnioski: 

• Dla pogłębiarek ssących nasiębiernych, praktycznie nie ma uzasadnienia 

stosowania pomp poza kadłubem pogłębiarki (tzw. pompy zanurzone). Jak już 

wcześniej wspomniano pompy gruntowe na tych pogłębiarkach instalowane są 

poniżej linii wodnej z wartością a (czyli wysokością napływu) zawierającą się w 

przedziale 1 – 8 m (zależnie od wielkości pogłębiarki oraz od tego czy jest początek 

czy koniec procesu załadunku). Z rys. 3 wynika jednoznacznie, że wartości 

minimalnej gęstości (1,33 t/m3) są bez problemu uzyskiwane dla powyższych 

wartości wysokości napływu. Również dla tych wartości wysokości napływu 

maksymalne głębokości pogłębiania (rys. 5) spełniają wymóg maksymalnej 

głębokości pogłębiania dla tego typu pogłębiarek (wynosi on 20 – 30 m) [4, 5, 14]; 

• Dla pogłębiarek frezująco-ssących z pompą usytuowaną w kadłubie pogłębiarki (a 

bliskie 0 m) wartości minimalnej gęstości przyjmowanej przy projektowaniu 

instalacji (1,33 t/m3) są uzyskiwane przy niższych wydajnościach (rys. 3). 

Podobnie ma się z głębokością pogłębiania, która maleje przy większych 

wydajnościach (rys. 5). Można stwierdzić, że graniczne głębokości przy których 

dopuszczalne jest stosowanie pompy umiejscowionej w kadłubie pogłębiarki to 14 

– 16 m. Zwiększenie głębokości będzie związane z zmniejszeniem gęstości 

mieszaniny a co za tym idzie zmniejszeniem wydajności pogłębiarki. Dla 

głębokości pogłębiania powyżej 16 m uzasadnione będzie zastosowanie pompy 

gruntowej zanurzonej. Z rys. 4 można wywnioskować, że korzystne może być 

zastosowanie pompy gruntowej zanurzonej na pogłębiarce która będzie 
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eksploatowana na małych głębokościach. Pompa zanurzona zwiększy wydajność 

pogłębiarki w zakresach niższych wartości długości rurociągów refulacyjnych.  
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Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono autorską metodę porównania działania poprzecznych łożysk ślizgowych na podstawie 

wyników badań wykonanych na zmodernizowanym stanowisku laboratoryjnym. Modernizacja stanowiska 

składającego się ze źródła mocy w postaci silnika elektrycznego napędzającego dwa wały połączone sprzęgłem i 

zakończone łożyskiem wzdłużnym przekazującym siłę naporu. Podłączenie przetwornika częstotliwości umożliwiło 

pracę silnika elektrycznego przy różnych prędkościach obrotowych i stałym momencie obrotowym. Na podstawie 

analizy przeprowadzonych badań został przedstawiony algorytm, według którego porównano ze względu na kierunek i 

prędkość obrotów oraz sposób smarowania poprzeczne łożyska ślizgowe posadowione na pierwszym wale między 

silnikiem a łożyskiem oporowym. 

  
Słowa kluczowe: działanie wału, poprzeczne łożyska ślizgowe 

 

1. Wstęp 

 

W poprzednich artykułach [1, 2] analizowane było działania łożysk tocznych i ślizgowych na 

podstawie badań na stanowisku laboratoryjnym. Stanowisko laboratoryjne zostało w dużym 

stopniu zmodyfikowane. 

    

2. Opis stanowiska pomiarowego 

 

 Zmodernizowane stanowisko laboratoryjne zaprezentowane zostało na rysunku 1. Na 

rysunkach 2, 3 przedstawiono możliwość sterowania ilością energii elektrycznej dostarczonej do 

silnika i sposób pomiaru siły naporu. 

 Badania działania poprzecznych łożysk ślizgowych 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. Siła 

naporu generowana była przez napięcie liny 7 (rys.1), dzięki czemu porównano działanie łożysk ze 

względu na kierunek obrotu i sposób smarowania.  

Stanowisko pomiarowe jest wyposażone w trójfazowy silnik elektryczny (1), zasilany energią 

elektryczną. W czasie badań moment obrotowy silnika, generowany przy różnych prędkościach 

obrotowych, przekazywany przez łożysko oporowe (4) powoduje obracanie się wału obciążonego 
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liną ustalającą. Sterowanie pracą silnika jest realizowane za pomocą trójfazowego licznika energii 

elektrycznej OR-WE-505 firmy ORNO S.A. i przetwornika częstotliwości MD200W. 

 
Rys. 1. Widok stanowiska pomiarowego wału pośredniego z łożyskami, gdzie:  

1- trójfazowy silnik elektryczny, 2 – wał pośredni, 3– łożysko poprzeczne, 4 – łożysko oporowe, 5 –łożysko wahliwe,6 –
płyta z łożyskiem wzdłużnym, 7-lina ustalająca siłę naporu, 8 – czujnik do pomiaru siły naporu śruby napędowej.  

 Za pomocą przetwornika częstotliwości [3] (rysunek 2) było możliwe ustawianie różnych 

prędkości obrotowych silnika elektrycznego. 

 
Rys. 2. Widok przetwornika częstotliwości gdzie:  

1– przetwornik częstotliwości MD200, 2 – włącznik, 3 – potencjometr  

Jako siłę naporu generowaną przez element 6 i 7 (rys.1) została przyjęta siła osiowa działające 

na łożysko oporowe (rys. 3). 

 

Rys. 3. Zobrazowanie sposobu pomiaru siły naporu gdzie:  
1– poprzeczne łożyska ślizgowe, 2 – łożysko oporowe, 3 – czujnik siły naporu 

3 

1 2 
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 Podczas badań mierzone były wartości następujących wielkości:  

• energia ED [N∙m/h], dostarczona z sieci do silnika elektrycznego napędzającego wał m.in. z 
posadowionymi łożyskami ślizgowymi, która charakteryzuje działanie układu, 

• siła napory T[N] 

• czas trwania jednego impulsu elektrycznego [s].  

 Działanie łożysk poprzecznych było analizowane na podstawie współczynnika określającego 
ile energii jest traconej na jedną godzinę działania siły naporu: 

                    (1) 

gdzie: 

 ET – energia tracona[N∙m/h], 

 T – siła naporu [N]. 

 Ponieważ analiza dotyczy porównania działania różnych łożysk powyższy wzór (1) można 

przekształcić i zapisać jako: 

                                                                (2) 

gdzie: 

 – energia dostarczona do silnika napędzającego wał z posadowionymi poprzecznymi 

łożyskami, wybranymi jako bazowe, 

Tb – napór bazowych łożysk poprzecznych, 

EDi – energia dostarczona do silnika napędzającego wał z posadowionymi poprzecznymi 

łożyskami porównywanymi z bazowymi. 

Ti – napór porównywanych łożysk poprzecznych. 

 

3. Metoda wyznaczania wadliwości działania poprzecznych łożysk ślizgowych 

 

 Przedstawiono wyniki czterech wariantów badań poprzecznych łożysk ślizgowych: 

1. Obroty lewostronne łożyska niesmarowane różne prędkości, 

2. Obroty lewostronne łożyska smarowane olejem Gulf  10W-40 - różne prędkości obrotowe, 

3. Obroty prawostronne łożyska niesmarowane różne prędkości, 

4. Obroty prawostronne łożyska smarowane olejem Gulf 10W-40 -różne prędkości obrotowe. 

Ponieważ prezentowana metoda dotyczy porównania kierunku obrotów oraz różnych 

prędkości obrotowych i sposobu smarowanie dwóch poprzecznych łożysk ślizgowych 

zastosowano równość momentu obrotowego wału i momentu obrotowego silnika wynoszącego 

ok.8,2Nm. 

Badania zostały wykonane wg procedury zgodnie, z którą należało: 

1. Przygotować układ napędowy z dwoma poprzecznymi łożyskami ślizgowymi, 

2. Ustawić przetwornik częstotliwości na dany kierunek obrotów silnika, 

3. Ustawić przetwornik częstotliwości na częstotliwość f1, 

4. Uruchomić silnik elektryczny i odczytać; siły naporu płyty z łożyskiem głównym, 

5. wyznaczyć czas trwania jednego impulsu elektrycznego, 

6. Ustawić przetwornik częstotliwości na częstotliwość f2, 

7. Wykonać wszystkie pomiary wg punktu 4., 

8. Zmienić kierunek obrotów silnika, 

9. Wykonać wszystkie pomiary wg punktów 3-7 

10. Przygotować układ napędowy z dwoma łożyskami ślizgowymi smarowanymi olejem i 

przeprowadzić pomiary analogicznie jak wyżej. 
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W tabelach 14 przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na stanowisku w 

laboratorium.  
 

Tab.1. Wyniki badań w przypadku lewostronnego ruchu obrotowego dla niesmarowanych łożysk 

poprzecznych 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2.Wyniki badań w przypadku lewostronnego ruchu obrotowego dla smarowanych łożysk poprzecznych 
 

 

 

 

 

 

 

Tab.3.Wyniki badań w przypadku prawostronnego ruchu obrotowego dla niesmarowanych łożysk 

poprzecznych 

Prędkość 
obrotowa 

[obr/s] 

Czas trwanie 
impulsu 

elektrycznego 
[s] 

Godzinowe 
zużycie energii 

elektrycznej [Nm/h] 

Siła 
naporu na 

łożyska 
[N] 

Natężenie 
przepływu oleju 

smarowego           
10-9 [m3/s] 

1,05 51,83 0,0069 0,2671 0 

1,05 51,4 0,0070 0,2854 0 

1,05 51,86 0,0069 0,2589 0 

2,80 22,27 0,0162 0,1529 0 

2,80 22,64 0,0159 0,2345 0 

2,80 22,53 0,0160 0,2039 0 

 
Tab.4.Wyniki badań w przypadku prawostronnego ruchu obrotowego dla smarowanych łożysk 

poprzecznych 

Prędkość 
obrotowa 

[obr/s] 

Czas trwanie 
impulsu 

elektrycznego 
[s] 

Godzinowe 
zużycie energii 

elektrycznej 
[Nm/h] 

Siła 
naporu na 

łożyska 
[N] 

Natężenie 
przepływu oleju 

smarowego           
10-9 [m3/s] 

1,05 51,51 0,0070 0,2650 0,10 

1,05 51,44 0,0070 0,1937 0,10 

1,05 51,55 0,0070 0,1835 0,10 

2,80 23,94 0,0150 0,1937 0,21 

2,80 23,97 0,0150 0,1631 0,21 

2,80 23,82 0,0151 0,1529 0,21 

 

Prędkość 
obrotowa 

[obr/s] 

Czas trwanie 
impulsu 

elektrycznego 
[s] 

Godzinowe 
zużycie energii 

elektrycznej 
[Nm/h] 

Siła 
naporu na 

łożyska 
[N] 

Natężenie 
przepływu oleju 

smarowego           
10-9 [m3/s] 

1,05 51,25 0,0070 0,1529 0 

1,05 51,81 0,0069 0,1733 0 

1,05 51,39 0,0070 0,1631 0 

2,80 22,45 0,0160 0,2243 0 

2,80 22,35 0,0161 0,2039 0 

2,80 22,84 0,0158 0,1835 0 

Prędkość 
obrotowa 

[obr/s] 

Czas trwanie 
impulsu 

elektrycznego 
[s] 

Godzinowe 
zużycie energii 

elektrycznej 
[Nm/h] 

Siła 
naporu na 

łożyska 
[N] 

Natężenie 
przepływu oleju 

smarowego           
10-9 [m3/s] 

1,05 51,91 0,0069 0,1529 0,10 

1,05 51,27 0,0070 0,1733 0,10 

1,05 52,27 0,0069 0,1631 0,10 

2,80 23,86 0,0151 0,0917 0,21 

2,80 23,69 0,0152 0,0714 0,21 

2,80 23,64 0,0152 0,0612 0,21 
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W tabeli 5. przedstawiono porównano działania łożysk poprzecznych na podstawie wzoru (2), 

jako bazowy wybrano model prawostronnego ruchu obrotowego dla n=1,05obr/s i 

niesmarowanych łożysk poprzecznych. 
Tab.5.Wyniki będące rezultatem porównania działania łożysk poprzecznych 

Warianty badań łożysk ślizgowych poprzecznych p 

Przy lewostronnym ruchu obrotowym z prędkością 

n=1,05 obr/s dla niesmarowanych łożysk poprzecznych 1,6652 

Przy lewostronnym ruchu obrotowym z prędkością 

n=2,80 obr/s dla niesmarowanych łożysk poprzecznych  3,0421 

Przy lewostronnym ruchu obrotowym z prędkością 

n=1,05obr/s dla smarowanych łożysk poprzecznych 1,6546 

Przy lewostronnym ruchu obrotowym z prędkością 

n=2,08obr/s dla smarowanych łożysk poprzecznych 7,8823 

Przy prawostronnym ruchu obrotowym z prędkością 

n=1,05obr/s dla niesmarowanych łożysk poprzecznych 1,0000 

Przy prawostronnym ruchu obrotowym z prędkością 

n=2,08obr/s dla niesmarowanych łożysk poprzecznych 3,1562 

Przy prawostronnym ruchu obrotowym z prędkością 

n=1,05obr/s dla smarowanych łożysk poprzecznych 1,2683 

Przy prawostronnym ruchu obrotowym z prędkością 

n=2,08obr/s dla niesmarowanych łożysk poprzecznych 3,4421 

 
Na podstawie przedstawionych wyników badań umożliwiających określenie współczynnika p 

można stwierdzić, że panwie poprzeczne każdego badanego łożyska ślizgowego najefektywniej 
działają przy ruchu lewostronnym, obfitym smarowaniu i przy większej prędkości obrotowej. 
Dodatkowo można stwierdzić, że łożyska poprzeczne lepiej pracują dla ruchu lewostronnego.  
 

4. Uwagi końcowe i wnioski 

 

 Przedstawione stanowisko laboratoryjne zostało zbudowane tylko dla celów dydaktycznych. 

Umożliwia ono dodatkowo analizę innych łożysk, np. łożysk wzdłużnych. Warto również zwrócić 

uwagę na możliwość wykorzystania programów Autodesk Inventor i Autodesk CFD do dalszej 

analizy działania łożysk poprzecznych i wzdłużnych posadowionych na wale napędzanym 

silnikiem elektrycznym.  
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono koncepcję metody pozwalającej na ocenę działania silnika pracującego na 

charakterystyce regulatorowej w nagłej zmiany obciążenia i związanej z tym akceleracji/deceleracji. Do analizy 

przebiegu zmian podstawowych własności użytkowych silnika w tym czasie wykorzystane zostało wartościujące 

(ilościowe) ujęcie działania interpretowanego jako pewna wielkość fizyczna. Podejście takie umożliwia jednoczesne 

uwzględnienie wykonywania określonej pracy (podejście energetyczne) oraz czasu, w którym ta praca jest wykonana. 

Słowa kluczowe: działanie, dynamika, silnik z zapłonem samoczynnym 

1. Wprowadzenie

Miarodajna i obiektywna ocena różnego rodzaju własności użytkowych każdego silnika 

(również silnika z zapłonem samoczynnym) wymusza wartościujące (ilościowe) podejście do tego 

zagadnienia i poszukiwanie takich miar, które w sposób wiarygodny i wieloaspektowy opisywałyby 

te cechy silnika. 

W przypadku silników tłokowych z zapłonem samoczynnym (zwłaszcza okrętowych – średnio- 

i wolnoobrotowych) specyfika przebiegu procesów składowych obiegu roboczego oraz własności 

stosowanych paliw szczególną uwagę kierują w stronę własności dynamicznych tych silników. 

Analizując ogólnodostępne publikacje dotyczące tego zakresu zagadnień można zauważyć 

zdecydowaną przewagę materiałów dotyczących zawężonej tematyki i konkretnych problemów w 

tym aspekcie np. związanych z emisją spalin. Dużo mniej jest prac traktujących zagadnienie w 

sposób bardziej ogólny, umożliwiający ocenę tych własności na gruncie szeroko rozumianych 

użytkowych wskaźników pracy [1, 11]. 

Dynamika każdego procesu określonej wielkości fizycznej wiąże się nierozerwalnie z 

warunkami, stanem pracy i czasem. 

Tym samym szczególnie istotne staje się nie tylko to, jaka jest wartość energii, którą można 

dysponować użytkując np. okrętowy silnik napędu głównego, lecz także czas, w którym może być 

ona dostarczona.  

Tym samym sensownym wydaje się rozpatrywanie działania silnika (jego układów 

funkcjonalnych) w takim ujęciu, aby mogło być ono określone jednocześnie przez energię i czas [4]. 

Działanie silnika w przedziale czasu [0, t] może w tym przypadku być interpretowane jako 
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wielkość fizyczna określona iloczynem energii zmiennej w czasie E = f() i czasu   - tzw. wskaźnik 

działania WD(): 

( ) ( )
0

t

WD E d  =        (1) 

lub konkretyzując w odniesieniu do silnika w przedziale czasu t1 do t2: 
2 2

1 1

02 ( ) ( ) ( )

t t

e

t t

WD M t n t t dt P t t dt= =      (2) 

gdzie: 

• M0 – średni moment obrotowy silnika w przedziale czasu t1 do t2, 

• n – średnia prędkość obrotowa silnika w przedziale czasu t1 do t2, 

• Pe – moc użyteczna silnika w przedziale czasu t1 do t2 

W związku z tym, że pojęcie działania stosowane jest również np. w mechanice teoretycznej, 

dla uniknięcia dyskusyjnych skojarzeń, wartość działania opisaną ogólnie zależnością (1) określono 

wielkością fizyczną, nazwaną wskaźnikiem działania - WD. 

Analizując zarejestrowane podczas badań eksperymentalnych przebiegi zmian momentu 

obrotowego i prędkości obrotowej, czyli przebieg mocy użytecznej (przykład dla procesu 

deceleracji na rys.1) podczas akceleracji i deceleracji silnika można stwierdzić, że w odpowiednio 

krótkim okresie ti = ti+1 – ti można zmiany mocy użytecznej silnika przedstawić jako funkcję 

liniową w postaci: 

( )eP t k t l=  + .      (3) 

 

 
Rys.1 Zmiany mocy użytecznej silnika Farymann Diesel D10 napędzającego prądnicę w czasie procesu deceleracji 

 

Pe(t1) 

Pe(t2) 

ti 
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Znając zatem wartość mocy użytecznej Pe(ti) i  Pe(ti+1) można bardzo prosto, w wystarczająco 

dokładny z praktycznego punktu widzenia przebieg zmian mocy w przedziale ti przedstawić 

jako: 

1 1

1 1

1 1
1

1 1

( ) ( ) ( ) ( )
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( )

e i e i e i e i
e e i i
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+ +
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  , (4) 

zdefiniowany równaniem (2) współczynnik WD w przedziale ti: 
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  − −   − 
= 

 −


 , (5) 

 

zaś wartość WD rozpatrywaną od początku akceleracji (deceleracji) tpocz = 0  do chwili tend,     

(tend – czas końca procesu akceleracji/deceleracji): 

 

1
i

k

t

i

WD WD 

=

= ,      (6) 

gdzie: 

k – liczba wyodrębnionych podprzedziałów czasu w przedziale ( ),pocz endt t . 

Sposób rozpatrywania działania silnika w taki sposób przedstawiony został między innymi w 

pracach [2, 3, 6, 7, 9, 10]. 

Opis działania silnika w cytowanych pracach dotyczy skali czasu operacyjnego, co wynika z 

faktu, że czas realizacji zadań przyjmuje w transporcie morskim bardzo duże wartości a tym samym 

wartość całki oznaczonej (1), która dla przyjętych założeń jest miarą działania silnika, będzie 

również bardzo duża. 

W pracy [8] dokonano, zatem próby odpowiedzi na pytanie, czy można rozpatrywany sposób 

oceny działania niejako „przenieść” w skalę „mikro” tzn. ograniczyć rozpatrywany czas – 

maksymalnie do czasu realizacji pojedynczego obiegu roboczego w silniku. Niniejsze opracowanie 

stanowi pewne rozwinięcie przedstawionych tam rozważań i analiz na podstawie wyników badań 

eksperymentalnych przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym silnika z zapłonem 

samoczynnym w zakresie własności dynamicznych silnika. 

2. Opis stanowiska badawczego oraz urządzeń pomiarowych 

Badania zostały przeprowadzone na stanowisku laboratoryjnym silnika „ Farymann Diesel” typ 

D10, który napędza obcowzbudną prądnicę prądu stałego typu PKM0a44a/143 przez przekładnię 

pasową – rys. 2.  

Nominalne wartości podstawowych parametrów silnika wynoszą odpowiednio: Pnom = 5,9 kW, 

Mnom = 38 Nm oraz nnom = 1500 obr/min. 

 

Podstawowe dane techniczne silnika: 

• Moc nominalna silnika – 5,9  kW 

• Prędkość obrotowa nominalna – 1500 min-1 

• Moment obrotowy nominalny – 38 N·m 

• Liczba cylindrów – 1 

• Średnica cylindra – 90 mm 

- 22 -



Journal of Polish CIMEEAC Vol. 17 No1/3 

 

• Skok tłoka – 120 mm 

• Stopień sprężania – 22:1 

• Pojemność skokowa – 765 cm3 

 

 
Rys.2 Widok ogólny laboratoryjnego stanowiska badawczego jednocylindrowego silnika Farymann Diesel D10 

napędzającego prądnicę prądu stałego oraz jego podstawowe dane techniczne 

Realizacja pomiarów wartości niezbędnych parametrów oraz analiza uzyskanych rezultatów została 

zrealizowana z wykorzystaniem następującej aparatury pomiarowej i narzędzi programowych: 

• Optyczny czujnik ciśnienia firmy Optrand Incorporated AutoPSI-TC Sensor, 0-200 Bar, 0.1 

Hz to 20 kHz – do pomiaru ciśnienia w przestrzeni roboczej silnika [12]; 

• Moduł kontrolera ATmega328P - CH340 współpracujący z modułami pomiaru prądu ACS 

– 712 – 20 – do pomiaru napięcia na zaciskach oraz prądu obciążenia prądnicy [14]; 

• Czujnik indukcyjny zbliżeniowy położenia wału korbowego typu PNP NO 5mm 

• Karta pomiarowa DT9816 firmy Data Translation – do jednoczesnej rejestracji wartości 

wszystkich parametrów (częstotliwość próbkowania 10kHz z rozdzielczością 16bit) [13]; 

• Pakiet oprogramowania QuickDAQ ver. 3.7.0.46 firmy Data Translation – do bezpośredniej 

akwizycji danych pomiarowych w trybie online [13]; 

• Pakiet oprogramowania MATLAB R2021 – do przetworzenia i analizy uzyskanych 

wyników. 

Biorąc pod uwagę aspekt utylitarny opisywanego w artykule wskaźnika działania (WD) badania 

zostały zrealizowane z użyciem paliw o różnej liczbie cetanowej. Pomiary, których wyniki zostały 

przedstawione i poddane analizie w dalszej części artykułu zrealizowano w III seriach liczących po 

5 pomiarów dla każdego z rozpatrywanych paliw (czas trwania pojedynczego pomiaru - 20 s, 

częstotliwość próbkowania sygnału – 7 kHz), które zostały następnie uśrednione: 

• I seria – olej napędowy VERVA ON gatunek B (https://www.orlen.pl/pl/dla-

biznesu/produkty/paliwa/oleje-napedowe/verva-on) 

• II seria – modyfikowany olej napędowy VERVA ON gatunek B, zastosowano uszlachetniacz 

do paliw Diesel Cetane Boost firmy AMSOIL (https://www.amsoil.com/p/diesel-cetane-

boost-acb/)  w proporcjach 1:500 

• III seria – paliwo żeglugowe klasy DMX (wg normy ISO Fuel Standard 8217:2017 - 

https://www.iso.org/standard/64247.html)  

- 23 -

https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/produkty/paliwa/oleje-napedowe/verva-on
https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/produkty/paliwa/oleje-napedowe/verva-on
https://www.amsoil.com/p/diesel-cetane-boost-acb/
https://www.amsoil.com/p/diesel-cetane-boost-acb/
https://www.iso.org/standard/64247.html


Journal of Polish CIMEEAC Vol. 17 No1/3 

 

podczas pracy silnika w jednym punkcie na charakterystyce śrubowej o postaci ogólnej: 

2 3

02 2 2eP n M n a n a n  =    =     =        (7) 

utrzymując względnie stałe wartości: 

• prędkości obrotowej n  1440 obr/min = 24 obr/s ( 20 obr/min); 

• prądu obciążenia prądnicy I  13 A; 

• napięcia na zaciskach prądnicy U  200 V; 

Przedstawione wyżej wartości parametrów pracy układu elektromechanicznego pozwoliły na 

wyznaczenie zakładanej wartości stałej a w równaniu (7) tzn. a = 108,3 W s oraz lokalizację 

realizowanego punktu pomiarowego w polu osiągów silnika. Rzeczywisty przebieg badań i 

opracowanie jego wyników wykazało nieznaczne odstępstwa od wartości zakładanych  3% 

(przykład dla paliwa VERVA ON gatunek B na rys. 3) 

 
Rys.3  Lokalizacja zakładanego punktu pomiarowego w polu osiągów dla silnika pracującego wg wybranej 

charakterystyki śrubowej oraz punku zrealizowanego dla paliwa VERVA ON gatunek B 

Różnice, które pojawiły się w stosunku do założeń wynikają z oczywistego braku możliwości 

utrzymania stałej wartości parametrów podlegających regulacji i przypadkowym zmianom tzn. n, I 

oraz U. Wpływ wielu czynników (często niemożliwych do określenia) powoduje chwilowe wahania 

wartości tych parametrów czego przykładem mogą być np. zarejestrowane w czasie badań zmiany 

wartości prędkości obrotowej silnika (rys. 4). 

 

 
Rys.4 Chwilowe zmiany prędkości obrotowej silnika – wartość zadana n = 1440 obr/min, paliwo MGO 
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3. Wyniki badań 

Badania procesów przejściowych przeprowadzono poprzez nagłą zmianę obciążenia zespołu 

elektromechanicznego (silnika + prądnica) w dwóch etapach: 

• Etap I (deceleracji)– zwiększenie obciążenia silnika (prądnicy) od mocy ok. 130 W do 

mocy ok. 2,5 kW zadanym w czasie ok. 2 s, 

• Etap II (akceleracja) – zmniejszenie obciążenia silnika (prądnicy) od mocy ok. 2,5 kW do 

mocy ok. 130 W zadanym w czasie ok. 2 s, 

dla każdego z trzech rozpatrywanych paliw w punkcie pracy opisanym w części 2 niniejszego 

opracowania. 

Zarejestrowany, rzeczywisty przebieg zmian mocy i prędkości obrotowej podczas obu etapów 

przedstawiono na rys. 5 - 7. 

a) 

 
b) 

 
Rys. 5  Zmiany Pe, n = f(t), olej napędowy VERVA ON gatunek B, a) etap I, b) etap II.  

(uśrednione wyniki pięciu serii pomiarowych) 
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a) 

 

b) 

 
Rys. 6  Zmiany Pe, n = f(t), olej napędowy VERVA ON gatunek B + uszlachetniacz do paliw Diesel Cetane Boos, 

a) etap I, b) etap II. (uśrednione wyniki pięciu serii pomiarowych)  
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a) 

 
b) 

 
Rys.7  Zmiany Pe, n = f(t), paliwo żeglugowe klasy DMX, a) etap I, b) etap II.  

(uśrednione wyniki pięciu serii pomiarowych) 

 

4. Ocena własności dynamicznych silnika z zastosowaniem wyników pomiarów 

hamownianych procesów akceleracji i deceleracji silnika oraz wskaźnika działania 

Sygnalizowana wcześniej, ilościowa ocena działania silnika z zastosowaniem wskaźnika 

działania WD(t) stwarza możliwość specyficznego rozpatrywania otrzymanych wyników badań 
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procesu akceleracji/deceleracji silnika. 

 Ograniczając się tylko do procesów akceleracji i deceleracji analiza taka wymaga zmiany górnej 

granicy całkowania w równaniu (2) odpowiadające początkowi i końcowi rozpatrywanego procesu, 

odpowiednio: 

• tacc = tacc2 - tacc1,  

• tdcc = tdcc2 – tdcc1 

oraz wyznaczenia wartości WD(t) i WD zgodnie z równaniami (2), (6). 

Na podstawie zgromadzonych wyników badań silnika dokonano koniecznych obliczeń i w 

rezultacie uzyskano wartości przedstawione na rys. 8 – 10. 

a) 

 
b) 

 
Rys.8  Zmiany WD =  f(t), olej napędowy VERVA ON gatunek B, a) etap I, b) etap II 

 

 

 

 

10385WD J s = 

18584WD J s = 
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a) 

 
 

b) 

 
Rys.9  Zmiany WD = f(t), olej napędowy VERVA ON gatunek B + uszlachetniacz do paliw Diesel Cetane Boos, 

a) etap I, b) etap II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13906WD J s = 

9315WD J s = 
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a) 

 
b) 

 
Rys.10  Zmiany WD = f(t), paliwo żeglugowe klasy DMX, a) etap I, b) etap II 

 

Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników przedstawiono w tab. 1 i na rys. 11. 
Tab.1  Zestawienie wartości wskaźnika WD uzyskanych podczas badań 

Paliwo 

Wartości wskaźnika WD 

[J s] 

Etap I - deceleracja Etap II - akceleracja 

olej napędowy VERVA ON gatunek B 10400 18600 

olej napędowy VERVA ON gatunek B + 

uszlachetniacz do paliw Diesel Cetane Boost 
13900 9300 

paliwo żeglugowe klasy DMX 16100 8900 

Wartość średnia 13500 12900 

16140WD J s = 

8912WD J s = 
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a) 

 
b) 

 
Rys.10  Zmiany WD = f(t) – zestawienie zbiorcze. a) nagły wzrost obciążenia – deceleracja, b) nagły spadek 

obciążenia - akceleracja 

 

Z analizy danych przedstawionych w tab. 1 oraz na rys. 8 – 11 wynikają następujące wnioski: 
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• Wartości WD oraz zmiany WD = f(t) rozpatrywane w czasie nagłych zmian obciążenia 

silnika (praca na charakterystyce regulatorowej) istotnie różnią się dla analizowanych 

paliw zasilających silnik. 

• W przypadku procesu deceleracji przebieg WD = f(t) dla oleju napędowego VERVA ON 

gatunek B i paliwa żeglugowego klasy DMX jest bardzo zbliżony jednak wartości WD  

różnią się znacząco o ok. 60% (WDON Verva B < WDDMX) 

• W przypadku procesu akceleracji przebieg WD = f(t) dla oleju napędowego VERVA ON 

gatunek B + uszlachetniacz do paliw Diesel Cetane Boost i paliwa żeglugowego klasy 

DMX jest istnotnie różny, natomiast wartości WD  różnią się nieznacznie (ok. 5% 

WDON Verva B+C Boost > WDDMX). W odniesieniu do oleju napędowego VERVA ON 

gatunek B można stwierdzić bardzo dużą różnicę jeśli chodzi zarówno o WD = f(t), 

jak i WD. 

 

5. Podsumowanie 

 

Prezentowana metoda stwarza dodatkowe (w stosunku do istniejących) kryteria łącznej oceny 

układu silnik + paliwo w prezentowanych stanach dynamicznych.  Wydaje się być możliwym do 

zaakceptowania uzupełnieniem/ rozszerzeniem stosowanych do tej pory sposobów oceny własności 

dynamicznych silnika z zapłonem samoczynnym pracującym w określonych warunkach (np. w 

przypadku zasilania istotnie różnymi jakościowo paliwami [5]). Jej ewentualna użyteczność 

wymaga oczywiście przede wszystkim badań eksploatacyjnych oraz pogłębionej analizy 

interpretacyjno - teoretycznej. W związku jednak z tym, że sposób przeprowadzenia badań zarówno 

w warunkach hamownianych jak i eksploatacyjnych jest stosunkowo prosty, dostęp do wyników 

takich badań jest nie sprawia istotnych problemów, a tym samym sprzyja to rozwijaniu narzędzi 

prezentowanej metody oceny.  

Podstawowa zaleta tej metody, to powiązanie oceny wykonywanej pracy z czasem, w którym 

jest realizowane zadanie - w tym przypadku podczas deceleracji/ akceleracji silnika w czasie 

gwałtownych zmian obciążenia. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że wszystkie niezbędne obliczenia są stosunkowo proste i 

mogą być wykonane w zasadzie „od ręki”. 

Praktyczna użyteczność i celowość uzyskiwanych wyników może w chwili obecnej budzić 

wątpliwości – jednak dalsze badania empiryczne i analiza interpretacyjna mogą doprowadzić do 

praktycznego zastosowania zaproponowanej metody w rozpatrywanym zakresie oceny działania 

silników. 
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Streszczenie 

 

Przedstawiono wstępną propozycję oceny jakości rozpylania paliwa w komorach spalania z wtryskiem 

bezpośrednim silnika o zapłonie samoczynnym. Podano definicję opisową i wartościującą pojęcia 

jakości spalania. W odniesieniu do definicji wartościującej przyjęto, że jakość rozpylania paliwa może 

być określona za pomocą zbioru takich cech jak: dokładność rozpylania, stopień rozpylenia, 

jednorodność rozpylenia, zasięg strumienia, rozrzut kropel strumienia, równomierność rozpylenia, 

stężenie rdzenia strumienia paliwa i szerokość (średnica) tego strumienia. Wymienione cechy jakości 

rozpylania zostały scharakteryzowane w ujęciu deterministycznym i probabilistycznych za pomocą 

odpowiednich wzorów. Wykazano przy tym przydatność zarówno estymacji punktowej jak i 

przedziałowej do oceny cech jakości rozpylania paliwa. Zwrócono przy tym uwagę, że estymacja 

przedziałowa umożliwia pełniejszy (lepszy) opis jakości rozpylania paliwa. 

 

Słowa kluczowe: jakość rozpylania paliwa, komora spalania silnika o zapłonie samoczynnym, proces 

spalania, silnik o zapłonie samoczynnym, wtrysk bezpośredni paliwa do cylindra 

 

 

1. Wstęp 
 

Przebieg procesu spalania, podczas którego następuje przekształcenie w formie ciepła 

(na sposób ciepła) energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną 

powstających wtedy gazów spalinowych (spalin), w każdej przestrzeni roboczej (cylindrze) 

dowolnego silnika o zapłonie samoczynnym, ma bezpośredni wpływ na średnie ciśnienie 

indykowane (pi) w poszczególnych jego cylindrach i tym samym na sprawność ogólną tego 

rodzaju silnika. Przebieg tego procesu ma także istotny wpływ na niezawodność i trwałość 

takiego silnika, zwłaszcza jego zespołów tłokowo-cylindrowych oraz łożysk głównych i 

korbowych, a wobec tego na jego przydatność eksploatacyjną [5, 6, 7, 8]. Dotyczy to 

zwłaszcza silników o zapłonie samoczynnym z komorą o wtrysku bezpośrednim [17, 18, 22, 

23]. 
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Przebieg wspomnianego procesu zależy od wielu czynników a przede wszystkim od: 

przebiegu wtrysku, zawirowania świeżego ładunku (mieszaniny świeżego powietrza i reszty 

spalin pozostających w cylindrze z poprzedniego obiegu) zawartego w komorze spalania i 

jakości rozpylenia (rozpylania) paliwa a tym samym od przebiegu procesu tworzenia w 

komorze spalania mieszaniny palnej powstającej z paliwa wtryśniętego do komory spalania i 

świeżego ładunku zawartego w tej komorze [1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20]. 

Najistotniejszy wpływ na tworzenie się w komorze spalania silnika mieszaniny palnej 

o prawidłowej makro-i mikrostrukturze, tym samym na czas opóźnienia samozapłonu 

i przebieg procesu spalania ma jakość rozpylania paliwa. Z tego też względu należy dążyć do 

jak najdokładniejszego określenia (oceny) jakości rozpylania paliwa w poszczególnych 

komorach spalania nie tylko z wtryskiem bezpośrednim. 

W literaturze dotyczącej spalania paliwa w silnikach o zapłonie samoczynnym [17, 18, 

22, 23] jakość rozpylania jest utożsamiana z takimi cechami jak: dokładność i jednorodność 

rozpylania, a niekiedy także z długością strugi paliwa i kątem jego rozpylenia. Można jednak 

jakość rozpylania paliwa rozumieć szerzej, a mianowicie jako zbiór cech rozpylonego paliwa 

wśród których powinny być także uwzględnione wymienione cechy. Zatem uzasadniona jest 

potrzeba podjęcia próby sprecyzowania pojęcia jakości rozpylania paliwa w komorze spalania 

silnika o zapłonie samoczynnym i ustalenia wskaźników określających tę jakość. W tym 

artykule została więc podjęta próba kompleksowego ujęcia tego problemu, co wymaga 

najpierw scharakteryzowania zagadnienia rozpylania paliwa w komorach spalania silnika o 

zapłonie samoczynnym a następnie wskaźników jakości rozpylania paliwa w ujęciu 

probabilistycznym. 

 

2. Rozpylanie paliwa w komorach spalania silnika o zapłonie 

samoczynnym 
 

Strumień paliwa wtryśniętego do komory spalania z wtryskiem bezpośrednim ulega 

rozmaitemu (w czasie i przestrzeni) rozpyleniu. Kształt i struktura strumienia rozpylanego 

paliwa zależy przede wszystkim od początkowych sił wymuszających wtrysk paliwa 

i związanej z nimi prędkości jego wypływu z rozpylacza (końcówki) wtryskiwacza, ale także 

od lepkości, napięcia powierzchniowego, ściśliwości i zawartych w paliwie pęcherzyków 

powietrza oraz gęstości świeżego ładunku w cylindrze i aerodynamicznych oporów 

powietrza, jakie pokonuje paliwo podczas wtrysku [17, 22].  

Paliwo wtryśnięte do komory spalania powinno utworzyć w niej mieszaninę paliwowo-

powietrzną o wymaganej (najlepiej optymalnej) mikro-i makrostrukturze. Mieszaninę palną 

powinna cechować równomierna makrostruktura i drobna mikrostruktura [17, 18, 22, 23]. 

Równomierna makrostruktura mieszaniny palnej jest wtedy, gdy paliwo rozprowadzone 

jest w świeżym ładunku tak, że każda jednostka objętości tego ładunku zawiera jednakową 

ilość paliwa. Natomiast drobna mikrostruktura jest wtedy, gdy po rozpyleniu paliwa w 

komorze spalania silnika, krople paliwa mają możliwie małą i jednakową średnicę (najlepiej 

optymalną). 

Warunkiem uzyskania wymaganej mikrostruktury jest właściwe rozpylenie paliwa 

a makrostruktury − dodatkowo: prawidłowe wymieszanie paliwa z powietrzem oraz 

dostosowanie kształtu wtryskiwanego strumienia paliwa do ukształtowania komory spalania. 

Strumień wtryskiwanego paliwa jest aktualnie charakteryzowany następującymi 

wielkościami: zasięgiem i kątem wierzchołkowym stożka tego strumienia oraz dokładnością 

i jednorodnością rozpylenia [17, 18, 22, 23]. Wielkości te mogą być uznane za składowe 

określające jakość rozpylania paliwa. Ze względu na to, że wielkości te są zmiennymi 

losowymi, do oceny jakości rozpylania paliwa niezbędne są wskaźniki probabilistyczne. 
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3. Wskaźniki jakości rozpylania paliwa 
 

Mieszanina palna powinna charakteryzować się równomierną makrostrukturą i drobną 

mikrostrukturą. Umożliwia to uzyskanie spalania całkowitego i zupełnego. Spalanie takie 

stanowi warunek konieczny uzyskania maksymalnej sprawności ogólnej silnika. Wobec tego 

w ujęciu opisowym jakość rozpylania paliwa może być określona następująco: jakość 

rozpylania (rozpylenia) paliwa wtryśniętego do komory spalania jest to  (w sensie opisowym) 

właściwość rozpylonego paliwa charakteryzująca jego przysposobienie do całkowitego i 

zupełnego spalania w przestrzeni roboczej (cylindrze) silnika. 

Przysposobienie paliwa należy rozumieć jako „uczynienie go odpowiednim, bądź 

przygotowanie go do czegoś” [24], w tym przypadku − do pełnego (całkowitego i zupełnego) 

spalania w przestrzeni roboczej silnika o zapłonie samoczynnym. A zatem przysposobienie 

paliwa do spalania charakteryzuje jakość jego rozpylania. 

Definicja opisowa jakości rozpylania paliwa zawiera opis tego zjawiska a zarazem 

zdarzenia jeśli to zjawisko zostanie odwzorowane w czasoprzestrzeni. Aby ocenić to zjawisko 

(zdarzenie – w przypadku zajścia tego zjawiska i odwzorowania go w czasoprzestrzeni) 

potrzebna jest definicja wartościująca, która może być sformułowana następująco: jakość 

rozpylania paliwa wtryśniętego do komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym jest to 

zbiór wskaźników określających stopień jego przysposobienia do całkowitego i zupełnego 

spalania w jego cylindrze (przestrzeni roboczej). 

Jakość rozpylania (JR) paliwa może być rozumiana (w sensie opisowym) jako 

właściwość, którą można opisać zbiorem następujących cech: 

 

JR = {DR, SR, JP, ZS, RK, RZ, SN, SS}    (1) 

gdzie: 

JR − jakość rozpylania, DR − dokładność rozpylania, SR − stopień rozpylenia, 

JP − jednorodność rozpylenia, ZS − zasięg strumienia, RK − rozrzut kropel strumienia, 

RZ  − równomierność rozpylenia, SN − stężenie rdzenia, SS − szerokość (średnica) 

strumienia, 

 

przy czym: 

DR: dopt, d, ;d  SR: E(D) = d , dmax, ;),( dd  JP: ,  = *,  ),( ;  

ZS: E(L); RK: E(B), E(R); RZ: E(Z); SN: E(N); SS: E(S), 

gdzie: 

dopt − optymalna średnica kropli paliwa, 

d, ,d dmax − różnice średnic określone wzorami (3), (4) i (13), 

d − wartość średnia (arytmetyczna) kropel paliwa, wzór (5) 

E(D) − wartość oczekiwana średnicy kropel paliwa, wzory (14) i (16), 

D  − zmienna losowa oznaczająca średnicę kropli paliwa, 

  − współczynnik zmienności określony wzorem (8), 

 * − odchylenie standardowe zmiennej losowej D, wzór (7) i (15) 

E(L) − wartość oczekiwana długości strumienia, 

L  − zmienna losowa oznaczająca długość strumienia, 

E(B) − wartość oczekiwana kąta wierzchołkowego (kąta rozpylenia) poszczególnych 

strug strumienia paliwa, 

B  − zmienna losowa oznaczająca kąt wierzchołkowy poszczególnych strug strumienia 

paliwa, 
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E(R) − wartość oczekiwana promienia strumienia mierzonego w określonej odległości 

od wylotu z otworu rozpylacza, 

R − zmienna losowa oznaczająca promień strumienia mierzonego w określonej 

odległości od wylotu z otworu rozpylacza, 

E(Z) − wartość oczekiwana wskaźnika równomierności rozpylania paliwa, 

Z − zmienna losowa oznaczająca wskaźnik równomierności rozpylania paliwa, 

E(N) − wartość oczekiwana wskaźnika stężenia rdzenia strumienia paliwa, 

N  − zmienna losowa oznaczająca wskaźnik stężenia rdzenia strumienia paliwa, 

E(S) − wartość oczekiwana średnicy (szerokości) strumienia paliwa rozpylonego przez 

rozpylacz wielootworowy, 

S − zmienna losowa oznaczająca średnice (szerokość) strumienia paliwa rozpylonego 

przez rozpylacz wielootworowy. 

Zasięg strumienia (ZS) i rozrzut kropel strumienia (RK) charakteryzują kształt 

strumienia paliwa, którego uproszczony schemat jest przedstawiony w wielu publikacjach, na 

przykład [17, 18, 22]. 

Wobec tego można rozpatrywać następujący zbiór wskaźników jakości rozpylenia 

paliwa: 

 

 

 

 

Do najistotniejszych składowych jakości rozpylania paliwa (JR) należy zaliczyć 

dokładność rozpylania (DR), stopień rozpylania (SR) i jednorodność rozpylania (JP). 

Składowe te są cechami (własnościami) strumienia (strugi) paliwa mającymi naturę losową. 

Wobec tego ocena tych składowych jakości rozpylania (JR) powinna być dokonywana z 

uwzględnieniem rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. 

 

A. Dokładność rozpylania oleju napędowego 

 

Dokładność rozpylenia paliwa (DR) określana jest średnicą kropli tego paliwa. Średnica 

ta jest różna dla poszczególnych typów silników o zapłonie samoczynnym. Dla każdego typu 

silnika można ustalić optymalną średnicę kropli paliwa (dopt) [17, 22]. Średnica ta nie może 

być zbyt duża, ponieważ nie zdąży odparować w wymaganym czasie i jej składniki palne 

mogą tylko częściowo ulec utlenieniu i zawierać CO bądź też w ogóle nie wejść w reakcję z 

tlenem. Z kolei zbyt mała średnica utrudnia przebieg spalania w cylindrze, ponieważ 

gwałtownie odparowując, powoduje natychmiastowe spalanie paliwa, co objawia się 

nadmierną wartością współczynnika narastania ciśnienia (p = dp/d). Objawia się to 

szybkim narastaniem ciśnienia w tym cylindrze wskutek czego pojawia się nadmierne 

obciążenie silnika, zwłaszcza jego układu korbowego. W rezultacie może dojść do znacznego 

obniżenia niezawodności i trwałości tych łożysk. Powszechnie przyjmuje się, że gdy  p  

przekroczy wartość 0,71,0 [MPa/1o OWK], praca silnika staje się twarda, a więc silnik 

pracuje głośno, słychać charakterystyczne (metaliczne) stuki (stan ten nazywany jest 

młotowaniem silnika). Praca taka ma miejsce w okresie wybuchowego spalania. 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość  p  jest zwłoka zapłonu. 

Dokładność rozpylania byłaby najlepsza wtedy, gdyby wszystkie krople paliwa 

rozpylonego w komorze spalania miały średnicę optymalną (dopt). W praktyce osiągnięcie 

takiego rozpylania paliwa jest niemożliwe. Zatem istotna jest informacja umożliwiająca ocenę 

różnicy między rozpylaniem optymalnym (gdy wszystkie krople mają średnicę dopt) 

a rzeczywistym, zachodzącym w komorze spalania silnika. Informacja taka może być łatwo 

WJR = { dopt, d, ;d  E(D), dmax, ,),( dd ,  ),( , 

                                      E(L); E(B), E(R), E(Z),  E(N), E(S)}             (2) 
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opracowana w przypadku wykorzystania przestrzeni metrycznej [3]. Umożliwia ona 

analizowanie dokładności rozpylania paliwa na podstawie następujących wzorów: 

 

ddd optopt −= max      (3) 

gdzie: 

optd − różnica (odległość w przestrzeni metrycznej) między wartością średnic dopt a d, 

dopt    − optymalna średnica kropli paliwa dla danego typu silnika spalinowego, 

d     − rzeczywista średnica kropli paliwa wtryśniętego do komory spalania lub innej 

przestrzeni, w której panują podobne warunki jak we wspomnianej komorze. 

 

Zależność (3) określa maksymalną różnicę miedzy średnicami dopt oraz d. Z badań 

wynika, że średnice kropel paliwa rozpylonego przez wtryskiwacz są znacznie zróżnicowane 

[22]. Wobec tego, dla uproszczenia badań, można do oceny dokładności rozpylania zamiast 

wzoru (3) zastosować następujący wzór: 

 

ddd opt −=      (4) 

gdzie: 

dopt − oznaczenie takie same jak we wzorze (3), 

d  − wartość średnia (arytmetyczna) uzyskana z pomiarów wszystkich kropel 

o średnicach di (i = 1, 2, ..., n). 

 

Wartość średnią d  określa się (jak wiadomo) z następującego wzoru [4, 9, 12, 21]: 

 


=

=
n

i

id
n

d
1

1
     (5) 

 

Średni rozmiar kropel określa stopień rozpylenia paliwa. Dokładność rozpylania (DR), 

która zależy od d , wpływa istotnie na jednorodność rozpylania paliwa (JP). 

Wielkość kropli paliwa wtryśniętego do komory spalania i jednorodność mieszaniny 

paliwowo-powietrznej ma zasadniczy wpływ na skłonność paliwa do samozapłonu, a zatem 

również na czas zwłoki zapłonu. Paliwo powinno więc być odpowiednio rozpylone. Krople 

nie mogą być ani zbyt duże ani też zbyt małe. W obu przypadkach takie krople 

uniemożliwiają uzyskanie prawidłowego przebiegu procesu spalania paliwa. Małe krople 

cechuje bardzo duży stosunek powierzchni do objętości. Wskutek tego parują bardzo szybko, 

co w rezultacie powoduje w wyniku intensywnej dyfuzji oraz dużego nadmiaru powietrza w 

komorze spalania tworzenie się ubogiej mieszanki o bardzo wysokiej temperaturze. Najniższą 

temperaturę samozapłonu ma mieszanina palna, której skład odpowiada w przybliżeniu 

składowi stechiometrycznemu, czyli wtedy, gdy współczynnik nadmiaru powietrza  = 1. 

Natomiast duże krople nie zdążą odparować a wskutek tego zachodzą znaczne straty 

energetyczne związane z niezupełnym i niecałkowitym spalaniem paliwa. 

Z przedstawionych powodów istotne jest również należyte określenie jednorodności 

rozpylenia paliwa wtryskiwanego do komór spalania silników o zapłonie samoczynnym. 

 

B. Jednorodność rozpylenia paliwa 

 

Jednorodność rozpylenia paliwa oceniana jest ilością kropel o jednakowej średnicy [22]. 

Z uwagi na to, że średnica D kropli paliwa wtryśniętego do komory spalania jest zmienną 
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losową, zatem jej realizacje cechuje określone rozproszenie. Miarą rozproszenia (dyspersji) 

oznaczanego jako „D” zmiennej losowej D (średnicy kropli) jest wariancja D2(D), określana 

również symbolem 2. Wariancja D2(D) jest momentem centralnym II-rzędu zmiennej 

losowej D, a więc D2(D) = E(D2) − E2(D). 

Większemu rozproszeniu zmiennej losowej D odpowiada większa jej wariancja.  

Wariancja, jak już wspomniano, równa się średniej kwadratów odchyleń poszczególnych 

wartości zmiennej D od średniej tych wartości i może być oszacowana w formie wartości 

odpowiedniej statystyki *2, zatem [4, 12, 21], czyli 
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Dodatni pierwiastek z wariancji, nazywany odchyleniem standardowym (średnim), 

może być również uznany za miarę rozrzutu zmiennej losowej D, przydatną do oceny 

jednorodności rozpylania paliwa, czyli wielkość 
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Za miarę jednorodności rozpylenia paliwa może być także uznany współczynnik zmienności 

, który może być określony w formie następującej zależności [4]: 

 

)(E D


 =      (8) 

 

Wobec tego jednorodność rozpylania (JP) paliwa może być oceniana na podstawie takich 

wielkości jak: 2,  oraz . 

Przy rozpatrywaniu dokładności rozpylania stwierdzone zostało, że średnica D kropli 

paliwa wtryśniętego do komory spalania może być uznana za zmienną losową o rozkładzie 

normalnym ( )),(EN D . Wtedy statystyka 
2

2*



n
 ma rozkład 2 o k = n − 1 stopniach 

swobody. Zatem przedział dla nieznanej wartości oczekiwanej zmiennej losowej D można 

wyznaczyć z zależności [4, 9]: 

 





 =









 2

22

2*
2

1

n
P     (9) 

gdzie: 

n − liczba kropel rozpylonego paliwa, 

 − przyjęty poziom ufności, 
2

2

2

1 ,   − wartości zmiennej losowej (statystyki)  o k = n − 1 stopniach swobody 

spełniających warunki przedstawione zależnościami (10): 
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przy czym:  = 1 − , a wielkość 2 jest określona wzorem (7). 

 

po odpowiednim przekształceniu zależności (9) uzyskuje się następujący wzór na określenie  

przedziału ufności nieznanego odchylenia standardowego: 
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Z zależności (11) wynika, że nieznana wartość odchylenia standardowego  z 

prawdopodobieństwem  zawarta jest w przedziale o następujących losowych końcach: 
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Dla dużych ilości kropel (n > 30) paliwa wtryśniętego do komory spalania, można 

przyjąć, że statystyka *2 ma w przybliżeniu rozkład normalny 








2n
,N


 . Wówczas można 

napisać następującą zależność [4]: 
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Jednorodność rozpylania paliwa może być oceniana dodatkowo w przypadku 

sporządzenia widma lub charakterystyki rozpylenia tego paliwa [17, 18, 22]. 

 

C. Stopień rozpylenia paliwa 

 

Stopień rozpylenia paliwa może być określony przez wartość oczekiwaną średnicy 

kropli E(D). Estymatorem wartości oczekiwanej średnicy kropli E(D) jest średnia 

arytmetyczna d  (4.5). Innym estymatorem E(D), przydatnym do oceny stopnia rozpylania 

paliwa, jest środek rozstępu dmax, który można określić następująco [4, 12]: 

 

dmax = dmax − dmin     (13) 

 

Średnia arytmetyczna jest najefektywniejszym estymatorem wartości oczekiwanej, a 

więc lepszym niż środek rozstępu [4] i dlatego bardziej przydatnym do oceny stopnia 

rozpylania paliwa. 

Estymacja wartości oczekiwanej E(D) polegająca na jej oszacowaniu w formie średniej 

arytmetycznej d  (5) jest estymacją punktową. Ta metoda estymacji nie daje jednak 

możliwości określenia dokładności oceny (oszacowania) E(D). Dokładność taka umożliwia 

estymacja przedziałowa, w której wyznaczany jest przedział ufności. [4, 9]. 

Przedziałem ufności nieznanej wartości oczekiwanej E(D) nazywany jest przedział 

( )dd ,  o losowych końcach, który z określonym z góry prawdopodobieństwem  (zwanym 

poziomem ufności) zawiera nieznaną wartość E(D) [9]. 
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Wiadomo, że wyznaczona według wzoru (5) średnia d  jest zaobserwowaną wartością 

statystyki D  mającej rozkład asymptotycznie normalny 








n
D


),(EN , niezależnie od 

postaci funkcyjnej zmiennej losowej D [4]. Wartość E(D) i  oznaczają wartość oczekiwaną 

(przeciętną) i odchylenie standardowe (średnie) średnicy kropli D, która jest zmienną losową. 

W przypadku gdyby była znana wartość , to korzystając z rozkładu 








n
D


),(EN  

statystyki D  można przedział ufności dla nieznanej wartości oczekiwanej E(D) wyznaczyć 

z następującego wzoru [9]: 
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gdzie: 

y − zmienna standaryzowana rozkładu normalnego, odpowiadająca przedziałowi ufności 

 = 1 − .  

 

Najczęściej jednak wartość  nie jest znana i trzeba ja oszacować na podstawie 

uzyskanych wyników badań z zależności (4.7) bądź z wzoru: 
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Wtedy przy założeniu, że zmienna losowa D ma rozkład normalny ( )),(EN D  można 

wykorzystać to, że zmienna losowa 1
)(E

*
−

−
n

DD


 ma rozkład t-Studenta o k = n − 1 

stopniach swobody. Założenie, że zmienna losowa D ma rozkład normalny ( )),(EN D  

praktycznie nie stanowi ograniczenia, gdyż statystyka D  zawsze ma rozkład asymptotycznie 

normalny 








n
D


),(EN , przy czym zbieżność tego rozkładu do rozkładu normalnego jest 

bardzo szybka. z tej statystyki można korzystać już dla n  4, czyli praktycznie biorąc − 

zawsze [4]. 

Wobec tego przedział ufności, można wyznaczyć z zależności [4, 9, 12]: 
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gdzie: 

t, n  − 1 − współczynnik rozkładu t-Studenta, którego wartości są takie, że    = ttP  

 

Duży stopień rozpylania paliwa oznacza małą średnicę kropli, a więc małą wartość 

oczekiwaną E(D) zmiennej losowej D. 

 

Analizując przedstawione w podpunktach A, B, C wzory, należy przyjąć następującą 

interpretację:  

1) dokładność rozpylenia paliwa pogarsza się, gdy rosną wielkości dd  , ; 

2) stopień rozpylenia paliwa pogarsza się, gdy rośnie E(D), dmax; 
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3) jednorodność rozpylenia paliwa pogarsza się, gdy rosną wielkości 2, , . 

 

Istotnym problemem jest także znalezienie zależności między jakością rozpylenia 

paliwa w danej komorze spalania silnika rzeczywistego a jakością rozpylania paliwa w 

specjalnej komorze odpowiedniego stanowiska badawczego. Jest to istotne, dlatego że 

badanie jakości rozpylania paliwa może być wykonywane w komorze silnika 

zainstalowanego w laboratorium badawczym, podobnego do silnika rzeczywistego, co obniża 

koszty badań. Oczywiste jest, że specjalna komora spalania silnika zainstalowanego w 

laboratorium musi być adekwatnym modelem komory spalania silnika rzeczywistego. 

 

 

4. Uwagi i wnioski 

 
Na przebieg procesy spalania istotny wpływ ma jakość rozpylania paliwa. Z tego też 

powodu została przedstawiona propozycja oceny jakości rozpylania paliwa poprzez 

identyfikację takich jej składowych (cech) jak: dokładność rozpylania, stopień rozpylania, 

jednorodność rozpylania. podano deterministyczne i probabilistyczne miary wymienionych 

składowych jakości rozpylania paliwa. 

Proces rozpylania paliwa w przestrzeniach roboczych każdego silnika jest procesem 

losowym [. Wielkości charakteryzujące ten proces, takie jak średnica kropli paliwa (D), 

długości strumienia (L), kąt wierzchołkowy (kąt rozpylenia) poszczególnych strug strumienia 

paliwa, kąt wierzchołkowy poszczególnych strug strumienia paliwa (B), promień strumienia 

mierzonego w określonej odległości od wylotu z otworu rozpylacza (R), wskaźnik 

równomierności rozpylania paliwa (Z), wskaźnik stężenia rdzenia strumienia paliwa (N), 

średnice (szerokość) strumienia paliwa rozpylonego przez rozpylacz wielootworowy (S) są 

zmiennymi losowymi. Wobec tego ocena tych składowych jakości rozpylania (JR) paliwa 

powinna być dokonywana z uwzględnieniem rachunku prawdopodobieństwa i statystyki 

matematycznej. 

Do oceny wspomnianych wielkości charakteryzujących jakość rozpylania (JR) paliwa, 

jako zmiennych losowych, może być zastosowana zarówno estymacja punktowa jak też 

estymacja przedziałowa wartości oczekiwanych tych zmiennych. Estymacja punktowa 

umożliwia oszacowanie wartości oczekiwanej danej zmiennej losowej w formie średniej 

arytmetycznej, natomiast w przypadku zastosowania estymacji przedziałowej wyznaczany 

jest przedział ufności o losowych granicach (końcach), który zawiera tę wartość oczekiwaną. 

Korzystniejsze jest zastosowanie estymacji przedziałowej, gdyż estymacja punktowa nie daje 

możliwości określenia dokładności oceny (oszacowania) wartości oczekiwanej danej 

zmiennej (wielkości) losowej, np. średnicy kropli paliwa (D). Dokładność taką umożliwia 

estymacja przedziałowa, w której wyznaczany jest przedział ufności, w którym z określonym 

prawdopodobieństwem  (zwanym poziomem ufności) zawarta jest wartość oczekiwana 

wielkości charakteryzującej jakość rozpylania paliwa.  
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silnik spalinowy, zmienna losowa 

 

Streszczenie: Przedstawiono zmodyfikowaną propozycję wartościowania (ilościowego określenia) 

działania komór spalania turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich 

oddziaływań energetycznych. Propozycja ta uzupełnia i uściśla rozważania zawarte w publikacji [4]. 

Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych 

zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii 

chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię 

wewnętrzną spalin i związaną z nią ich energię ciśnienia powstających podczas spalania paliwa. Ta forma 

przemiany energii została nazwana ciepłem (Q). Ciepło Q odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa 

zostało nazwane strumieniem ciepła (Q ). Przyjęto także, że w przestrzeniach między łopatkowych 

wirnika turbiny zachodzi proces zamiany części energii wewnętrznej spalin, ale tylko tej, którą jest 

energia kinetyczna ich cząstek będących w ruchu cieplnymi (czyli energia termiczna) i wynikającą z niej 

energię ciśnienia na energię kinetyczną ruchu obrotowego tegoż wirnika. Zwrócono uwagę, że proces ten 

może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania komory spalania. Działanie komory 

spalania turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie 

energii chemicznej spalanego paliwa na energię wewnętrzną powstających spalin w ustalonym czasie. 

Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, 

zaproponowane w tym artykule, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości 

fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostka miary nazwana dżulosekundą [dżulsekunda]. Do 

oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego turbinowego silnika spalinowego 

zaproponowano podejście statystyczne, w którym zastosowano estymację przedziałową wartości 

oczekiwanej E(Qt) ciepła w chwili t oraz modele deterministyczny i probabilistyczny oceny działania 

komory spalania, przy czym do opracowania modelu probabilistycznego zastosowano jednorodny proces 

Poissona. Wspomniane ciepło jest interpretowane jako forma (sposób) przemiany w komorze spalania 

silnika energii chemicznej mieszaniny paliwowo-powietrznej na energię wewnętrzną i związanej z nią 

energię ciśnienia spalin uzyskaną podczas spalania w niej paliwa. 

 

 

1. Wstęp 
 

W publikacjach [2, 4] zostało podjęte zagadnienie działania okrętowych turbinowych 

silników spalinowych w ujęciu energetycznym. W obu publikacjach działanie to jest 
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interpretowane, podobnie jak w publikacjach dotyczących tłokowych silników spalinowych [np. 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26], jako przekształcanie w formie (na sposób) ciepła i pracy energii 

(E) w tych silnikach i przekazywanie jej do odbiornika w określonym czasie t. Tak 

interpretowane działanie tego rodzaju silników (w ujęciu wartościującym) jest określane 

wielkością fizyczną, którą można wyrazić liczbą z jednostkę miary nazwaną dżulosekundą 

[dżulsekunda]. W publikacji [2] działanie zostało odniesione do całego silnika i zostało 

zinterpretowane w ujęciu wartościującym za pomocą wielkości fizycznej 
eLD zawierającej 

informację jak długo może być przez ten silnik przetwarzana energia na sposób (w formie) pracy 

użytecznej Le. Natomiast w publikacji [4] podobnie rozumiane działanie rozpatrzono w ujęciu 

ogólnym w odniesieniu do komór spalania silników spalinowych tłokowych i turbinowych 

silników spalinowych. Różnica w interpretacji działania komór spalania obu rodzajów silników 

spalinowych wynika z tego, że w przypadku silników spalinowych tłokowych działanie komór 

spalania zostało określone za pomocą wielkości fizycznej STŁ

KSD  zawierającej informację jak długo 

może być przetwarzana energia w formie pracy wewnętrznej Li, natomiast w przypadku 

turbinowych silników spalinowych – za pomocą wielkości fizycznej ST

KSD  zawierającej 

informację jak długo może być przetwarzana energia umożliwiająca generowanie strumienia 

ciepła wewnętrznego iQ . Takie rozpatrywanie działanie komór spalania jest wystarczające w 

fazie projektowania wspomnianych silników. W fazie eksploatacji tego rodzaju silników 

działanie ich komór spalania wymaga dokładniejszego uwzględnienia specyfiki działania tychże 

komór spalania. W artykule tym została uwzględniona wspomniana specyfika komór spalania 

turbinowych silników spalinowych. W wyniku tego artykuł ten zawiera zmodyfikowaną 

propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania turbinowych 

silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich oddziaływań energetycznych. 

Propozycja te uzupełnia i uściśla rozważania zawarte w publikacji [4]. 

Interpretacja działania komór spalania okrętowych turbinowych silników spalinowych, 

przedstawiona w tym artykule, jest wynikiem zastosowania metody analogii do działania 

silników spalinowych o zapłonie samoczynnym [2, 4, 5]. Zastosowanie tej metody umożliwiło 

także ilościową ocenę działania tych komór, również w formie liczby, z jednostką miary 

nazwaną dżulosekundą. Ważność tak interpretowanego działania komór spalania okrętowych 

turbinowych silników spalinowych wynika z faktu, że komory te mają one zasadniczy wpływ na 

sprawność cieplną tego rodzaju silników spalinowych i to niezależnie od tego, czy są to silniki 

główne (stosowane do napędu statków), czy też pomocnicze (stosowane do napędu prądnic). 

Sprawność cieplna tych silników znacznie jest obniżana przez narastanie osadów zwłaszcza w 

kanałach przepływowych powietrza oraz niestacjonarność oraz niestabilność temperatury i 

ciśnienia spalin za komorą spalania [2]. Niestabilności temperatury bądź ciśnienia stanowią 

pulsacje tych parametrów pracy silników turbinowych. Natomiast niestacjonarności temperatury 

bądź ciśnienia stanowi brak powtarzalności wartości tychże parametrów pracy silnika przy 

dowolnych stałych obciążeniach cieplnych komór spalania tych silników.  

W czasie eksploatacji turbinowych silników spalinowych z upływem czasu narastają straty 

energii termicznej (cieplnej) wytwarzanej w komorach spalania. Straty te są wynikiem 

pogarszania się przebiegu procesu spalania wskutek istnienia niepełnego (niecałkowitego i 

niezupełnego) spalania paliwa oraz wzrostu rozpraszania części tej energii do otoczenia. 

Przyczyną tego są zaburzenia dopływu powietrza do stref spalania rur ogniowych komór 

spalania wskutek rosnącego zanieczyszczenia osadami kanałów powietrznych oraz wskutek 

zatykania nagarem otworów dysz wtryskiwaczy. Ponadto za komorami spalania pojawiają się 

nierównomierne i niestacjonarne pola temperatur. Znamienne jest to, że rozkłady tych pól 

zmieniają się w zależności od obciążeń cieplnych tych komór. Przy dużych obciążeniach tych 

silników występują znaczne różnice temperatur średnich na obwodach kanałów wylotowych 

oraz wzdłuż wysokości tych kanałów nawet przy stałym dużym obciążeniu cieplnym 

wspomnianych komór spalania. Na rozkład wspomnianych pól temperatur istotny wpływ mają 
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m.in. zmieniający się upływem czasu eksploatacji stan techniczny wtryskiwaczy paliwa, 

przesłon zastosowanych w rurociągach doprowadzających powietrze do komór spalania a także 

stan techniczny układów przepływowych w kadłubach komór. Podczas eksploatacji 

wspomnianych silników, w przekrojach wylotowych komór spalania istnieją także lokalne 

pulsacje ciśnienia spalin. Przyczyny niestacjonarności oraz niestabilności temperatury i ciśnienia 

spalin za komorą spalania zostały zidentyfikowane już dawno [2, 18, 27]. Z publikacji tych 

wynika, że na nierównomierność pola temperatur za komorą spalania każdego turbinowego 

silnika spalinowego wpływ mają osady powstające na rozpylaczu wtryskiwacza, które narastają 

z upływem czasu eksploatacji tego silnia. Osady te powodują pogorszenie jakości rozpylania 

paliwa, które objawia się odchyleniem strugi paliwa wtryskiwanego do komory spalania, 

wskutek czego pojawia się asymetryczność płomienia. Im zanieczyszczenie takie jest większe, 

tym większa jest nierównomierność pola temperatur za komorą spalania. Ale takie 

zanieczyszczenia, jak również zużycie erozyjne kanałów wtryskowych wtryskiwacza powoduje 

także zmniejszenie strumienia ciepła wewnętrznego ( iQ ) powstającego w komorze spalania 

kolejno o )( jiQ każdorazowo po upływie przedziału czasu tj. Nieprawidłowy dopływ paliwa 

do rury ogniowej komory spalania, wskutek złego stanu technicznego wtryskiwacza 

spowodowanego zanieczyszczeniem otworu dyszowego jego rozpylacza, powoduje także 

pulsację strumienia spalin i związaną z tym pulsację ciśnienia spalin za komorą spalania. Takie 

nieprawidłowości w działaniu komór spalania turbinowych silników spalinowych powodują 

nierównomierne obciążenie zwłaszcza cieplne łopatek kierowniczych (nieruchomych) i 

wirnikowych turbiny i w rezultacie lokalne przegrzanie obu tych rodzajów łopatek, a także 

deformacje kadłuba turbiny powodowane nierównomiernym rozszerzaniem cieplnym. 

Towarzyszy temu zmniejszanie luzów promieniowych wirujących elementów, co na ogół 

prowadzi do pojawienia się procesu zacierania, a także deformacji wirnika i podpór 

łożyskowych. W rezultacie dochodzi do powstania niebezpiecznych drgań silnika. Można temu 

w znacznym stopniu zapobiec analizując jakość przemiany energii chemicznej, zawartej w 

paliwie i powietrzu dostarczanym do komór spalania turbinowych silników spalinowych, na 

energię wewnętrzną spalin powstających w strefie spalania paliwa, w określonym czasie t. 

W tej sytuacji konieczne jest określanie zmian ciepła wewnętrznego (Qi) wyzwalanego w 

tych komorach w czasie (t), a więc dokonania wartościowania ich działania. 

 

2. Sformułowanie problemu wartościowania działania komory spalania 

turbinowego silnika spalinowego 
 

W praktyce eksploatacyjnej istotne jest, aby każda komora spalania turbinowego silnika 

spalinowego działała z możliwie największą sprawnością. Wymaga to zapewnienia statecznego 

przekształcania w niej energii chemicznej zawartej w doprowadzanym do jej strefy spalania 

paliwie i powietrzu na energię wewnętrzną spalin powstających w czasie spalania paliwa. Takie 

działanie komory jest wtedy, gdy nie występuje zjawisko gaśnięcia w niej płomienia i nie ma 

pulsacji przepływu czynnika roboczego (spalin i powietrza) oraz istnieje równomierne pole 

temperatur w przekroju wylotowym w strefie mieszania. W wyniku pogarszania się stanu 

technicznego wtryskiwacza, np. wskutek osadzania się nagaru na jego rozpylaczu następuje 

odchylenie strugi paliwa wtryskiwanego do komory spalania i w rezultacie zaburzenie 

symetryczności płomienia. Wskutek tego następuje pogarszanie się organizacji spalania paliwa. 

W rezultacie następuje nie tylko pogorszenie się przebiegu przekształcania energii w komorze 

spalania, lecz także powstaje znaczne lokalne zróżnicowanie temperatur w porównaniu z 

wartością średnią, co powoduje zmniejszenie trwałości i niezawodności układu łopatkowego 

turbiny.  Podobnie, narastanie zaburzenia dopływu powietrza wskutek zmiany przekroju 

kanałów powietrza wskutek wzrostu osadów na ich powierzchniach powoduje pogarszanie się 

organizacji spalania paliwa. Wpływa to niekorzystnie na przebieg procesu spalania, który 
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cechuje niezupełne i niecałkowite spalanie paliwa. Prowadzi to do obniżenia sprawności 

termicznej związanej z przemianą energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-

powietrznej na energię wewnętrzna spalin, która można wyrazić oczywistą zależnością: 
 

)()( powchpalch

sp

tr
EE

U

+
=     (1) 

przy czym: 

tWmtQE dpalpalpalch == 
)( ,       (2) 

( ) ( ) tiimtTTcmtQE pspzsppowpspzsppowppowpowpowch −=−== 
)()(   (3) 

( )otpdysnsppowchpalchsp EEEEEEU +++−+= )()(     (4) 

gdzie:  

Usp – energia wewnętrzna spalin powstałych ze spalonego paliwa, 

Ech(pal) – energia chemiczna zawarta w paliwie wtryśniętym do komory spalania, 

Ech(pow) – energia chemiczna zawarta w powietrzu doprowadzonym do komory spalania, 

palQ – strumień ciepła zawartego w paliwie doprowadzonym do komory spalania, 

palm – strumień masy paliwa doprowadzonego do komory spalania, 

Wd – wartość opałowa (wartość opałowa dolna) paliwa, 

powQ – strumień ciepła zawartego w powietrzu doprowadzonym do komory spalania, 

powm – strumień masy powietrza doprowadzonego do komory spalania 

)( powpc – pojemność cieplna właściwa powietrza doprowadzonego do komory spalania, 

Tzsp – temperatura powietrza za sprężarką, Tpsp – temperatura powietrza przed sprężarką, 

izsp – entalpia właściwa powietrza za sprężarką, ipsp – entalpia właściwa powietrza przed 

sprężarką 

t – czas działania komory spalania, 

Ensp – energia niepełnego (niecałkowitego i niezupełnego) spalania, 

Edys – energia dysocjacji termicznej (energia rozpadu związków węglowodorowych i pary 

wodnej na cząstki C i H2, które nie weszły w reakcje z tlenem), 

Ep – energia tracona na pokonanie oporów przepływu spalin w rurze ogniowej zwłaszcza 

przez stabilizatory płonienia umieszczone w strefie spalania oraz opory mieszania 

się strumieni spalin i powietrza w strefie mieszania komory spalania, wskutek czego 

ciśnienie w strefie wylotu spalin z komory spalania jest niższe niż w strefie spalania 

tej komory, 

Eot – energia rozpraszana do otoczenia (energia promieniowania). 

 

Formą (sposobem) przetwarzania energii chemicznej (Ech(pal)) zawartej w paliwie 

wtryśniętym do komory spalania (2) i jednocześnie energii (Ech(pow)) zawartej w powietrzu 

doprowadzonym do strefy spalania komory spalania (3) na energię wewnętrzna (Usp) spalin (4) 

jest ciepło Qi charakteryzujące to przetwarzanie, nazywane ciepłem wewnętrznym. 

Działanie okrętowego turbinowego silnika spalinowego w siłowni statku charakteryzuje 

przepływ czynnika roboczego (powietrza i spalin), który rozpoczyna się od chwili dolotu 

powietrza wilgotnego do sprężarki przepływowej. Powietrze to jest zanieczyszczone cząstkami 

zasolonej wody (wody morskiej), oparami paliwa i oleju smarowego, a także cząstkami 

mechanicznymi i pochodzenia organicznego.  Zanieczyszczenia te powodują powstawanie 

osadów zarówno w kanałach międzyłopatkowych sprężarki jak też w kanałach przepływowych 

umożliwiających doprowadzenie powietrza do komory spalania zarówno tych, którymi 

powietrze dopływa do strefy spalania jak i do strefy mieszania powietrza ze spalinami 

wylotowymi z komory spalania. Narastanie tych osadów w tych kanałach powoduje 

zmniejszenie ilości powietrza doprowadzanego do komory spalania.  Zmniejszenie ilości tego 
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powietrza potęguje spadek prędkości obrotowej sprężarki z uwagi na zanieczyszczenie osadami 

jej przestrzeni międzyłopatkowych. To powoduje z kolei zmniejszenie strumienia spalin 

napływających na wirniki turbiny (rys. 1). Jednak konieczność utrzymania zadanej prędkości 

obrotowej wirników turbiny, wymaganej do wykonania zadania transportowego przez statek, 

spowoduje zwiększenie strumienia paliwa doprowadzanego do komory spalania przez pompo-

regulator. W rezultacie doprowadzenie dużego strumienia paliwa przy niedostatku strumienia 

powietrza spowoduje nieprawidłowy przebieg spalania charakteryzujący się wzrostem 

niecałkowitego i niezupełnego spalania paliwa w komorze. W rezultacie ulegnie zmniejszeniu 

sprawność termiczna tr (1). 

Nieprawidłowy przebieg spalania powodujący dodatkowe obniżenie sprawność tr może 

także wynikać z zużycia erozyjnego dyszy rozpylacza wtryskiwacza. Z upływem czasu, wskutek 

pogarszania się stanu technicznego wtryskiwacza, przetwarzaniu w czasie spalania energii Ech na 

energię Usp towarzyszą coraz większe straty związane z wzrostem niecałkowitego i niezupełnego 

spalania paliwa. Powoduje to z upływem czasu t eksploatacji komory spalanie zmniejszanie 

ciepła wewnętrznego Qi o kolejne Qi(j) odpowiednio do przedziałów czasu tj (j = 1, 2, …, n). 

Ponadto, zwiększenie strumienia paliwa w celu utrzymania zadanej prędkości obrotowej turbiny 

powoduje wzrost temperatury spalin, co jest niekorzystne z powodu wzrostu naprężeń cieplnych 

łopatek turbiny i pojawienia się korozji wysokotemperaturowej. Oprócz tego, jak już 

wspomniano we wstępie tego artykułu, nieprawidłowy przebieg procesu spalania paliwa w 

komorze spalania zwiększa nierównomierność pola temperatur na wylocie z komory spalania a 

przez to także przed łopatkami kierowniczymi i wirnikowych turbiny wytwornicy spalin 

turbinowego silnika spalinowego. Powoduje to przegrzanie tych łopatek a w rezultacie ich 

pękanie. Oprócz tego ma miejsce deformacja kadłuba tej turbiny, co jest przyczyną zwiększenia 

lub zmniejszenia luzów. W obszarze turbiny, w którym luzy są zbyt małe mają miejsce procesy 

zacierania wirnika. Trzeba się także spodziewać deformacji wirnika turbiny i podpór 

łożyskowych, co z kolei zwiększa drgania turbiny, które mogą uniemożliwić dalszą eksploatację 

turbinowego silnika spalinowego (rys. 1) [2, 4, 28].  

 

Rys. 1. Przekrój przykładowego turbinowego silnika spalinowego dwuwałowego, w którym można 

wyróżnić (jak autor zaznaczył) takie elementy niezawodnościowe jak: 1) sprężarka, 2) komora spalania, 

3) turbina wytwornicy spalin i 4) turbina napędowa [2, 4, 28]. 

 

W przypadku, gdy dotyczyć to będzie silnika głównego (silnika napędu głównego) statku, 

 

1 

2 

3 
4 
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może to doprowadzić do nie wykonania zadania transportowego, a w warunkach sztormowych – 

może on nawet zatonąć. 

W związku z powyższym istotne staje się określenie działania komór spalania turbinowych 

silników spalinowych, które analogicznie do propozycji zawartej w publikacji [2 i  4] może być 

rozpatrywane jako: 

a) działanie wymagane (DW), czyli takie, które jest niezbędne do uzyskania wymaganej 

energii wewnętrznej spalin powstających podczas spalania paliwa w komorze spalania i 

tym samym wymaganej sprawności termicznej (tr) oraz prawidłowych rozkładów 

temperatur i ciśnień na wylocie w części wylotowej komory a także małej pulsacji 

strumienia spalin, 

b) działanie możliwe (DM), czyli takie, jakie może być zrealizowane w czasie przetwarzanie 

energii w formie (na sposób) ciepła, które mogą charakteryzować różne wartości energii 

wewnętrznej spalin a zatem także sprawności termiczne (tr) oraz niewłaściwe rozkłady 

temperatur i ciśnień na wylocie w części wylotowej komory a także pulsacje strumieni 

spalin. 

Wobec tego można przyjąć, że każda komora spalania (KS) turbinowego silnika 

spalinowego (TSS) jest w stanie zdatności (zdatna do wykonania zadania), gdy: 
 

WM DD       (5) 

W przeciwny przypadku, gdy: 

DW > DM       (6) 
 

należy uznać, że komora spalania turbinowego silnika spalinowego jest w stanie niezdatności, 

gdyż nie umożliwia (nie zapewnia) wykonanie zadania. 

Cechą charakterystyczną tak rozumianych rodzajów działań komór spalania jest to, że 

zarówno DM jak i  DW są one wielkościami fizycznymi, które można wyrazić liczbą z jednostką 

miary nazwaną dżulosekundą [Js]. Tak rozumiane działania komór spalania turbinowych 

silników spalinowych, charakteryzuje jednoczesne przekształcanie w nich energii chemicznej 

(Ech(pal)) zawartej w paliwie i energii (Ech(pow)) zawartej w powietrzu dostarczanym do komory 

spalania na energię wewnętrzna (Usp) spalin w formie ciepła wewnętrznego (Qi) z jednoczesnym 

uwzględnieniem czasu (t), co obrazuje rys. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Schemat działania komory spalania turbinowego silnika spalinowego: Qi – ciepło 

wewnętrzne komory spalania, Estr – energia tracona w czasie działania komory spalania, Ech(pal), 

Ech(pow), Usp, Ensp, Edys, Ep, Eot – oznaczenia o interpretacji takiej jak we wzorach 1  4.  

 

 

Ciepło wewnętrzne (Qi) można określić znając strumień ciepła wewnętrznego 

reprezentujący zmiany podczas molekularnej dyfuzji i reakcji chemicznej, które zachodzą 

podczas spalania paliwa w komorze spalania. Strumień ten określany jest zależnością [1]: 
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Wtedy Qi może być określone, jako 

tQQ ii =        (8) 

 
 

KOMORA 

SPALANIA 

Ech(pal

) 

Ech(pow

) 
Us

p 

Qi 
( )otpdysnspstr EEEEE +++=   

- 49 -



Journal of Polish CIMEEAC Vol. 17 No1/5 

 

gdzie: Q  – strumień ciepła,  – przewodność cieplna mieszaniny gazu cząsteczki j-tej w 

temperaturze T, T – gradient temperatury, F – powierzchnia przewodzenia ciepła, hj – entalpia 

właściwa elementarnego składnika (j-tego) cząstki lub mieszaniny cząstek, nj, Vj – odpowiednio 

gęstość i lepkość dyfuzyjna j-tej cząstki chemicznej, kB – stała Boltzmanna, T – temperatura 

bezwzględna, N – całkowita gęstość elementu strumienia ( =
j

jnN ), Mj – masa j-tej cząstki, 

T

jD  – współczynnik cieplnej dyfuzji j-tej cząstki związany z operacja transportową (informuje o 

tym indeks T), kjD ,  – współczynnik molekularnej j-tej cząstki, Vk – lepkość dyfuzyjna k-tej 

cząstki chemicznej. 

Działanie każdej komory spalania (KS) dowolnego turbinowego silnika spalinowego może 

być rozpatrywane w aspekcie deterministycznym i probabilistycznym. W ujęciu 

deterministycznym, gdy energia przekształcana w formie (na sposób) ciepła (Qi) nie ulega 

zmianie w czasie (t), działanie (DKS) takiej komory może być wyrażone w formie zależności [2, 

4, 11, 13]: 

DKS(t)  = Qit     (9) 

Natomiast, w przypadku, gdy energia przekształcana w formie (na sposób) ciepła (Q) zależy od 

czasu (t), działanie D(t) należy określić z zależności: 
 

=
t

iKS τQtD
0

d)()(       (10) 

gdzie: 

Qi() – ciepło wyzwalane podczas działania komory spalania (podczas spalania w niej 

paliwa) turbinowego silnika spalinowego w chwili , będące rezultatem równoczesnego 

przekształcenia energii Ech(pal) i Ech(pow) na energię Usp. 

[0, t] – przedział czasu, w którym trwa działanie tejże komory spalania. 

 

Zastosowanie w praktyce zależności (10) dla przedziału całkowania [0, t] wymaga 

uwzględnienia tego, że funkcja podcałkowa  = )()( tQQ ii
 , zgodnie z wzorem (8), w którym 

strumień ciepła wewnętrznego jest określony zależnością (7) [14]. 

Rozpatrywanie działania komór spalania turbinowych silników spalinowych w takim 

ujęciu wydaje się przydatne, dlatego ponieważ rozpatrywanie walorów energetycznych tych 

komór na bazie analizy i oceny tylko formy (sposobu) przekształcania w nich energii, jakim jest 

ciepło (Qi) nie daje pełnego rozeznania o ich przydatności do wykonania zadania. Takie 

rozeznanie daje łączne rozpatrywanie powstającego w komorach spalania ciepła (Qi) i czasu (t) 

jego wytwarzania, które może być wyrażona wielkością fizyczną DKS (DM   DW), która może 

być nazwana (w sensie wartościującym) działaniem tego rodzaju komór spalania. Jeżeli zostanie 

przeprowadzona analiza przemiany energii w komorach spalania w formie ciepła (Qi), z 

uwzględnieniem jednocześnie czasu wytwarzania tego ciepła, to można określić działanie takich 

komór DKS(t) formie wzorów (7) bądź (8). Tak rozumiane działanie takiego silnika zawiera 

informację jak długo jest bądź może być wytwarzane w komorze spalania ciepło Q. Jest to 

równie ważna informacja, jak ta, którą zawiera strumień ciepła ( iQ ) silnika, który można 

wyznaczyć znając ciepło Qi i czas t jego wydzielenia (wytworzenia). Strumień ciepła jak 

wiadomo, zawiera informację jak szybko może być wytworzone ciepło (Qi). 

Zaproponowana w tym artykule interpretacja działania komór spalania turbinowych 

silników spalinowych ma tę zaletę, że opisowa ocena działania tych komór, np. w takiej formie: 

ich działanie jest dobre, nie dobre, nie najlepsze, nieodpowiednie, złe, itp. może być zastąpiona 

oceną wynikającą z porównania ich aktualnego działania możliwego (DM) z działaniem 
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wymaganym (DW) przy użyciu liczb z jednostką miary [dżulsekunda], [Js]. 

 

3. Propozycja określenia działania komory spalania turbinowego silnika 

spalinowego 
 

Działanie opisane w publikacjach [np. 5, 6, 8, 9, 11] zostało przedstawione w ujęciu 

deterministycznym. Jednak analiza i wynikająca z niej ocena działania komór spalania 

okrętowych turbinowych silników spalinowych podobnie, jak i innych urządzeń energetycznych 

(np. tłokowych silników spalinowych) może być przedstawiona w ujęciu probabilistycznym z 

zastosowaniem teorii procesów stochastycznych [5, 12, 16, 17, 20, 22]. Takie podejście do 

wartościowania działania komór spalania silników spalinowych tłokowych i turbinowych zostało 

zaproponowane w publikacji [4]. W tym artykule zwrócono uwagę na potrzebę rozpatrywania 

działania komór spalania, które umożliwia wyzwalanie ciepła wewnętrznego (Qi), jako formy 

(sposobu) równoczesnej przemiany energii chemicznej Ech(pal) i energii chemicznej Ech(pow) na 

energię (Usp), co następuje podczas spalania paliwa w rurze ogniowej każdej komory spalania w 

określonym przedziale czasu t. W czasie eksploatacji dowolnej komory spalania turbinowego 

silnika spalinowego jej działanie charakteryzuje ciepło wewnętrzne (Qi), które trzeba 

rozpatrywać jako proces stochastyczny {Q(t): t  0} [4, 8, 16, 22]. Oznacza to, że ciepło Qi 

rozpatrywane w dowolnej chwili t działania danej komory spalania musi być uznane za zmienną 

losową Qi(t). Zmienne te są stanami procesu {Q(t): t  0}. Zatem taki proces stochastyczny jest 

zbiorem zmiennych losowych Qi(t) dla t  [t1, t2], czyli dla t1  t  t2 (rys. 2). Z pracy [4] wynika, 

że proces {Q(t): t [t1, t2]} charakteryzują wartość oczekiwana E(Qi(t)) i wariancja D2(Qi(t)), 

które zależą od czasu t, ponieważ wartości E(Qi(t)) i D2(Qi(t)) mogą być różne dla różnych 

wartości t. Jednak nie są to funkcje losowe, ponieważ E(Qi(t)) oraz D2(Qi(t)) nie są zmiennymi 

losowymi, lecz wielkościami stałymi dla danej wartości t i danego zbioru realizacji zmiennej 

losowej Qi(t). 

Wobec tego zależność od czasu t ciepła Qi(t) rozpatrywanego, jako wielkość równoważną 

wartości oczekiwanej E(Qi(t)) dla przedziału czasu t1  t  t2, można przedstawić tak, jak na rys. 

3, gdzie Qi(t)  E(Qi(t)), t  0 [4, 5]. Na tym rysunku można też, tak przykładowo, uwzględnić 

działania możliwe (DM) i wymagane (DW),W przedziale czasu [t0, t1) komora nie działa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Przykład procesu stochastycznego obrazującego zależność Qi(t): Qi − ciepło wewnętrzne, 

Qi1 – ciepło wewnętrzne przyporządkowane chwili t1, Qi2 – ciepło wewnętrzne 

przyporządkowane chwili t2, Qiw – ciepło wewnętrzne wymagane, tz – czas potrzebny do 

wykonania zadania, t −czas będący parametrem procesu (czas użytkowania komory spalania), 

DM – działanie możliwe, DW – działanie wymagane 

–  pole działania wymaganego, które jest większe od pola działania możliwego komory 

spalania, co uniemożliwia wykonanie zadania przez tę komorę 

 

Qi(t) 

 t 

 t1  t2 0 

Qi1 

Qi2 

E(Qi(t)) = f(t) 
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 pole DM 

 pole DW 
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Malejąca funkcja ciepła (Qi) w czasie eksploatacji () jest wynikiem zmniejszania się 

sprawności termiczna tr (1), czyli sprawność przemiany energii chemicznej zawartej w paliwie 

na energię wewnętrzną powstających spalin wskutek zużycia elementów komory spalania 

silnika, głównie wtryskiwacza. To jest oczywiste, dlatego ponieważ każdy element komory 

spalania turbinowego silnika spalinowego, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki traci z 

upływem czasu (t) swoje uporządkowanie wskutek zużycia, które powoduje narastanie 

dyssypacji energii i tym samym wzrost jego entropii. Wobec tego wskutek narastającego z 

czasem rozpraszania energii, maleje funkcja tr = f(t), co jest konsekwencją zmniejszania się 

ciepła wewnętrznego Qi(t). 

W przypadku zmian ciepła wyzwalanego w komorze spalania z upływem czasu 

zobrazowanego na rys. 3 według krzywej Qi(t) = f(t), pole działania możliwego (DM) może być 

obliczone z wzoru [2, 4] 

=
2

1

)()(

t

t

KSM dttfD      (11) 

 

Natomiast pole działania wymaganego (DW), niezbędne aby mogło być wykonane zadanie 

do chwili tz, może być obliczone z wzoru 
 

zwKSW tQD =)(      (12) 

 

Z porównania wzorów (11) i (12) wynika (rys. 3), że DW < DM, a to oznacza, że komora 

spalania turbinowego silnika spalinowego wyzwalająca ciepło Qw jest zdatna do wykonania 

takiego zadania Z, które może być zrealizowane przez czas tz. Natomiast w przypadku, gdy 

działanie wymagane byłoby określone polem zaznaczonym na rys. 3. czerwonymi liniami 

pionowymi, komora spalania turbinowego silnika spalinowego byłaby niezdatna do wykonania 

takiego zadania Z. 

Całka wyrażona wzorem (11) jest całką oznaczoną Riemmana o przedziale całkowania [t1, 

t2] i funkcji podcałkowej f(t). Funkcja ta jest całkowalna w sensie Riemmana we wspomnianym 

przedziale czasu według wzoru Newtona-Leibniza [3]: 

 

2

1

2

1

)()()()( 12

t

t

t

t

tDtDtDdttf =−=     (13) 

gdzie 

)()()( 12
2

1
tDtDtf t

t −=  

 

Zastosowanie wzoru Newtona-Leibniza jest tu konieczne, ponieważ umożliwia ono 

efektywne wyznaczenie całki oznaczonej funkcji ciągłych, jeśli możliwe jest określenie 

jakiejkolwiek funkcji pierwotnej tych funkcji. 

Na ogół zależność funkcyjna Q = f(t) jest złożona. W przypadku, gdy dla takiej funkcji 

pochodna funkcji wewnętrznej jest funkcją stałą, można stosując całkowanie przez podstawianie 

określić całkę oznaczoną funkcji f(t) [4]. 

Nie zawsze jednak funkcja elementarna określająca zależność energii od czasu jest 

możliwa do określenia przez funkcje elementarne. Wtedy określenie całki oznaczonej ze wzoru 

Newtona-Leibniza (13) jest kłopotliwe, a niekiedy nawet niemożliwe. Kłopot polega na tym, że 

wyznaczanie funkcji pierwotnej związane jest wtedy z koniecznością dokonywania trudnych 

przekształceń. W takich przypadkach, podobnie jak wtedy, gdy funkcja podcałkowa jest 

określona w formie tabeli, można obliczyć przybliżoną wartość działania komory spalania, 

stosując metodę trapezów lub metodę Simpsona. 
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Przedstawiona metoda określania działania komór spalania turbinowych silników 

spalinowych może być zastosowana także wtedy, gdy zmiany ciepła wewnętrznego Qi(t) 

wskutek zużycia elementów tych komór nie mogą być opisane funkcjami deterministycznymi, 

lecz probabilistycznymi. Wtedy dla poszczególnych chwil t czasu działania komór należy 

oszacować wartość oczekiwaną E[Qi(t)] i odchylenie standardowe Qi(t). Wtedy do określenia 

działania tych komór spalania może być zastosowana funkcja podcałkowa f(t) = E[Qi(t)]. W 

razie konieczności dokonania oceny optymistycznej takiego działania mogłaby być zastosowana 

funkcja podcałkowa fo(t) = E[Qi(t)] + [Qi(t)], natomiast przy ocenie pesymistycznej działania 

komór – funkcji fp(t) = E[Qi(t)] – [Qi(t)]. 

Oszacowanie wartości oczekiwanej E(Qi(t)) dla każdej wartości czasu t działania komór 

spalania wymaga zastosowania wnioskowania statystycznego, które polega na zastosowaniu 

estymacji punktowej bądź przedziałowej [4, 17, 20, 22].  

W przypadku estymacji punktowej wartość oczekiwaną E[Qi(t)] można określić 

poszczególnych chwil t, jako ciąg wartości oczekiwanych E(Qi(t)). Dla dowolnej chwili t 

działania komór wartość oczekiwaną E(Qi(t)) można oszacować (jak wiadomo) z następującego 

wzoru [17, 20, 22]: 


=

=
n

j

tijti Q
n

QE
1

)()(

1
)(     (14) 

 

Estymacja punktową wartości oczekiwanej E(Qi(t)) nie daje jednak możliwości określenia 

dokładności jej oszacowania. Dokładność taką można uzyskać stosując estymację przedziałową. 

[4, 23]. 

W przypadku takiej estymacji oszacowany jest przedział ufności ( ))()( , titi QQ  nieznanej 

wartości oczekiwanej E(Qi(t)) o losowych końcach, który z określonym z góry 

prawdopodobieństwem  (zwanym poziomem ufności) zawiera nieznaną wartość E(Qi(t)) [17, 

20]. 

Do oszacowani tego przedziału stosowana jest zależność [4, 17, 20]: 
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gdzie: 

t, n  − 1 − współczynnik rozkładu t-Studenta, którego wartości są takie, że    = ttP  

 

Przyjęcie takiego podejścia w badaniach zmian ciepła wewnętrznego Qi wyzwalanego w 

komorze spalania podczas spalania w niej paliwa można uzasadnić dodatkowo tym, że komory 

spalania jednorodne, eksploatowane w tych samych warunkach, poddane racjonalnej diagnostyce 

[11, 15], na ogół będą zmieniały swoje walory energetyczne nie istotnie w porównaniu z 

wartością oczekiwaną (wartością średnią). 

Tak określone działanie każdej komory spalania (dowolnego turbinowego silnika 

spalinowego) umożliwia formułowanie różnych hipotez o stanie technicznym tego rodzaju 

komór. Przykładowe takie hipotezy zostały przedstawione w publikacji [4]. Na bazie tych 

hipotez można sformułować następującą hipotezę ogólną H: „w kanałach przepływowych 

doprowadzających powietrze do komory spalania istnieją znaczne osady powstałe z cząstek 

soli, mechanicznych i pochodzenia organicznego, które powodują asymetryczność płomienia w 

strefie spalania, dlatego ponieważ pojawiła się nadmierna nierównomierność i 

niestacjonarność pola temperatur w rurze ogniowej komory a także wzrosły drgania kadłuba 

co sprawia, że działanie możliwe (DM) komory spalania jest mniejsze od działania 

wymaganego (DW) tej komory (DM < DW). Weryfikacja tej hipotezy polega na 

eksperymentalnym badaniu stanu technicznego kanałów doprowadzających powietrze do 
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komory spalania w celu sprawdzaniu prawdziwości konsekwencji K tego, że (DM < DW), którą 

jest nierównomierny rozkład temperatury w komorze spalania i oznaki przytarcia łopatek o 

uszczelnienia wskutek deformacji termicznej wirnika. Weryfikacja hipotezy H wymaga uznania 

prawdziwości następującej implikacji syntaktycznej [14, 19]: 

 

      (16) 

  

Wtedy można zastosować wnioskowanie niededukcyjne (indukcyjne), nazywane 

redukcyjnym, które przebiega według następującego schematu [14, 19]: 

 

     (17) 

 

Logiczna interpretacja tego schematu wnioskowania jest następująca: jeżeli sprawdzenie 

doświadczalne konsekwencji K potwierdziło ich słuszność, to jeśli prawdziwa jest implikacja 

(16), to hipoteza H jest także prawdziwa i może być zaakceptowana. Wtedy wiadomo, do jakich 

działań naprawczych komory spalania należy przystąpić. Wnioskowanie indukcyjne 

przebiegające według podanego schematu (17), jak każde inne należące do tej grupy 

wnioskowań, nie prowadzi do wniosków pewnych, lecz jedynie prawdopodobnych [2, 4, 14, 19]. 

W tym przypadku może się okazać, że prawdziwa będzie jedna z hipotez przedstawionych w 

publikacji [4]. 

Weryfikacje jednak tej hipotezy (jak każdej innej) wymaga wyznaczenia całki oznaczonej 

według wzoru (10) na podstawie drugiego głównego twierdzenia rachunku całkowego – 

twierdzenia Newtona-Leibniza [3]  

W badaniach zmian działania komór spalania turbinowych silników spalinowych z 

upływem czasu wygodnie może być zastosować jednorodny proces Poissona [4, 5, 16]. 

Przydatność tego procesu wydaje się oczywista, gdyż w praktyce eksploatacyjnej tego rodzaju 

komór można rejestrować zmniejszenia ciepła wewnętrznego Qi o określoną porcję elementarną 

qi, którą można nazwać kwantem (czyli Qi = qi). Taka możliwość istnieje, dlatego że można 

przysposobić do tego system diagnozujący wyposażony w urządzenia pomiarowe o stosownej do 

tego rodzaju badań rozdzielczości pomiarowej [5, 15, 21]. 

Wobec tego, podobnie jak w publikacji [4] zmniejszenie ciepła Qi o porcję qi można 

przedstawić w formie schematu (15) 

 

            (18) 

  
 

gdzie: 

Qij (j = 1, 2, ... , n−) − ciepła wewnętrzne określone w wyniku zarejestrowania (przez 

system diagnozujący) w wyniku kolejnych spadków ciepła (Qi)  komorze spalania w 

formie porcji (kwantów) qi; Qimax – ciepło wewnętrzne maksymalne, które może być 

wyzwolone w komorze w chwili poprawnego jej działania, możliwe do zarejestrowania 

przez system diagnozujący, Qimin −   najmniejsze ciepło wewnętrzne, które może być 

wytworzone w komorze w chwili jej uszkodzenia (nie musi być możliwe jego 

zarejestrowanie przez system diagnozujący). 

 

W przypadku tak rozpatrywanego działania dowolnej komory spalania, gdy zachodzi w 

niej zmniejszenie ciepła wewnętrznego Qi o określoną porcję elementarną qi (czyli o Qi = qi), 

może być ono przedstawione, podobnie jak w publikacji [4], w formie pola zobrazowanego na 

rys. 4.  

 

 

Qimax = Qi1 → Qi2 → ... → Qi(n−) → Qn−1 → Qin = Qimin 

 

                      qi       qi   …           qi             qi 

H  K 

[K, H  K]    H 
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Rys. 4. Graficzna interpretacja przykładowej realizacji procesu zmniejszania ciepła 

wyzwalanego podczas działania komory spalania: Qi − ciepło wyzwalane w komorze spalania, 

q − kwant o który ulega zmianie ciepło Q, t − czas [4] 

 

 

Opis procesu zmniejszania ciepła przedstawionego na rys. 4 może być dokonany w wyniku 

zastosowania jednorodnego procesu Poissona [4, 9]. Ten proces stochastyczny umożliwia 

czytelne przedstawienie zachodzącego w komorze spalania przebiegu procesu zmniejszania 

ciepła wewnętrznego Qi w niej wytwarzanego o stałą wartość elementarną qi: od chwili 

rozpoczęcia działania danej komory spalania (może to być chwila t0 = 0) do chwili 

zarejestrowania po raz pierwszy, przez urządzenie pomiarowe, zdarzenia A polegającego na 

zmniejszeniu ciepła wewnętrznego Qi o wartość Qi = qi. Dalsze działanie komory powoduje, z 

upływem czasu, pojawianie się kolejnych zarejestrowanych, przez urządzenie pomiarowe, 

spadków wartości ciepła wewnętrznego Qi o kolejne jednakowe wartości qi. Wobec tego, jak 

wykazano w publikacji [4] proces zmniejszania ciepła wewnętrznego wyzwalanego w komorze 

spalania wskutek jej zużycia z upływem czasu t, wyrazić wzorem: 
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    (19) 

 

gdzie:  – wielkość stała ( = idem,  > 0), interpretowana, jako intensywność zmniejszania 

ciepła Q o jednakowe wartości q, rejestrowane w czasie badań. 

 

Graficzna interpretacja zależności (19) została przedstawiona na rys. 4. 

Z wzoru (19) wynika, że można dla dowolnej chwili t określić ciepło wewnętrzne Qi, jakie 

może być wyzwalane w jakiejkolwiek komorze spalania każdego turbinowego silnika 

spalinowego.  

W fazie eksploatacji każdego turbinowego silnika spalinowego stan techniczny jego 

komory spalania ulega pogorszeniu. Wynika to z tego, że wraz z zużyciem elementów tej 

komory a zwłaszcza kanałów powietrza doprowadzanego do komory spalania oraz jej 

wtryskiwacza, zawirowywacza powietrza i stabilizatorów płomienia następuje pogorszenie 

organizacji spalania paliwa. Powoduje to zmniejszenie sprawność termicznej (1), ponieważ 

narasta niezupełne i niecałkowite spalanie paliwa.  To sprawia, że działanie możliwe (DM) każdej 

komory spalania takiego silnika maleje z czasem eksploatacji. Wobec tego może się tak zdarzyć, 

że działanie silnika wymagane (DW) do wykonania zadania Z w czasie tz niezbędnym do 
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wykonania tego zadania może być większe od możliwego (czyli DW > DM). W takim przypadku 

komora spalania nie może wykonać zadania Z. Natomiast w przypadku, gdy DW < DM, komora 

spalania turbinowego silnika spalinowego może wykonać to zadanie, które może być 

zrealizowane, gdyz wtedy jest wyzwalane ciepło QW przez czas tz (rys. 3). 

 

4. Uwagi i wnioski 
 

Działanie komory spalania silnika spalinowego zostało zinterpretowane, jako wyzwalanie 

wymaganego ciepła wewnętrznego w określonym czasie, które można wyrazić w formie 

wielkości fizycznej z jednostką miary nazwaną dżulosekundą [dżulsekunda]. Ciepło 

wewnętrzne zostało tu zinterpretowane, jako forma (sposób) przemiany energii chemicznej 

zawartej w paliwie i powietrzu na energię wewnętrzna spalin powstających podczas spalania 

paliwa w tej komorze.  

Z pewnością przedstawione rozważania dotyczące działania komór spalania turbinowych 

silników spalinowych mają walory poznawcze, jednak trudno obecnie jest stwierdzić na ile 

ważne dla nauki. Z kolei walory utylitarne trudno jest ocenić ze względu na problem z 

wykonaniem odpowiednich badań empirycznych, zwłaszcza statystycznych. 

W celu określenia zakresu pogarszania działania komór spalania turbinowych silników 

spalinowych, w ujęciu probabilistycznym zaproponowano model w formie procesu losowego 

obrazującego zmianę (z upływem czasu) ciepła wewnętrznego (Qi) w nich wyzwalanego o 

najmniejszą porcję Qi nazwaną kwantem ciepła qi (Qi = qi). W tych rozważaniach modelem 

tum jest jednorodny proces Poissona, który charakteryzuje się stanami ciepła wewnętrznego Qi 

zmniejszającego się z upływem czasu t o kwanty qi, jednakowe (stałe) w przedziałach czasu t = 

var, jednorodne i niezależne. Przyjęcie tego modelu, jako najprostszego, można uzasadnić tym, 

że: 

1)  liczba zmian ciepła wewnętrznego Qi o wielkość qi, jaka została stwierdzona w danym, 

dłuższym przedziale czasu tq nie zależy od liczby takich zmian, które zostały zarejestrowane 

wcześniej i nie ma wpływu na liczbę takich zmian, które zaistnieją po upływie czasu tq (zmiany 

są niezależne), 

2) liczba zmian ciepła wewnętrznego Qi o wielkość qi zależy tylko od długości przedziału 

czasu tq a nie od chwili, która jest początkiem tego przedziału (zmiany są jednorodne), 

3) zmiany ciepła wewnętrznego Qi o wielkość qi zachodzą nagle, ale tylko pojedynczo, a 

nie parami, trójkami, itd., ponieważ wszystkie urządzenia pomiarowe, umożliwiające 

stwierdzenie zmiany o wielkość qi cechują się określonym progiem czułości. Zatem wszelkie 

takie zmiany, które przekraczają próg czułości urządzenia pomiarowego muszą być 

zarejestrowane (zmiany są pojedyncze).  

Działanie komór spalania w przedstawionej wersji ma także tę zaletę, że może być badane 

przez wykonanie pomiarów, a następnie wyrażone w formie: 

– liczby z jednostką miary (wzory 9, 10, 11, 12); 

– graficznej, jako pole działania (rys. 3 i 4). 
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Streszczenie: 

 

W artykule przybliżono wybrane problemy eksploatacyjne morskich turbozespołów wiatrowych uzasadniających 

podjęcie badań diagnostycznych na modelu w małej skali w zakresie identyfikacji symptomów i syndromów 

najczęściej występujących uszkodzeń ich układów mechanicznych. W zaproponowanym programie badań 

eksperymentalnych przyjęto koncepcję obserwacji realizowanych procesów energetycznych: podstawowych i 

towarzyszących, przy zastosowaniu metod tensometrycznych, optoelektronicznych, wibroakustycznych oraz 

termowizyjnych. Przedstawiono schemat ideowy budowanego stanowiska laboratoryjnego turbozespołu 

wiatrowego napędzanego generatorem strumienia powietrza (wiatru) o regulowanej wydajności. Przewiduje się 

możliwość faktycznego wprowadzania zmian w strukturze konstrukcyjnej turbozespołu, odwzorowujących znane 

i rozpoznawalne stany niezdatności eksploatacyjnej charakterystyczne dla konstrukcji morskich. Relacje 

diagnostyczne wyznaczane na drodze realizacji eksperymentów czynnych stanowić będą dane wejściowe dla 

systemu ekspertowego wspierającego proces wnioskowania o stanie technicznym testowanego turbozespołu 

wiatrowego. Istnieje możliwość  przeniesienia wyników badań modelowych na obiekty rzeczywiste - 

pełnowymiarowe turbozespoły wiatrowe.  

 

Słowa kluczowe: turbozespół wiatrowy, badania modelowe,  diagnozowanie.  

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYH OZNACZEŃ 

A - pole przekroju poprzecznego strumienia powietrza o prędkości vw=v1   

Cp – współczynnik  mocy turbiny 

G – prądnica prądu stałego 

Fos, Fos – siła, odpowiednio: gnąca, osiowa  

Mem, Mg, MTe, Mw – moment, odpowiednio elektromagnetyczny prądnicy, gnący, efektywny turbiny, na wale 

M – masa obciążająca 

Pw – moc wiatru zawarta w strumieniu powietrza (ilość energii kinetycznej powietrza o gęstości ρ 

        przepływającego w jednostce czasu dτ przez przekrój A)  

PTt – moc teoretyczna turbiny  

PTi – moc wewnętrzna turbiny  

PTe – moc efektywna turbiny  

Pem – moc napędowa prądnicy  

PB – ubytek mocy wiatru wynikający z limitu Betza  
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Psa – moc strat aerodynamicznych  

PB + Psa – moc strat przepływowych  

Psm – moc strat mechanicznych i wentylacji zespołu napędowego  

Psel – moc strat elektrycznych w prądnicy prądu stałego   

Pel – moc elektryczna  

R – promień wirnika turbiny (wysokość łopaty wirnikowej)  

u – prędkość obwodowa wierzchołka łopaty wirnikowej  

v1, v2 – prędkość przepływu powietrza, odpowiednio w przekroju dolotowym (d) i wylotowym (w) turbiny  

α – kąt natarcia wiatru na łopaty (płaty) wirnika  

ρw – gęstość powietrza  

ω – prędkość kątowa wirnika turbiny 

 

1. Wprowadzenie  

Współcześnie produkowane, morskie turbozespoły wiatrowe charakteryzuje wysoka 

moc (nawet do 15 MW), ogromne gabaryty (wirniki turbin o średnicach ponad 200 m 

zainstalowane na wysokości około 150 m) i masa (ponad 1000 ton), co wynika z konieczności 

optymalnego dopasowania wymiarów ich turbin do dysponowanej energii wiatru1 w celu  

ograniczenia kosztów inwestycyjnych2. Eksploatacja turbozespołów wiatrowych w 

warunkach morskich stawia przed użytkownikiem szereg specyficznych wymagań, które 

determinują możliwość osiągnięcia  maksymalnej mocy projektowej, jak również sprawności 

realizowanych procesów energetycznych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej 

niezawodności funkcjonowania oraz trwałości, którą określa się zazwyczaj na 25 lat [Letcher, 

2017]. Cechą charakterystyczną procesu użytkowania tego rodzaju systemów 

elektroenergetycznych jest konieczność zapewnienia ciągłej pracy3 w zmiennych warunkach 

obciążenia i jednoczesnego, destrukcyjnego oddziaływania morskiego środowiska 

eksploatacji, co w konsekwencji sprzyja  generowaniu uszkodzeń. Dodatkowo, odbywa się to 

przy braku bezpośredniego nadzoru operatorów i znacznie ograniczonej dostępności 

użytkowanych obiektów, posadowionych na morzu w odległości 30-40 km (i więcej) od linii 

brzegowej. Natomiast planowane i doraźne czynności obsługowe, w tym diagnostyczne, 

uwarunkowane są szeroko rozumianymi warunkami pogodowymi (siła wiatru, stan morza, 

zjawiska atmosferyczne). Co prawda im większe są turbiny wiatrowe tym mniejsze są koszty 

standardowych czynności obsługowych turbozespołów wiatrowych przeliczane na 

generowaną moc, które szacuje się nawet na poziomie 20-25%4 całkowitego dochodu z 

energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych [Walford, 2006]. Z kolei 

koszty tzw. obsług awaryjnych, stanowiących konsekwencje nagłych uszkodzeń morskich 

turbozespołów wiatrowych radykalnie wzrastają wraz z ich mocą i wiekiem. Z powyższych 

względów kluczowym zagadnieniem eksploatacyjnym jest wczesne rozpoznanie symptomów 

(syndromów) wolno rozwijających się pierwotnych uszkodzeń ich najbardziej 

newralgicznych podzespołów. Możliwe jest wtedy wyeliminowanie powstawania uszkodzeń 

 
1 Wiatry wiejące na morzu są zdecydowanie silniejsze i bardziej ustalone niż te wiejące nad lądem. Z tego 

względu racjonalnym działaniem inwestycyjnym jest adekwatne zwiększanie wymiarów wirnika turbiny, w celu 

maksymalnego wykorzystania energii kinetycznej wiatru. Z drugiej jednak strony wymaga to odpowiedniego 

wzmocnienia turbozespołu zespołu napędowego oraz konstrukcji wsporczej przenoszących zwiększone 

obciążenia od sił oraz momentów wymuszających  i bezwładności.  
2 Szacuje się że koszt inwestycyjny morskiej farmy wiatrowej  kształtuje się na poziomie 1,4-2,0 mln. euro  na  

1 MW mocy, natomiast roczne koszty użytkowania i obsługiwania – 30-50 tys. euro na 1 MW mocy [Lau i in., 

2012]. 
3 Z charakterystyk wietrzności większości obszarów morskich wynika, że turbozespoły wiatrowe mogą 

pracować nawet przez 330 dni w roku (około 8000 tys. godzin) [Passon i in., 2015]. 
4 Wzrastają wraz z wiekiem turbozespołu. 
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wtórnych całego turbozespołu, z reguły bardzo rozległych, co prowadzi do jego 

natychmiastowego wyłączenia z ruchu, skutkującego kosztownym przestojem obsługowym i 

naprawą. Przykładowo, koszt zakupu łożyska przekładni planetarnej wynosi kilka tysięcy 

euro, natomiast koszt jego wymiany w morskim turbozespole wiatrowym może wynieść 

nawet kilkaset tysięcy euro, ponieważ należy w niej uwzględnić statek serwisowy z 

żurawiem, demontaż i montaż przekładni przez wyspecjalizowany zespół obsługowy, nie 

wspominając o stratach wynikających z długotrwałej przerwy w wytwarzaniu energii 

elektrycznej [Wilkinson i in., 2006, McMillan and Ault, 2007].  

Uszkadzalność morskich turbozespołów wiatrowych, jako średnia liczba uszkodzeń w 

ustalonym przedziale czasu (liczbie przepracowanych godzin), jest ściśle uzależniona od ich 

formy konstrukcyjnej: napęd pośredni lub bezpośredni. Co prawda w napędach pośrednich 

najbardziej newralgicznym podzespołem jest przekładnia planetarna, w szczególności jej 

układ łożyskowania, jednak w napędach bezpośrednich można się spodziewać częściej 

występujących uszkodzeń w układzie sterowania generatorem [Lau i in, 2012].  

Eksploatacja głównych układów funkcjonalnych i podzespołów morskich 

turbozespołów wiatrowych oparta jest najczęściej na strategii CBM (ang. Condition Based 

Maintenance), co oznacza, że decyzje o przeprowadzeniu obsług podejmowane są na 

podstawie ich aktualnego stanu technicznego. Przewiduje się dokonywanie napraw na 

podstawie wyników okresowej (off-line) lub ciągłej (on-line) kontroli zdatności użytkowej 

układów funkcjonalnych turbozespołu, przy zastosowaniu odpowiednio skonfigurowanego 

systemu diagnozującego. Powinien on zapewnić możliwość lokalizacji uszkodzeń, oceny 

trendu zmian stanu technicznego (kinetyki zużycia) oraz określenia horyzontów prognozy 

czasu poprawnej pracy turbozespołu, jak również terminu realizacji kolejnego badania 

diagnostycznego. Tak zdefiniowana strategia eksploatacji prowadzi do wydłużenia średniego 

czasu pracy turbozespołu bez uszkodzeń, co powoduje obniżenie kosztów eksploatacji, 

chociaż dopuszcza jego krótkotrwałą pracę przy nieznacznie obniżonej sprawności 

energetycznej, np. wskutek zużycia erozyjnego łopat wirnikowych.  

 

2. Koncepcja badań  

Doświadczenia badawcze Zakładu Siłowni Okrętowych Politechniki Gdańskiej (ZSO 

PG) w zakresie diagnozowania obrotowych układów mechanicznych napędów okrętowych 

[Korczewski i Rudnicki, 2015; Korczewski i Marszałkowski, 2021] wskazują na możliwość 

ich wykorzystania również w zakresie morskich turbozespołów wiatrowych, które są 

narażone na cyklicznie zmienne naprężenia mechaniczne prowadzące do zmęczenia materiału 

i uszkodzenia konstrukcji. W takiej sytuacji konieczne jest opracowanie odpowiednio 

zaadaptowanego modelu diagnostycznego. Będzie on zawierał relacje „uszkodzenie-

symptom” wyznaczone w wyniku badań eksperymentalnych modelu fizycznego turbozespołu 

wiatrowego wykonanego w małej skali (rys. 1 i 2), z zadawaniem wymuszeń, również 

strukturalnych, analogicznych do pełnowymiarowego obiektu rzeczywistego – morskiego 

turbozespołu wiatrowego z napędem pośrednim i bezpośrednim. Obserwowane będą 

transformacje różnych postaci energii w procesie podstawowym i procesach towarzyszących, 

z jej akumulacją i rozpraszaniem w układzie mechanicznym turbozespołu [Wu i in., 2011]. 

Kluczowym zagadnieniem naukowym będzie zdefiniowanie odpowiednich miar 

diagnostycznych pozyskiwanych z sygnałów pomiarowych zarejestrowanych w warunkach 

pracy układu ze stałą i zmienną prędkością obrotową.  
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Rys. 1. Schemat ideowy stanowiska laboratoryjne modelu turbozespołu wiatrowego w małej skali  

 

 

 

 

Rys.2. Układ mechaniczny modelu turbozespołu wiatrowego w małej skali wraz z przepływem strumieni energii 
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 Synteza wyników obliczeń energetycznych turbozespołu wiatrowego 

przeprowadzonych dla ustalonego, reprezentatywnego obciążenia umożliwia opracowanie 

wykresu strumieniowego przepływu energii w rozpatrywanym układzie 

elektroenergetycznym, tzw. wykresu Sankeya – rys. 3. Stanowi on bardzo użyteczne 

narzędzie diagnostyczne dla dokonania analiz porównawczych skutków energetycznych 

faktycznie wprowadzanych do układu uszkodzeń. Możliwe jest wówczas wskazanie miejsc 

powstawania największych strat energii w układzie.  

 Poszczególne pasma strumieniowe rozpraszanej energii reprezentują straty mocy 

użytecznej układu: aerodynamiczne, mechaniczne, elektryczne i cieplne. Przy czym straty 

mechaniczne, znajdujące się w obszarze wiodących zainteresowań naukowych zespołu 

diagnostycznego ZSO PG, charakteryzują opory ruchu (tarcia i wentylacji) obrotowego 

układu mechanicznego turbozespołu wiatrowego, jak również ilość wykonanej pracy na 

wymuszanie drgań mechanicznych i hałasu.  

 

Rys. 3. Wykres Sankeya miniaturowego turbozespołu wiatrowego – napęd bezpośredni 
 

Polskie inwestycje w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim są bardzo ambitne. 

Zatwierdzono już 11 lokalizacji morskich farm wiatrowych (MFW), z których możliwe 

będzie wygenerowanie 8,35 GW mocy elektrycznej5, co umożliwi zaopatrzenie w energię 

elektryczną co najmniej 3 mln statystycznych, czteroosobowych gospodarstw domowych. 

Najbardziej zaawansowane projekty realizacji MFW są obecnie na etapie wyboru dostawców 

turbozespołów wiatrowych o mocy 14-15 MW. O pozyskanie kontraktu ubiegają się czołowi 

światowi producenci, tj. niemiecko-hiszpański Siemens Gamesa RE, duński Vestas i 

amerykański General Electric RE. Jedynie duński producent morskich turbozespołów 

wiatrowych ma w swojej ofercie tradycyjny napęd pośredni (przekładniowy). Pozostałe dwa 

oferują napędy bezpośrednie (bezprzekładniowe).  

Pracę turbozespołów wiatrowych, niezależnie od ich producenta, nadzoruje najczęściej 

system informatyczny SCADA (ang. Supervisiory Control and Data Acquisition), w którym 

zbierane są i analizowane dane pomiarowe umożliwiające optymalne sterowanie 

realizowanym procesem energetycznym. Rejestrowane przez system parametry kontrolne, są 

podstawą wnioskowania diagnostycznego o ogólnym stanie technicznym poszczególnych 

układów funkcjonalnych turbozespołu wiatrowego i całego układu elektroenergetycznego. 

Jednak dla dogłębniejszej oceny stanu technicznego układu mechanicznego turbozespołu 

 
5 Polskie Sieci Elektroenergetyczne podają, że maksymalne średnioroczne i dobowe zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w naszym kraju w latach 1980–2020 nie przekraczało 28 GW. 
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konieczne jest dodatkowe zastosowanie wysoce specjalizowanego systemu diagnozującego 

umożliwiającego obserwację przebiegu procesów towarzyszących (resztkowych).  

Taka sytuacja jest nowym wyzwaniem dla wielu ośrodków naukowo-badawczych w 

Polsce specjalizujących się w diagnozowaniu złożonych systemów elektroenergetycznych. 

Przedmiotowa tematyka znajduje się również w obszarze zainteresowania i zakresie 

statutowej działalności badawczej Zakładu Siłowni Okrętowych Politechniki Gdańskiej.  

W ramach dotychczas zrealizowanych projektów badawczych i prac diagnostycznych 

zlecanych przez armatorów  statków morskich możliwe było zgromadzenie zaawansowanej 

technologicznie aparatury pomiarowej, opanowanie umiejętności jej zastosowania i zdobycia 

doświadczenia w ocenie stanu technicznego obrotowych układów mechanicznych, głównie 

okrętowych, metodą termowizyjną, drganiową, emisji akustycznej, a ostatnio również metodą 

impulsu udarowego. Z tego względu podejmując się opracowania modelu diagnostycznego 

turbozespołu wiatrowego nie zajdzie konieczność  kompletowania aparatury pomiarowej od 

podstaw, a jedynie potrzeba jej odpowiedniej adaptacji, ewentualnie niewielkiego 

uzupełnienia dla nieco odmiennego, ale zbliżonego konstrukcyjnie i procesowo zespołu 

napędowego. 

Przewiduje się, że w wyniku realizacji założonego programu badań osiągnięte zostaną 

następujące cele: 

a) poznawcze: 

• identyfikacja numeryczna i eksperymentalna procesów energetycznych 

podstawowych i towarzyszących realizowanych w modelu fizycznym 

turbozespołu wiatrowego, w warunkach wprowadzanych zmian parametrów 

struktury konstrukcyjnej symulujących eksploatacyjne stanu niezdatności 

charakterystyczne dla morskich turbozespołów wiatrowych,  

• Opracowanie modelu diagnostycznego turbozespołu wiatrowego; 

b) utylitarne: 

• opracowanie metodyki badań diagnostycznych układu mechanicznego morskiego 

turbozespołu wiatrowego. 

Dla osiągnięcia tak sformułowanych celów badawczych konieczne będzie zrealizowanie 

następujących zadań szczegółowych: 

1. Analiza form konstrukcyjnych współczesnych rozwiązań morskich turbozespołów 

wiatrowych w aspekcie strukturalnym i energetycznym – obserwowane parametry 

podstawowe i kontrolne. 

2. Charakterystyka warunków eksploatacji morskich turbozespołów wiatrowych i ich wpływ 

na zużycie struktury konstrukcyjnej głównych podzespołów i układów funkcjonalnych. 

3. Zaprojektowanie i wykonanie wielowariantowego turbozespołu wiatrowego w małej 

skali: napęd bezpośredni i pośredni wraz z generatorem wiatru. 

4. Opracowanie modelu fizycznego i matematycznego procesów energetycznych: 

podstawowych i resztkowych realizowanych w zbudowanym turbozespole wiatrowym. 

Symulacja numeryczna procesów. 

5. Zaprojektowanie systemu diagnozującego, skonfigurowanie aparatury pomiarowej – zbiór 

obserwowanych parametrów kontrolnych. 

6.  Przeprowadzenie pilotażowych badań diagnostycznych modelu w małej skali w 

warunkach zmiany obciążenia i faktycznie wprowadzanych zmian w jego strukturze 

konstrukcyjnej (symulacja uszkodzeń). 

7. Przeprowadzenie badań statystycznych (eliminacyjnych) istotności wpływu 

symulowanych uszkodzeń na zdefiniowane miary diagnostyczne rejestrowanych 

sygnałów pomiarowych. 
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8. Analiza ilości informacji diagnostycznej wnoszonej przez obserwowane parametry 

wyjściowe turbozespołu wiatrowego z zastosowaniem funkcji entropii, ewentualnie 

wybranych metod badań operacyjnych.  

9. Opracowanie modelu diagnostycznego turbozespołu wiatrowego dla wariantu napędu 

bezpośredniego i pośredniego.  

Chronologiczny schemat organizacji badań diagnostycznych turbozespołu wiatrowego, 

modelu fizycznego i (ewentualnie) obiektu rzeczywistego przedstawiono na rysunku 4.  

 

Rys. 4. Schemat organizacji badań diagnostycznych turbozespołu wiatrowego 

 

3. Uwagi i wnioski końcowe  

Przedstawiona w artykule koncepcja programu eksperymentalnych badań diagnostycznych 

turbozespołu wiatrowego w małej skali przedstawia ich ogólny zarys, bez wchodzenia w szczegóły  

technologii pomiaru i metody wnioskowania diagnostycznego. Aktualnie opracowywany jest projekt 

budowanego modelu fizycznego turbozespołu wiatrowego, z możliwością  dokonania szybkiej zmiany 

jego konfiguracji z układu bezpośredniego na pośredni, i odwrotnie, a także projekt generatora wiatru 

wymuszającego pracę turbozespołu. Przewidziano również możliwość wprowadzania zmian 

strukturalnych w modelu odwzorowujących znane i rozpoznawalne stany niezdatności eksploatacyjnej 

morskich turbozespołów wiatrowych. Obserwowane przy tym będę adekwatne zmiany przebiegu 

podstawowych i towarzyszących procesów energetycznych realizowanych w jego układzie 

mechanicznym, jako odpowiedzi na tego rodzaju wymuszenia. Przewiduje się, że zarejestrowane i 

zgromadzone w bazie danych wyniki badań eksperymentalnych umożliwią przeprowadzenie 

kolejnych etapów analiz diagnostycznych, do opracowania modelu diagnostycznego turbozespołu 

wiatrowego włącznie. Być może zainteresuje on eksploatatorów morskich farm wiatrowych, nie tylko 

w kraju, ale również za granicą. 
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Realizacja badań diagnostycznych turbozespołu wiatrowego w proponowanym zakresie 

stanowić będzie istotne rozwinięcia działalności naukowej zespołu diagnostycznego okrętowych 

zespołów napędowych funkcjonującego w Zakładzie Siłowni Okrętowych Politechniki Gdańskiej. W 

ramach badań statutowych, projektowych i zlecanych z przemysłu od blisko 15 lat doskonalone są w 

Zakładzie technologie pomiaru parametrów wibroakustycznych obrotowych układów mechanicznych 

dużej mocy (powyżej 1 MW) z tłokowymi silnikami spalinowymi.  
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Abstrakt 

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania funkcji działania w ujęciu praktycznym. W tym celu 

przeprowadzono eksperyment czynny, w którym przeprowadzono szereg prób zmęczeniowych wału napędowego 

prostego układu mechanicznego, pracującego w warunkach utraty współosiowości. Zastosowana funkcja działania 

wartościuje generowane dodatkowe procesy towarzyszące obracaniu się wału. Są to tak zwane procesy resztkowe, 

które ujawniają się w postaci: drgań mechanicznych, wydzielania ciepła i emisji fal sprężystych generowanych w 

materiale konstrukcyjnym. Rezultatem badań jest opracowany model diagnostyczny trwałości wału napędowego z 

wykorzystaniem funkcji działania.  

 

Słowa kluczowe: działanie, funkcja działania, diagnostyka techniczna, obrotowe układy mechaniczne 
 

1. Wprowadzenie 

 

Działanie jest pojęciem, które może być różnie rozumiane i wobec tego różnie definiowane. W 

najpowszechniejszym znaczeniu, idąc za słownikiem języka polskiego, działanie oznacza 

zazwyczaj wykonywanie czynności w określonym celu. Może to być także aktywne dążenie do 

zmiany czegoś. W odniesieniu do techniki, działanie jest synonimem funkcjonowania bądź pracy 

jakiegoś obiektu technicznego. Często stosowanym określeniem jest „zasada działania” danego 

urządzenia lub maszyny np. silnika spalinowego rozumiana jako opis procesów i zjawisk 

definiujących jego pracę [12, 17]. Mechanika klasyczna opisuje dynamikę zarówno małych 

układów mechanicznych jak i całego Układu Słonecznego, za pomocą praw sformułowanych 

pierwszy raz przez Isaaca Newtona pod koniec XVII wieku. Intensywny rozwój metod 

matematycznych inspirowanych mechaniką Newtona, pozwolił na wypracowanie coraz prostszych 

i efektywniejszych sposobów rozwiązywania równań opisujących dynamikę układów 

mechanicznych. Niezwykle ważnym, stosowanym w innych teoriach, schematem pojęciowym 

okazała się „Zasada stacjonarnego działania” (znana także jako „Zasada najmniejszego działania”) 

[14]. Współcześnie używane w mechanice klasycznej sformułowanie tej zasady podał po raz 

pierwszy William Rowan Hamilton w 1834 roku, opierając się na wynikach Fermata, Maupertuisa, 

Eulera i Lagrange’a [2]. Zasada ta mówi, że dla układu mechanicznego o pewnym określonym 

stanie początkowym i końcowym (np. początkowe i końcowe położenia cząstki swobodnej) 
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spośród wszystkich możliwych ruchów przekształcających stan początkowy w końcowy zostanie 

wybrany ten, dla którego pewna funkcja zwana działaniem jest stacjonarna. Stacjonarność 

oznacza, że przy niewielkim odchyleniu od wyróżnionej trajektorii ruchu cząstki wartość działania 

praktycznie się nie zmienia. Taka sytuacja ma miejsce m.in. wtedy, gdy działanie przyjmuje dla tej 

trajektorii wartość ekstremalną (minimalną lub maksymalną). Ogólna definicja, odwołująca się do 

analizy matematycznej, znacznie upraszcza się dla cząstki swobodnej o masie m. W tym 

przypadku wystarczy rozważyć energię kinetyczną tej cząstki i scałkować tę energię we 

wszystkich chwilach ruchu, od 0 do τ, gdy cząstka przebywa odległość d – rys.1. Minimalnej 

wartości działania D odpowiada w tym przypadku ruch po prostej ze stałą prędkością. Jeśli ruch 

cząstki nie będzie się odbywał po linii prostej, wówczas tor jej ruchu stanie się dłuższy. Zatem 

musi poruszać się ona z większą prędkością, a to zwiększa wartość działania.  

 
 

Rys 1. Interpretacja geometryczna działania cząstki swobodnej 

 

Działanie D dla cząstki swobodnej odpowiada polu pod krzywą wykresu energii kinetycznej 
1/2mv2. Jeśli cząstka porusza się w polu siły o energii potencjalnej V, energię kinetyczną należy 

zastąpić wyrażeniem 1/2mv2– V. Wyrażenie to, będące różnicą energii kinetycznej i potencjalnej, 

nosi nazwę lagranżjanu od nazwiska Josepha Louisa Lagrange’a, natomiast sumę energii 

kinetycznej i potencjalnej nazywa się hamiltonianem od nazwiska Williama Rowana Hamiltona. 

Hamiltonian może być więc interpretowany jako całkowita energia układu. 

Działanie w aspekcie prostego obrotowego układu mechanicznego należy rozumieć 

jednoznacznie jako przekazywanie energii E od źródła (np. tłokowego silnika spalinowego), na 

sposób pracy (lub ciepła), do odbiornika (np. śruby napędowej, poprzez wał napędowy) w 

określonym przedziale czasu τ. Takie rozumienie działania wynika z tego, że w tego rodzaju 

układach praca i ciepło to jedyne formy przemiany energii. Interpretowane działanie układu 

fizycznego, w ujęciu wartościującym, jest wielkością fizyczną o wymiarze iloczynu energii i 

czasu, a zatem wielkością, która wyrażana jest wartością liczbową z jednostką miary nazwaną 

dżulosekundą [dżul·sekunda]. Jest ona opisywana następującą zależnością: 

       

 

(1) 

 

gdzie:   D(τ) – działanie układu w czasie τ, J·s, 

τ – czas, s, 

E(τ) – energia układu w chwili τ, J. 

 

Z racji tego, że działanie określa jak długo może być przekazywania energia w układzie 

fizycznym i ściśle zależy od jego stanu technicznego można przyjąć, że jest funkcją stanu 

technicznego i stanu energetycznego tegoż układu [10, 11]. Tak zdefiniowane działanie układu 

( ) ( )  d
0

=
t

ED  
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fizycznego, rozpatrywane w aspekcie diagnostycznym, wymaga analizy i oceny zarówno sposobu 

przekazywania energii E, jak też czasu τ potrzebnego do wykonania danego zadania. Bowiem 

rozeznanie na temat przydatności danego układu mechanicznego do wykonania zadania daje 

dopiero łączne rozpatrywanie przetwarzanej energii E i czasu τ jej przetwarzania, czyli wielkość  

D = E·τ, która została uprzednio nazwana działaniem.  

Oszacowanie wyłącznie czasu poprawnej pracy układu lub określenie wykonanej przezeń 

pracy nie daje pełnej informacji diagnostycznej na temat stanu technicznego układu fizycznego – 

obrotowego układu mechanicznego. 

Pogorszeniu stanu technicznego prostego obrotowego układu mechanicznego zawsze 

towarzyszą resztkowe procesy energetyczne, które ujawniają się w postaci drgań mechanicznych, 

wydzielania ciepła i emisji zanikających fal sprężystych. Procesy te mogą charakteryzować się 

różną intensywnością. Stąd określenie wartości granicznych dla zmiennych stanu tych procesów 

(np. graniczna wartość skuteczna prędkości drgań mechanicznych) może nie być dostatecznym 

sposobem zapobiegającym np. uszkodzeń łożysk czy pęknięciom zmęczeniowym wału. Biorąc 

pod uwagę powyższe fakty oraz to, że stan techniczny każdej maszyny z biegiem czasu ulega 

degradacji – zastosowanie funkcji działania w diagnostyce technicznej układów napędowych 

można uznać za zasadne. [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 

2. Model fizyczny prostego obrotowego układu mechanicznego 

 

Celem sprawdzenia przydatności funkcji działania w diagnostyce technicznej przeprowadzono 

eksperyment czynny z zastosowaniem prostego modelu fizycznego maszyny zmęczeniowej 

składającej się ze źródła energii mechanicznej, węzłów łożyskowych i wału napędowego 

pracującego w warunkach utraty współosiowości (wał napędowy jest obciążany w cyklu 

wahadłowym, co skutkuje jego zmęczeniem) – rys. 2. 

 
Rys. 2. Schemat ideowy stanowiska badawczego wraz z rozmieszczeniem przetworników pomiarowych: M – silnik 

elektryczny 0,25 kW; MT-1 – momentomierz 1N·m; AE1-AE4 – przetworniki emisji akustycznej; X – przetwornik 

przyśpieszenia drgań; Y – przetwornik ugięcia wału; RT – tyrystorowy regulator prędkości obrotowej; AVR –

stabilizator napięcia sieci; PM – przetwornik pomiarowy mocy elektrycznej; SC – kondycjoner sygnału przetwornika 

przyśpieszenia drgań; T1,T2 – tłumiki olejowe; mobc – masa obciążająca. Rejestrowane sygnały napięciowe: AE1, 

AE2, AE3, AE4 – emisji akustycznej; y – ugięcia wału; M – momentu obrotowego; n – prędkości obrotowej, PELM –

mocy elektrycznej pobieranej z sieci przez silnik napędowy, x – przyśpieszenia drgań mechanicznych 
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Przepływ strumieni energii w rozpatrywanym układzie mechanicznym przedstawiono na rys. 3. 

 
Rys. 3. Przepływ strumieni energii w modelu fizycznym prostego obrotowego układu mechanicznego 

 

Ze względu na obszerność i złożoność zagadnienia modelowania matematycznego procesów 

energetycznych rozpatrywanego układu mechanicznego w stanach nieustalonych, w jego modelu 

fizycznym stanowiącym wstęp do zawężonej analizy zagadnienia zmęczenia wału napędowego 

posłużono się uproszczonym przepływem sygnałów wejściowych i wyjściowych pomiędzy 

członami dynamicznymi podczas realizacji badań maszyn w ruchu. 

W oparciu o jego analizę opracowano model fizyczny trwałości zmęczenia wału napędowego 

w prostym obrotowym układzie mechanicznym, który przedstawiono na rys. 4. Opracowanie 

modelu matematycznego opisującego ten proces w aspekcie energetycznym, z zastosowaniem 

funkcji działania, wymaga zdefiniowania wielkości wymuszających (wejściowych) zmęczenia 

wału napędowego w warunkach faktycznie wprowadzonego ugięcia wału, jak również wielkości 

wyjściowych i zakłócających. 

Ustalono, że w modelowanym procesie energetycznym wielkościami wejściowymi 

(zadawanymi) będą (rys. 4): 

• masa obciążająca wał wywołująca niewspółosiowość (i wahadłowy cykl obciążeń) – mobc, 

natomiast wielkościami wyjściowymi, charakteryzującymi potencjał źródła energii 

kinetycznej dla wału i jednocześnie jego zdolności akumulacyjne innych postaci energii, 

• działanie układu związane z przemianą energii mechanicznej na sposób pracy wału 

napędowego w ruchu obrotowym – DW. W wyniku realizacji eksperymentu wyznaczono 

działanie wału napędowego związane z przekształceniem energii mechanicznej i 

związanym z nim wykonywaniem pracy wału napędowego w ruchu obrotowym. 

Jednocześnie z wartością przenoszonego momentu obrotowego rejestrowano prędkość 

obrotową wału. Dzięki temu możliwe było obliczenie wartości chwilowej pracy w ruchu 

obrotowym, na wymuszanie procesu zmęczenia. Uzyskany przebieg zmienności pracy, 

będącej formą przemiany tej energii jako funkcji czasu posłużył do wyznaczenia, poprzez 

scałkowanie działania (1), 

• działanie układu związane generowaniem drgań mechanicznych – DV. Działanie wału 

napędowego związane z generowaniem drgań mechanicznych, obliczono na podstawie 

zarejestrowanych przebiegów ugięcia geometrycznego środka wału, które poddano 

różniczkowaniu numerycznemu dla wyznaczenia prędkości drgań poprzecznych. 

Następnie, wyznaczono wartość skuteczną prędkości drgań (uśrednianie kwadratowe), co 

jedną sekundę czasu trwania sekwencji pomiarowej planu eksperymentu. Ilość 

rozpraszanej energii kinetycznej w ruchu obrotowym wału napędowego w formie drgań 
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poprzecznych jest zawsze funkcją kwadratu wartości skutecznej prędkości tychże drgań 

[13]. 

• działanie układu związane z generowaniem fal sprężystych emisji akustycznej – DEA. 

Energia mechaniczna (ściślej – kinetyczna) rozpraszana w postaci fal sprężystych emisji 

akustycznej jest w aparaturze pomiarowej wyrażana w postaci jednostek arbitralnych (tzw. 

jednostkach [eu]; 1eu = 0,00000036916 J), przyjętych przez producenta aparatury 

pomiarowej [18]. 

• działanie układu związane z przemianą energii mechanicznej na sposób ciepła – DU. 

Wyznaczenie tego rodzaju działania polegało na analizie jakościowej i ilościowej obrazów 

termograficznych pracującego wału. Zarchiwizowane w ten sposób (z interwałem 100 s) 

termogramy posłużyły do wyznaczania chwilowych wartości energii wewnętrznej 

wydzielonego odcinka wału, której zmiany były rezultatem przemiany energii 

mechanicznej na sposób ciepła. Ponieważ największy z przyrostów temperatury wału 

napędowego zarejestrowanych w trakcie trwania wszystkich testów wynosił ΔT = 45 K, 

przyjęto wartość ciepła właściwego jego materiału konstrukcyjnego jako wartość 

niezmienną dla każdej sekwencji pomiarowej planu eksperymentu, równą cm = 470 J/kg·K. 

Masa wydzielonego odcinka wału wynosiła mp = 0,028 kg. Uzyskany przebieg zmian 

wartości jego energii wewnętrznej, w czasie trwania próby zmęczeniowej umożliwił, 

poprzez całkowanie numeryczne, wyznaczenie wartości działania wału napędowego 

związanego z przemianą energii mechanicznej na sposób ciepła. 

 
Rys. 4. Schemat wału napędowego jako systemu, dla potrzeb badań procesu zmęczenia wału napędowego w 

obrotowym układzie mechanicznym opracowany w celu wyznaczenia jego trwałości: DW – działanie wału napędowego 

związane z przemianą energii mechanicznej na sposób pracy w ruchu obrotowym, DU – działanie wału napędowego 

związane z przemianą energii mechanicznej na sposób ciepła, DV – działanie wału napędowego związane z 

generowaniem drgań mechanicznych, DEA– działanie wału napędowego związane z generowaniem fal sprężystych 

emisji akustycznej, τW – trwałość zmęczeniowa wału 

 

Do podstawowych wielkości zakłócających przebieg modelowanego procesu zaliczyć należy: 

• warunki otoczenia (miejsce użytkowania badanego obiektu fizycznego, parametry otoczenia), 

• niejednorodność i anizotropowość materiału konstrukcyjnego wału napędowego, 

• stan techniczny węzłów łożyskowych. 

Przedmiotowe badania eksperymentalne przeprowadzone były w powtarzalnych 

warunkach otoczenia gdzie temperatura otoczenia stabilizowana była przez urządzenia 

klimatyzacyjne (termoregulatory ustawiono na 21°C). Zastosowane do badań, znormalizowane 

wały napędowe wykonywane były ze stali gatunku C45, z tego samego pręta ciągnionego. Po 

wykonaniu i wypolerowaniu, każdy napędowy wał poddano kontroli i zwymiarowano przy użyciu 

śruby mikrometrycznej. Każdorazowo po przeprowadzeniu serii badań w ramach eksperymentów 

pilotażowych, eliminacyjnych i identyfikacyjnych główne węzły łożyskowe były demontowane i 

poddawane oględzinom. Z racji tego, że zastosowane łożyska były typu wahliwego możliwe było 

dokładne sprawdzenie całej powierzchni bieżni zewnętrznej łożyska. Obserwacje poprzez szkło 

powiększające nie wykazały żadnych symptomów zużycia typowych dla łożysk tocznych [19].  

Ze względu na wyżej wymienione czynniki uznano, że można przyjąć, iż wpływ wielkości 

zakłócających jest pomijalnie mały i w dalszych analizach nie będzie uwzględniany [13]. 
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3. Analiza wyników badań 

 

Celem badań identyfikacyjnych było znalezienie funkcji matematycznej opisującej trwałość 

zmęczeniową wału napędowego τW w zależności od zarejestrowanych wartości wielkości  

wejściowych, związanych z działaniem obrotowego układu mechanicznego: DW, DV, DEA i DU 

(rys. 4). 

Zgodnie z przyjętym, zdeterminowanym planem eksperymentu oraz wytypowanym dla 

określonego modelu fizycznego zbiorem zmiennych wejściowych dokonano analizy ich wpływu 

na osiąganą trwałość zmęczeniową wału napędowego. Wyniki badań procesu zmęczenia 

mechanicznego materiału wału, po przeprowadzeniu wszystkich sekwencji pomiarowych 

założonych w planie eksperymentu przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Wyniki badań eksperymentalnych procesu zmęczenia mechanicznego wału napędowego 

 
 

Wynik każdej serii pomiarowej składającej się z pięciu powtórzeń jest średnią 

arytmetyczną wartości działania rozpatrywanego układu mechanicznego oraz jego trwałości 

zmęczeniowej τWB, wyrażanej w sekundach. Końcowym rezultatem badań eksperymentalnych 

wykonanych na modelu fizycznym obiektu rzeczywistego (wykonanego w skali) jest funkcja 

opisująca określająca trwałość wału napędowego, która w ogólnej postaci przedstawia się 

następująco: 

    (2) 

 

Do wyznaczenia parametrów funkcji opisującej zastosowano program komputerowy 

GRETL szeroko stosowany w ekonometrii [15]. Wbudowane w program algorytmy obliczeniowe 

pozwalają w szybki sposób opracować modele ekonometryczne, z wykorzystaniem wielu metod 

aproksymacji danych pomiarowych. Z uwagi na fakt, że program eksperymentu identyfikacyjnego 

posiadał tylko sześć poziomów zmienności oraz otrzymane wyniki charakteryzują się liniowym 

przebiegiem, do estymacji parametrów liniowego modelu wykorzystano metodę najmniejszej 

sumy kwadratów. W wyniku analizy wielu modeli matematycznych przy pomocy programu 

GRETL wybrano ten, który najlepiej, w sposób statystyczny (o najwyższym współczynniku 

determinacji R2), opisuje trwałość zmęczeniową wału napędowego poddanego procesowi 

zmęczenia mechanicznego. Po uwzględnieniu danych pomiarowych zestawionych w tabeli 1. 

przyjęta funkcja opisująca trwałość zmęczeniową wału napędowego otrzymuje następującą postać: 

 

(3) 
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Ocenę stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych wyraża współczynnik determinacji,  

który dla tego modelu wynosi R2 = 0,999998. Funkcja F Fishera–Snedecora dla przyjętego modelu 

wynosi F = 140576,7. Natomiast krytyczna wartość współczynnika statystyki dla stopni swobody 

modelu równych f1 = 4 i f2 = 1 wynosi Fkr =224,583 [16]. Ponieważ F>Fkr to statystyka znajduje 

się w obszarze krytycznym rozkładu. Stwierdza się zatem, że co najmniej jeden z parametrów 

strukturalnych modelu trwałości wału istotnie różni się od zera, a co za tym idzie, co najmniej 

jedna zmienna objaśniająca nieistotnie wpływa na zmienną objaśnianą τW. 

 

4. Podsumowanie 

 

Do opracowania modelu opisującego trwałość zmęczeniową wału napędowego w prostych 

obrotowych układach mechanicznych wykorzystano funkcję działania, wyznaczaną na podstawie 

obserwowanych parametrów energetycznych – DW, DV, DEA i DU. Zastosowanie działania do 

celów diagnostyki technicznej pozwoliło w sposób bardzo skuteczny uniezależnić się od wpływu 

rozrzutu liczby cykli charakteryzujących próby zmęczeniowe, bowiem wynik każdej próby 

opisano nie tylko jako czas jej trwania (określona liczba cykli) lub jako ilość wykonanej pracy, 

lecz właśnie jako ich iloczyn. Takie podejście do zagadnienia trwałości stanowi niewątpliwe 

ułatwienie przy opracowywaniu modeli diagnostycznych maszyn pracujących w zmiennym 

zakresie obciążeń. Zaproponowany model trwałości wału napędowego opracowany jest w oparciu 

o badania na stanowisku laboratoryjnym wykonanym w skali i nie odnosi się do obiektów 

rzeczywistych. Nie mniej jednak, może służyć jako model diagnostyczny dla prostych układów 

mechanicznych posiadających pewne podobieństwa geometryczne takie jak długość wału, 

średnicę, odległość między podporami łożyskowymi.  
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ABSTRAKT 

 

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu roboczego realizowanego w silniku 

tłokowym o zapłonie samoczynnym. W zastosowanym programie użytkowym DIESEL-RK zaimplementowano 

silnik laboratoryjny Farymann Diesel typ D10. Wprowadzono wybraną niesprawność jego układu 

funkcjonalnego zasilania paliwem -  obniżone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza pwtr. Wyznaczono wartości 

adekwatnych parametrów diagnostycznych: temperaturę i ciśnienie gazu roboczego w cylindrze Tcyl i pcyl, 

temperaturę i ciśnienie spalin wylotowych Tsp i psp, temperaturę spalania (płomienia) Tspal, prędkość spalin 

wylotowych vsp oraz stężenie cząsteczek NOx. Oceniono użyteczność wyników przeprowadzonej symulacji do 

wyboru analizowanych parametrów struktury konstrukcyjnej silnika oraz do selekcji parametrów, które mogą 

być wykorzystane w badaniach diagnostycznych silnika laboratoryjnego. 

 

Słowa kluczowe: okrętowy silnik o ZS, diagnostyka parametryczna, symulacja numeryczna 

 

1. Wstęp 
 

Diagnostyka parametryczna okrętowych tłokowych silników spalinowych jest niezbędna 

do długotrwałego i bezpiecznego działania siłowni i elektrowni na statku. Jest to dziedzina 

dynamicznie rozwijająca się pod względem stosowanych w systemach diagnozujących 

czujnikach pomiarowych (np. temperatury czy ciśnienia) [Witkowski, 2005; Korczewski, 

2017; Wang and others, 2017]. Istotnym wsparciem dla tychże systemów oraz samych 

eksploatatorów są użytkowe programy komputerowe umożliwiające przeprowadzanie 

symulacji numerycznej procesów zachodzących w silniku podczas realizowanego cyklu 

roboczego. Istotnym jest także określenie, na drodze dalszych obliczeń, wartości parametrów 

diagnostycznych, miarodajnych w przypadku występowania zanieczyszczeń lub 

niesprawności elementów konstrukcyjnych otaczających komorę spalania, ale także układu 

zasilania paliwem czy powietrzem dolotowym. Przeprowadzenie symulacji numerycznej 

procesu roboczego pozwala na wybór adekwatnych parametrów diagnostycznych, które 

rejestrowane podczas badań eksperymentalnych lub zwyczajnej pracy silnika okrętowego 

mogą dać najwięcej informacji diagnostycznej na temat analizowanej niesprawności. W 

niniejszym artykule zaproponowano sposób oceny wpływu wybranej niesprawności układu 
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funkcjonalnego zasilania paliwem silnika okrętowego o ZS, na jego parametry diagnostyczne, 

zgodnie z następującymi krokami: 

1. Wybór jednego z najczęściej występujących niesprawności w układach 

funkcjonalnych silników o ZS pracujących na statkach, na podstawie danych 

literaturowych. 

2. Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w programie komputerowym DIESEL-RK 

i wyznaczenie adekwatnych parametrów diagnostycznych na drodze symulacji 

numerycznej procesu roboczego zachodzącego w 4-suwowym, okrętowym silniku 

spalinowym o ZS, dla zaimplementowanego w programie silnika badawczego Farymann 

Diesel typ D10. 

3. Ocena użyteczności zastosowanego programu do oceny wpływu zmian struktury 

konstrukcyjnej wybranych elementów układów funkcjonalnych silnika na parametry 

diagnostyczne uzyskanych w wyniku symulacji numerycznej. 

4. Ocena użyteczności wyników przeprowadzonej symulacji do wyboru 

niesprawności wybranych elementów struktury konstrukcyjnej silnika oraz do selekcji 

adekwatnych parametrów diagnostycznych, które mogą być wykorzystane w badaniach 

eksperymentalnych silnika laboratoryjnego. 
 

2. Wyniki symulacji numerycznej cyklu roboczego silnika o ZS w programie 

DIESEL-RK 

 

Przeprowadzono symulację numeryczną procesu roboczego silnika laboratoryjnego 

Farymann Diesel typ D10, którego dane technicznie oraz budowę stanowiska laboratoryjnego 

zostały szerzej opisane w publikacji [Puzdrowska, 2021]. Podstawowe dane techniczne 

silnika są następujące: moc nominalna 5,9 kW, prędkość obrotowa nominalna 1500 min-1, 

moment obrotowy nominalny 38 N·m, średnica cylindra 90 mm, skok tłoka 120 mm, stopień 

kompresji ε=22:1, ciśnienie otwarcia wtryskiwacza pwtr=12 MPa. 

Chcąc przystąpić do badań eksperymentalnych mających na celu określenie zbioru 

powiązań: zmiana wartości parametru struktury konstrukcyjnej silnika – zmiana wartości 

parametru diagnostycznego, przeprowadzono symulację numeryczną procesu roboczego 

silnika laboratoryjnego. Wykorzystano program DIESEL-RK służący do symulacji 

numerycznej procesów termodynamicznych zachodzących w silniku tłokowym [Kuleshov, 

2004; Woś i inni, 2013; Pham, 2019; www.diesel-rk.bmstu.ru]. Program komputerowy 

DIESEL-RK w wersji ogólnodostępnej przeznaczony jest do symulacji i optymalizacji 

procesów termodynamicznych silników dwusuwowych i czterosuwowych, dla wszystkich 

rodzajów doładowania oraz dla różnych stosowanych paliw. Możliwości oprogramowania 

pozwoliły na zaimplementowanie do programu danych konstrukcyjnych (np. średnica tłoka, 

pojemność komory spalania) i eksploatacyjnych (takich, jak np. prędkość obrotowa wału 

korbowego czy rodzaj paliwa) silnika laboratoryjnego Farymann Diesel typ D10 – rys. 1. 

Wprowadzono skład elementarny stosowanego w czasie badań laboratoryjnych paliwa 

zasilającego typu MGO (ang. Marine Gas Oil). Przeprowadzono obliczenia procesu 

roboczego dla dwóch stanów silnika: referencyjnego oraz dla obniżonego ciśnienia otwarcia 

wtryskiwacza pwtr (mniejsze o 20 bar). 

Ze względu na tematykę prowadzonych przez autorkę badań w symulacji skupiono się 

najbardziej na następujących parametrach wyjściowych, obliczonych w programie DIESEL-

RK: 

− temperatura i ciśnienie gazu roboczego w cylindrze (Tcyl i pcyl), 

− temperatura i ciśnienie spalin w kanale wylotowym (Tsp i psp), 

− temperatura spalania (płomienia) w cylindrze (Tspal), 

− prędkość spalin wylotowych (vsp), 
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− stężenie cząsteczek tlenków azotu NOx w spalinach. 

 

 
 

 
 

Rys. 1. Widok okna programu komputerowego DIESEL-RK, w opcjach: „General parameters”, "Operating 

mode" i „Fuel” 
 

Wybór ciśnienia otwarcia wtryskiwacza wynikało z faktu, że układ zasilania paliwem jest 

jednym z układów funkcjonalnych okrętowego silnika o ZS, który najczęściej ulega 

niesprawnościom [Witkowski, 2005, 2016 i 2017]. Analizując uszkadzalność okrętowych 

silników tłokowych za najbardziej newralgiczne układy funkcjonalne należy uznać: układ 

paliwowy (blisko 50% wszystkich uszkodzeń) oraz wymiany czynnika roboczego (24,7%). W 

wypadku układu zasilania paliwem to wtryskiwacze (41%) oraz pompy wtryskowe (38%) 

stanowią podzespoły najczęściej ulegające uszkodzeniom [Witkowski, 2016]. W swojej 

rozprawie doktorskiej dr inż. S. Bruski przedstawił wyniki badań statystycznych dla silników 

średnioobrotowych eksploatowanych na okrętach Marynarki Wojennej [Bruski, 2005]. Autor 

wskazuje, że do najczęstszych uszkodzeń dochodziło w układach: zasilania paliwem (72%), 

rozrządu (19%) oraz zasilania powietrzem (9%). Przy 54% udziale uszkodzeń wtryskiwaczy 

w układzie zasilania paliwem, stanowiły one 38,9%  wszystkich uszkodzeń silnika w 

eksploatacji. Zagadnieniem niezawodności okrętowych tłokowych silników spalinowych 

zajmował się również prof. Z. Czajgucki [Czajgucki, 1984]. Na podstawie zebranych danych 

statystycznych o ich uszkodzeniach wykazał, że wtryskiwacze są podzespołem badanych 

silników, który ulega najczęściej uszkodzeniu (ponad 60% wszystkich analizowanych przez 

autora podzespołów). Udziały uszkodzeń poszczególnych podzespołów silników CEGIELSKI 

SULZER typu 6RD68 o mocy 5,5 MW przedstawiono na rys. 2. Wykres powstał na 
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podstawie przebiegów funkcji niezawodności wtryskiwaczy, pomp paliwowych 

wtryskowych, zaworów rozruchowych, pierścieni tłokowych, tulei cylindrowych, tłoków i 

głowic silników 6RD68, które przepracowały 1500 godzin. 
 

 
Rys. 2. Procentowe udziały uszkodzeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych silników CEGIELSKI 

SULZER typu 6RD68 o mocy 5,5 MW  

 

Wyniki obliczeń procesu roboczego realizowanego w zaimplementowanym w programie 

silniku, dla dwóch analizowanych stanów struktury konstrukcyjnej przedstawiono w postaci 

graficznej na 3 - 9. W przypadku wprowadzonych zmian w strukturze konstrukcyjnej układu 

wtryskowego paliwa silnika badawczego, ich wpływ na temperaturę gazu roboczego w 

cylindrze Tcyl był najbardziej widoczny w suwie pracy, w obszarze maksymalnej wartości 

tego parametru pracy silnika – rys. 3a. Wprowadzona zmiana ciśnienia otwarcia wtryskiwacza 

skutkowała 1,5% spadkiem temperatury gazu roboczego w cylindrze. Największa różnica 

występowała w maksimum wartości Tcyl i wynosiła 25K – rys. 3b. Różnica pomiędzy 

przebiegami temperatury gazu roboczego w cylindrze dla reszty cyklu roboczego 

realizowanego w zamodelowanym silniku była znacznie mniejsza lub w ogóle nie 

występowała. Również w przypadku przebiegu zmian temperatury spalin wylotowych Texh 

największe różnice w wartościach tego parametru występują w rejonie maksimum – rys. 4a. 

Obniżone ciśnienie otwarcia wtryskiwacza pwtr skutkowało wzrostem temperatury spalin o 

około 10K (1,33%) w maksimum wartości Texh – rys. 4b. Różnica wartości temperatury spalin 

Texh dla obu analizowanych stanów widoczna jest również dla dalszej części cyklu pracy 

silnika, jednakże jest mniejsza – rys. 4a. Przebieg zmian temperatury spalania (płomienia) 

gazu w cylindrze Tspal w przypadku obniżenia ciśnienia otwarcia wtryskiwacza pwtr wykazał 

się 0,2% spadkiem - 6K. Różnica ta utrzymywała się na podobnym poziomie podczas całego 

czasu trwania spalania mieszanki paliwowo-powietrznej – rys. 5a i b. Wszystkie 

rozpatrywane parametry struktury konstrukcyjnej modelowanego silnika i zmiany ich 

wartości wpłynęły zatem na zmiany wartości temperatur Tcyl, Texh i Tspal.  
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a)                                                                                        b) 

 
Rys. 3. Przebiegi zmian temperatury gazu roboczego w cylindrze Tcyl jako funkcja kąta obrotu wału korbowego, 

dla całego cyklu roboczego silnika (a) oraz dla zakresu występowania maksymalnej wartości temperatury w 

cylindrze (b), uzyskane w wyniku symulacji numerycznej procesu roboczego silnika w programie DIESEL-RK w 

warunkach wprowadzonych zmian ciśnienia otwarcia wtryskiwacza pwtr 
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a)                                                                                        b) 

 
Rys. 4. Przebiegi zmian temperatury spalin wylotowych Texh jako funkcja kąta obrotu wału korbowego, dla części 

cyklu roboczego silnika (a) oraz dla zakresu występowania maksymalnej wartości temperatury spalin 

wylotowych (b), uzyskane w wyniku symulacji numerycznej procesu roboczego silnika w programie DIESEL-RK 

w warunkach wprowadzonych zmian ciśnienia otwarcia wtryskiwacza pwtr 
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a)                                                                                        b) 

 
Rys. 5. Przebiegi zmian temperatury spalania (płomienia) w cylindrze Tspal jako funkcja kąta obrotu wału 

korbowego, dla suwu pracy silnika (a) oraz dla zakresu występowania największych różnic temperatury spalania 

dla rozpatrywanych stanów (b), uzyskany dzięki symulacji numerycznej procesu roboczego silnika w programie 

DIESEL-RK w warunkach wprowadzonych zmian ciśnienia otwarcia wtryskiwacza pwtr 
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 Program symulacyjny DIESEL-RK pozwolił także na jednoczesne wyznaczenie 

przebiegów temperatur i ciśnień, zarówno w cylindrze, jak i kanale spalin wylotowych. 

Poddano analizie ich maksymalne wartości dla obu stanów eksploatacyjnych– rys. 6-7. 

Symulacja w programie wykazała przesunięcie maksymalnej wartości temperatury w 

cylindrze Tcyl względem maksymalnej wartości ciśnienie w cylindrze pcyl średnio o 10oOWK, 

dla obu analizowanych stanów struktury konstrukcyjnej silnika – rys. 6a i 7a. Nie występuje 

natomiast takie przesunięcie w przypadku ciśnienia i temperatury spalin wylotowych psp i Tsp 

– rys. 6b i 7b. Oznacza to, że model procesów termodynamicznych zachodzących w silniku 

jest opracowany zgodnie z powszechną wiedzą na ten temat.  
 

a)                                                                                        b) 

 
Rys. 6. Przebiegi zmian temperatury gazu roboczego w cylindrze Tcyl, temperatury spalania Tspal oraz 

ciśnienia w cylindrze pcyl (a) oraz przebieg zmian temperatury i ciśnienia spalin wylotowych Tsp i psp (b) jako 

funkcje kąta obrotu wału korbowego, dla stanu referencyjnego silnika, uzyskane dzięki symulacji numerycznej 

procesu roboczego silnika w programie DIESEL-RK; maksymalne wartości: Tspal=2762K, Tcyl=1694,8K (w 

377oOWK), pcyl=94,5 bar (w 367oOWK), Tsp=750,6K i psp=1,668 bar (w 537oOWK) 

 

a)                                                                                        b) 

 
Rys. 7. Przebiegi zmian temperatury gazu roboczego w cylindrze Tcyl, temperatury spalania Tspal oraz 

ciśnienia w cylindrze pcyl (a) oraz przebieg zmian temperatury i ciśnienia spalin wylotowych Tsp i psp (b) jako 

funkcje kąta obrotu wału korbowego, dla obniżonego o 20 bar ciśnienia otwarcia wtryskiwacza paliwa do 

silnika, uzyskane dzięki symulacji numerycznej procesu roboczego silnika w programie DIESEL-RK; 

maksymalne wartości: Tspal=2757 K, Tcyl=1672,3 K (w 377oOWK), pcyl=92,3 bar (w 367oOWK), Tsp=760,8 K i 

psp=1,68 bar (w 537oOWK) 
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a)                                                                                        b) 

 
Rys. 8. Przebiegi zmian prędkości spalin vsp wylotowych jako funkcja kąta obrotu wału korbowego, dla suwu 

wylotu spalin z cylindra silnika (a) oraz dla zakresu występowania wartości maksymalnej prędkości spalin 

wylotowych (b), uzyskany dzięki symulacji numerycznej procesu roboczego silnika w programie DIESEL-RK 
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a)                                                                                        b) 

 
Rys. 9. Przebiegi zmian stężenia cząsteczek NOx w spalinach jako funkcja kąta obrotu wału korbowego, dla 

suwu pracy silnika (a) oraz dla zakresu występowania wartości maksymalnej stężenia cząsteczek NOx (b), 

uzyskany dzięki symulacji numerycznej procesu roboczego silnika w programie DIESEL-RK 
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Zaobserwowano także wpływ wprowadzanych w strukturze konstrukcyjnej silnika zmian 

na wartości prędkości spalin wylotowych vsp – rys. 8a. Wzrost wartości tego parametru o 

1,15% względem stanu referencyjnego odnotowano dla obniżonego ciśnienia otwarcia 

wtryskiwacza pwtr – rys. 8b. Program symulacyjny DIESEL-RK pozwolił także na 

wywnioskowanie, że dla obniżonego ciśnienia otwarcia wtryskiwacza mamy do czynienia ze 

znacznym wpływem na wartość stężenia cząsteczek tlenków azotu NOx w spalinach  – 

obniżenie pwtr skutkowało 6% spadkiem stężenia cząsteczek tlenków azotu w spalinach – rys. 

9a i b. Od chwili początku spalania (powstania spalin) różnica stężeń NOx pomiędzy stanem 

referencyjnym, a tym dla obniżonego ciśnienia otwarcia wtryskiwacza wynosiła około 98 

ppm. 

 

5. Wnioski i podsumowanie 

 

Programy symulujące procesy termodynamiczne zachodzące w silnikach tłokowych takie, 

jak przedstawiony DIESEL-RK, można uznać za użyteczne na etapie wyboru analizowanych 

parametrów struktury konstrukcyjnej silnika oraz adekwatnych parametrów diagnostycznych, 

które najsilniej będą reagowały na wprowadzane zmiany, zanim przystąpi się do badań na 

silniku laboratoryjnym lub w warunkach eksploatacji na statku. Jednak uzyskane wartości 
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wybranych parametrów diagnostycznych oraz charakter i wielkość ich zmian względem stanu 

referencyjnego, mogą się różnić, gdy zestawimy ze sobą wartości uzyskane na drodze 

symulacji numerycznej w programie DIESEL-RK oraz dla badania eksperymentalnego. 

Przyczyn tych różnic może być wiele, jednak za najważniejsze należy uznać następujące: 

1. Uproszczenia stosowane w algorytmach obliczeniowych programu komputerowego, 

np. nie uwzględniające rzeczywistych zjawisk zachodzących w silniku spalinowym i kanale 

spalin wylotowych czy traktowanie czynnika roboczego jako gazu doskonałego. 

2. Obecność wielu źródeł niepewności pomiarowej podczas badania eksperymentalnego, 

m. in. wpływ czynników zewnętrznych na proces roboczy silnika oraz tor pomiarowy [EA-

4/02 M:2022]. Tego czynnika nie uwzględnia w żadnym stopniu symulacja numeryczna w 

programie komputerowym. 

3. Zjawiska zachodzące w kanale spalin wylotowych, takie jak: wydzielanie ciepła w 

procesie rozprężania, opóźnienie i deformacje rejestrowanych sygnałów, opory przepływu w 

kanale spalin wylotowych w zależności od jego formy konstrukcyjnej, stan techniczny 

powierzchni wewnętrznej itp., zjawiska falowe zachodzące w kanale (interferencja i odbicia 

fal ciśnienia), sprężanie adiabatyczne słupa gazu znajdującego się przed kolejnymi impulsami 

spalin opuszczających cylindry silnika [Korczewski, 2017]. 

Jak widać jest to zagadnienie bardzo złożone i wymagające dalszych badań i analiz, także 

popartych wynikami badań eksperymentalnych. 
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ABSTRAKT 

 

W artykule przedstawiono sposób interpretacji błędów pierwszego (α) i drugiego (β) rodzaju oraz 

wartości krytycznej Fkr rozkładu Fishera-Snedecora. Omówiono dwa sposoby weryfikacji istotności wpływu 

parametru wejściowego na wyjściowy. Przeanalizowano znaczenie mocy testu statystycznego M w diagnostyce 

parametrycznej okrętowych silników o ZS. Przeprowadzono analizę wpływu wartości poziomu istotności na 

wartość krytyczną statystyki i odwrotnie, z użyciem kalkulatorów statystycznych. Oceniono czy zwiększanie mocy 

testu statystycznego i poziomu istotności ma uzasadnienie podczas wnioskowania statystycznego. 

 

Słowa kluczowe: moc testu, statystyka F rozkładu Fishera-Snedecora, kalkulator statystyczny, diagnostyka 

parametryczna  

 

1. Wstęp 

 

 Aby opracować metodykę diagnozowania elementów ograniczających komorę spalania 

okrętowego silnika o ZS wraz z aparaturą paliwową oraz kanałami powietrza dolotowego i 

spalin wylotowych na podstawie szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych istotne są 

przede wszystkim dwa elementy. Po pierwsze należy opracować odpowiednią technologię jej 

pomiaru, uwzględniającą szeroko rozumiane warunki realizacji badań oraz niepewność 

pomiarową. W przypadku dynamicznych pomiarów temperatury spalin istotne jest 

zastosowanie termopar o jak najmniejszej inercyjności [Korczewski i Puzdrowska, 2015]. Jej 

przebieg czasowy, uzyskany podczas badań na obiekcie rzeczywistym, jakim jest okrętowy 

silnik o ZS, jest obarczony licznymi zakłóceniami mierzalnymi i niemierzalnymi, które 

wynikają z wpływów otoczenia oraz sieci pomiarowej. Należy w pierwszej kolejności poddać 

go odpowiedniej obróbce matematycznej pozwalającej odtworzyć przebieg najbardziej 

zbliżony do rzeczywistego [Puzdrowska, 2018]. Aby jednak tak uzyskany sygnał był 

diagnoście przydatny należy go poddać analizie statystycznej i merytorycznej wykorzystując 

do tego celu odpowiednie narzędzia [Piotrowski, 1976; Pabis, 1985; Korzyński, 2017]. W 

przypadku statystyki F rozkładu Fishera-Snedecora1 należy sformułować odpowiednią 

hipotezę zerową oraz wybrać sposób weryfikacji istotności wpływu czynnika wejściowego na 

wyjściowy. Oba zaproponowane sposoby wiążą się nierozerwalnie z wartością krytyczną 

statystyki Fkr oraz z poziomem istotności α. Z kolei obie te wartości wpływają na moc testu 

 
1 W dalszej części artykułu nazywana krócej "statystyką F" 
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statystycznego M, rozumianego jako miara skuteczności testu do wykrywania fałszywej 

hipotezy zerowej. Jednakże należy pamiętać, że zwiększająca się moc testu statystycznego 

powoduje jednoczesny spadek możliwości popełnienia błędu drugiego rodzaju β, czyli 

przyjęcia hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa, ale także wzrost możliwości popełnienia 

błędu pierwszego rodzaju wiążącego się z przyjętym arbitralnie poziomem istotności, tzn. 

prawdopodobieństwem odrzucenia hipotezy zerowej wtedy, gdy jest ona prawdziwa - tab. 1. 
 

Tab. 1. Błędy popełniane przy ocenie hipotez statystycznych [Korzyński, 2017] 
 

Hipoteza Przyjęta Odrzucona 

Prawdziwa Prawidłowa decyzja (1- α) Błąd pierwszego rodzaju (α) 

Fałszywa Błąd drugiego rodzaju (β) Poprawna decyzja (1-β) 

 

2. Moc testu statystycznego 

 

 Ze względu na charakter prowadzonych badań, autorka niniejszego artykułu stosowała w 

nich program statyczny randomizowany kompletny, który pozwolił na ocenę istotności 

wpływu jednego czynnika wejściowego na czynnik wyjściowy [Korzyński, 2017; 

Puzdrowska 2019 i 2021a]. Hipoteza zerowa, formułowana z góry i weryfikowana w 

badaniach statystycznych, zakłada brak wpływu czynnika wejściowego na czynnik 

wynikowy. Wpływ czynnika wejściowego uważa się za istotny, gdy wartość obliczeniowa 

przyjętej statystyki jest równa lub większa od wartości krytycznej, podawanej w tablicach dla 

przyjętej wartości poziomu istotności i liczby stopni swobody. Uznano, że w prowadzonych 

badaniach diagnostycznych najlepiej jest przyjąć statystykę F rozkładu Fishera - Snedecora, 

ponieważ spełnione zostały warunki zastosowania jednego z jednostronnych testów 

parametrycznych [Polański, 1984]. 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 ich wartości wokół 

wartości średniej. Przyjęto także, że wariancje zmiennych losowych są równe lub zbliżone co 

do wartości, a zastosowane testy parametryczne dotyczące wariancji charakteryzują się 

jednostronnym obszarem krytycznym.  

 Jak widać na rysunku 1, gdy przyjęty zostanie poziom istotności większy (α1<α2), 

wówczas należy się liczyć z tym, że obszar 1-α zmniejszy się . Zatem zwiększenie wartości α 

(większe prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej, gdy jest ona prawdziwa) wiąże 

się z jednoczesnym zmniejszeniem możliwości popełnienia błędu II rodzaju wynoszącego 

β=1-α (mniejsze prawdopodobieństwo przyjęcia hipotezy zerowej, gdy jest fałszywa) i 

odwrotnie. Wartość krytyczna statystyki Fkr także rośnie wraz ze spadkiem przyjętego α 

(Fkr1>Fkr2).  
 

  
Rys. 1. Interpretacja graficzna błędów pierwszego i drugiego rodzaju i wartości krytycznej Fkr statystyki F 

rozkładu Fishera - Snedecora, gdzie: α - prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju, f(F) - funkcja 

gęstości prawdopodobieństwa rozkładu Fishera – Snedecora 
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 Po wyznaczeniu wartości krytycznej statystyki Fkr możliwe jest dalsze postępowanie 

zgodnie z jednym z dwóch sposobów weryfikacji istotności wpływu czynnika wejściowego 

na wynikowy [Polański, 1984]: 

− weryfikacja dzięki porównaniu wartości statystyki: obliczeniowej Fobl i krytycznej Fkr, 

− weryfikacja na drodze porównania poziomu istotności α(Fobl) z dopuszczalną (krytyczną) 

wartością αkr. 

W przypadku drugiej metody weryfikacji hipotezy zerowej dąży się do porównania 

poziomów istotności α, powyżej których odpowiednie wielkości wejściowe mają istotny 

wpływ na wielkość wyjściową. Wyznacza się wówczas poziom istotności α(Fobl) dla znanych 

wartości Fobl i stopni swobody f1 i f2. Wyznaczona wartość α(Fobl) upoważnia do stwierdzenia, 

że mamy do czynienia z istotnością wpływu czynnika wejściowego na wyjściowy dla każdej 

wartości przyjmowanego poziomu istotności α=αkr nie mniejszej od α(Fobl) [Polański, 1984]: 
 

                       )( krkr F =                                                         (1) 
 

Wyznaczenie poziomu istotności α(Fobl) możliwe jest dzięki zastosowaniu tablic 

statystycznych lub z użyciem dostępnych kalkulatorów statystycznych poziomu istotności – 

rys. 2a [policzto.com.pl]. 
 

a)                                                                                                b) 

      
 

Rys. 2. Kalkulatory statystyczne służące do wyznaczania poziomu istotności αkr dla znanych wartości stopni 

swobody f1 i f2 i wartości Fkr (a) oraz do obliczania wartości Fkr dla znanych wartości stopni swobody f1 i f2 i 

założonego poziomu istotności α (b) 
 

Dla znanych wartości stopni swobody f1 i f2 oraz przyjętego poziomu istotności α możliwe 

jest wyznaczenie wartości krytycznej statystyki Fkr rozkładu Fishera-Snedecora. Można to 

zrobić z użyciem kalkulatora statystycznego – rys. 2b [wolframalpha.com] albo posługując się 

odpowiednią zależnością (2) [Zieliński, 1972]. Zmienna losowa Ff1,f2 ma rozkład Fishera-

Snedecora, gdy jej dystrybuanta rozkładu ciągłego wyraża się poniższym wzorem: 
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gdzie: Ff1,f2 – rozkład zmiennej losowej, Γ – rozkład gamma, f1 i f2 – stopnie swobody odpowiednio dla licznika i 

mianownika, x – wartość zmiennej losowej, t – realizacja zmiennej losowej 
 

Wartością krytyczną rozkładu Fishera-Snedecora nazywa się liczbę Fkr(α,f1,f2) spełniającą 

następujący warunek: 

krffkrff FFP  = )( ),,(, 2121
                                                (3) 
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Istotnym zagadnieniem statystycznej weryfikacji hipotez jest moc testu [Smirnow i Dunin–

Barkowski, 1969]. Jest on prawdopodobieństwem odrzucenia fałszywej hipotezy zerowej 

(niepopełnienia błędu drugiego rodzaju) [Wasilewska, 2015]. Moc testu M statystycznego 

wyraża się zależnością: 

M=1-β                                                               (4) 
 

gdzie β jest prawdopodobieństwem popełnienia błędu II rodzaju. 
 

 Moc testu jest zatem miarą skuteczności testu do wykrywania fałszywej hipotezy zerowej. 

Im większa jest moc testu, tym lepszy (mocniejszy) jest zastosowany test. Większa moc 

oznacza, że test z większą skutecznością wykrywa fałszywą hipotezę zerową. Gdy test jest 

słaby istnieje duże prawdopodobieństwo przyjęcia hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa. 

Moc testu zależy przede wszystkim od: poziomu istotności α, odchylenia standardowego w 

populacji σ, wielkości próby n, różnicy wartości średnich μ1 i μ2 (będących miarą położenia 

badanej cechy populacji). Wybierając odpowiedni obszar krytyczny należy to wykonać w taki 

sposób, aby weryfikacja sprawdzanej hipotezy miała jak największą czułość, czyli aby 

wartość M była jak największa. Oznacza to, że istnieje największe prawdopodobieństwo, że 

zmienna z próby przyjmie wartość z obszaru krytycznego, gdy prawdziwa jest hipoteza 

konkurencyjna do tej sprawdzanej – rys. 3. 
 

 
Rys. 3. Interpretacja graficzna mocy testu statystycznego: α - poziom istotności, β - prawdopodobieństwo 

popełnienia błędu II rodzaju, M - moc testu, μ1 - wartość średnia rozkładu statystyki testowej przy prawdziwości 

hipotezy zerowej, μ2 - hipotetyczna wartość średnia rozkładu statystyki testowej przy nieprawdziwości hipotezy 

zerowej, indeksy na rysunku: A - niska moc statystyczna testu, B - wysoka moc statystyczna testu 

 

 Dodatkowo w analizach statystycznych zdefiniowano wartość współczynnika pewności 

istotności wpływu2 ΔF jako miary mocy testu statystycznego, będącego różnicą pomiędzy 

wartością statystyki Fobl, obliczoną dla badanego czynnika wejściowego, z wartością 

krytyczną dla założonych wartości stopni swobody licznika i mianownika oraz poziomu 

istotności: 

ΔF=Fkr-Fobl                                                                                                  (5) 
 

Wartość obliczeniowa statystyki Fobl jest definiowana jako stosunek wariancji wielkości 

wejściowej do wariancji charakteryzującej niedokładność pomiarów. Zatem im większe jest 

odchylenie od wartości średniej czynnika wejściowego, tym większa jest wartość Fobl. W tym 

przypadku, przy określonej wartości krytycznej Fkr, współczynnik pewności ΔF rośnie wraz 

ze wzrostem Fobl. Konkludując, im większe wartość przyjmuje ΔF, tym większy jest wpływ 

 
2 Dalej nazywanego krócej "współczynnikiem pewności" 
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czynnika wejściowego na wyjściowy, zatem wartość współczynnika pewności ΔF pozwala na 

ocenę jak istotny jest ten wpływ [Smirnow i Dunin–Barkowski, 1969].  

 Najwygodniejsze jest zastosowanie analizy współczynnika pewności dla pierwszego 

sposobu weryfikacji H0 (dzięki porównaniu wartości statystyki: obliczeniowej Fobl i 

krytycznej Fkr). W przypadku drugiej metody weryfikacji hipotezy zerowej, gdzie porównuje 

się wartości poziomu istotności αkr, powyżej których wielkość wejściowa ma istotny wpływ 

na wyjściową, analiza współczynnika pewności ΔF jest również możliwa. Wyznaczając 

α(Fobl), dla której mamy do czynienia z istotnością wpływu, zakładamy że współczynnik 

pewności ΔF=Fkr–Fobl=0, ponieważ Fkr=Fobl dla zmiennych wartości α(Fobl). Wówczas coraz 

większe wartości Fobl (coraz większy wpływ czynnika wejściowego na wyjściowy) skutkują 

coraz mniejszymi wartościami poziomu istotności α(Fobl). Istnieje wówczas coraz mniejsze 

prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej H0. Jednakże należy pamiętać, że zmniejszanie 

wartości α jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu II rodzaju, 

wynoszące 1–α. 

 

3. Wpływ wartości mocy testu na wyniki analizy statystycznej 

 

 Przeanalizowano wpływ wartości poziomu istotności α na wartość krytyczną statystyki Fkr 

i oceniono, czy zwiększanie mocy testu statystycznego M (poprzez zwiększanie wartości α 

przy jednoczesnym zmniejszaniu wartości β) jest uzasadnione [Jarmakowska-Kostrzanowska, 

2021]. Sformułowano następujące hipotezy: 
 

Hipoteza zerowa H0: obciążenie silnika ma wpływ na wartość entalpii spalin wylotowych 

Hipoteza alternatywna HA: obciążenie silnika nie ma wpływu na wartość entalpii spalin 

wylotowych 
 

Należy zauważyć, że zwiększając wartość α zwiększa się prawdopodobieństwo odrzucenia 

H0, gdy jest ona prawdziwa oraz przyjęcia HA (w tym przypadku fałszywej). Jednocześnie 

zmniejsza się wartość β, zatem zmniejsza się prawdopodobieństwo przyjęcia fałszywej H0 i 

odrzucenia HA jako fałszywej. Zazwyczaj konsekwencje przyjęcia hipotezy fałszywej są 

znacznie poważniejsze i bardziej szkodliwe niż skutki odrzucenia hipotezy prawdziwej 

[Korzyński, 2017].  
  

Tab. 2. Wartość poziomu istotności α w zależności od zadanej wartości krytycznej statystyki Fkr, dla liczby stopni 

swobody: licznika p=3 i mianownika q=3, wyznaczona w kalkulatorze statystycznym [policzto.com.pl] 
 

Wartość krytyczna statystyki Fkr Poziom istotności α 

0,5 0,7082 

1 0,5 

5 0,1096 

10 0,0452 

50 0,0046 

100 0,0017 
 

Tab. 3. Wartość krytyczna statystyki Fkr w zależności od zadanej wartości poziomu istotności α, dla liczby stopni 

swobody: licznika p=3 i mianownika q=3, wyznaczona w kalkulatorze statystycznym [wolframalpha.com.pl] 
 

Poziom istotności α Wartość krytyczna statystyki Fkr 

0,001 141,108 

0,01 29,457 

0,1 5,39 

0,25 2,355 

0,5 1 

0,7 0,5155 
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 Przeprowadzono analizę w kalkulatorze statystycznym na stronie internetowej 

[policzto.com.pl], podczas której zwiększano wartość Fkr i uzyskiwano wartości α - tab. 2. 

Pozwoliło to ocenić czy zwiększanie Fkr (zależnego przede wszystkim od α i liczby stopni 

swobody licznika i mianownika, które ustalono jako stałe) ma uzasadnienie merytoryczne 

[Puzdrowska, 2021b]. Wykonano podobną analizę w programie komputerowym na stronie 

[wolframalpha.com], gdzie przeanalizowano jak zmniejszanie wartości α wpływa na Fkr, przy 

tej samej liczbie stopni swobody licznika i mianownika - tab. 3. Pozwoliło to na ocenę czy 

dążenie, aby wartość poziomu istotności α była jak najmniejsza jest celowe. 

 Na rysunku 4 przedstawiono w postaci graficznej zależność Fkr=f(α) na podstawie danych 

z tabeli 3. Jak widać na rysunku zmniejszanie wartości poziomu istotności α skutkuje 

wzrostem wartości krytycznej statystyki Fkr, co jest zbieżne z interpretacją graficzną tych 

dwóch wartości przedstawioną na rys. 1. Należy jednak zwrócić uwagę, że obniżenie wartości 

α poniżej 0,01 powoduje znacznie szybszy wzrost wartości Fkr. Przy tak małych wartościach 

poziomu istotności spada prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej hipotezy zerowej, 

jednakże rośnie możliwość popełnienia błędu drugiego rodzaju β, a co za tym idzie spada 

moc testu statystycznego - test wykrywa fałszywą hipotezę zerową z mniejszą skutecznością - 

rys. 3. 
 

 
Rys. 4. Wpływ wartości poziomu istotności α na wartości krytyczne statystyki Fkr, dla liczby stopni swobody: 

licznika p=3 i mianownika q=3 

 

4. Wnioski i podsumowanie 
 

 Z przeprowadzonych analiz w kalkulatorach statystycznych wynika, że zbytnie 

zmniejszanie wartości poziomu istotności α (lub zwiększanie wartości krytycznej Fkr) 

rozkładu Fishera-Snedecora) jest nieuzasadnione. Zmniejszanie wartości α poniżej 0,01 

skutkuje spadkiem mocy testu statystycznego M oraz wzrostem prawdopodobieństwa 

popełnienia błędu drugiego rodzaju β, przy bardzo małym prawdopodobieństwie odrzucenia 

prawdziwej hipotezy zerowej. Zatem, opracowując metodykę diagnozowania elementów 

ograniczających komorę spalania okrętowego silnika o ZS wraz z aparaturą paliwową oraz 

kanałami powietrza dolotowego i spalin wylotowych na podstawie szybkozmiennej 

temperatury spalin wylotowych i stosując w analizie test F rozkładu Fishera-Snedecora należy 

tak dobrać poziom istotności α oraz wartość krytyczną Fkr, aby nie ucierpiały na tym wartości 

β i M. Wartość mocy testu statystycznego M również powinna być optymalna tak, aby 

interpretacja postawionej hipotezy zerowej była odpowiednia [Jarmakowska-Kostrzanowska, 

2021]. Zachowanie "złotego środka" w doborze parametrów testu statystycznego może 
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pozwolić na uzyskanie jak największej jego skuteczności, zatem i na jak najtrafniejsze 

wnioskowanie merytoryczne na podstawie jego wyników. 
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