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Streszczenie 

W pracy przedstawiono metod  nadzoru wibroakustycznego okr towych turbinowych silników 

spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umo liwia identyfikacj  niewywa enia uk adów 

wirnikowych oraz okre la tolerowane warto ci symptomów. Przedstawiona metoda pozwala na 

archiwizacj  i przetwarzanie danych pomiarowych dla potrzeb diagnozowania silników. 

 

S owa kluczowe: turbinowy silnik spalinowy, diagnostyka techniczna, drgania, baza danych. 

 

IDENTYFICATION OF ROTOR UNBALANCING OF GAS TURBINE ENGINES USING  

OFF LINE PROCEDURESS 

 

Summary 

Paper presents a vibration method of engineering supervision of marine gas turbine engines. 

Analysis of measured parameters enables diagnosis of rotors unbalancing and indicates tolerated 

values of diagnosing symptoms. Presented method, makes possible to keep store and  data processing 

for diagnosing process of engines. 

 

Keywords: gas turbine engines, technical diagnostics, vibration, data base. 

 

 
1. WPROWADZENIE 

 

Jednym z podstawowych zagadnie  

diagnozowania okr towych turbinowych silników 

spalinowych jest kontrola dopuszczalnego 

niewywa enia wirników [1, 5]. Wielosymptomowe 

badania diagnostyczne na okr tach Marynarki 

Wojennej RP s  realizowane w tym zakresie od 

ponad 20 lat. Powsta y Zespó  Diagnostyczny 

Okr towych Turbinowych Silników Spalinowych 

realizowa  badania na 4 typach silników [2].  

W przypadku nap du okr tów uderzeniowych 

procedury diagnostyczne s  ograniczone z kilku 

przyczyn. Najwa niejsz  jest konieczno  sta ej 

gotowo ci do uruchomienia silnika zwi zana  

z wymaganiami taktyczno - technicznymi. Inne to 

dotycz ce braku informacji o parametrach 

konstrukcyjnych, ograniczeniach w zakresie 

gwarancji oraz niepe na baza zestawów naprawczych. 

W referacie przedstawiono metod  identyfikacji 

przekroczenia tolerowanych warto ci niewywa enia 

wirników okr towych turbinowych silników 

spalinowych. 

 

2. OBIEKTY  I WARUNKI BADA  
 

W sk ad jednostek p ywaj cych Marynarki 

Wojennej RP obj tych sta ym bazowym systemem 

diagnostycznym wchodz  obecnie fregaty typu 

Oliver Hazard Perry oraz korwety rakietowe projektu 

1241 RE. Oba projekty okr tów wyposa one s   

w kombinowane uk ady nap dowe typu COGAG. 

Siniki g ówne jednostek projektu 1241 RE s  3 

wirnikowymi silnikami turbinowymi typu DR 76  

i DR 77 natomiast fregaty wyposa one zosta y w 2 

wirnikowe silniki typu LM 2500. 

Fregaty typu Oliver Hazard Perry wyposa one 

zosta y w okr towy system monitoringu, który 

mierzy drgania silników przetwornikami 

zamocowanymi do wspornika o yska rodkowego 

wytwornicy spalin (sygna  GG) – rys. 1 oraz do 

wspornika o yska tylnego turbiny nap dowej 

(sygna  PT). Parametrem diagnostycznym jest 

warto  (peak – to – peak) skuteczna przemieszcze  

drga  wyzwalana synchronicznie od pr dko ci 

obrotowej wirników wytwornicy spalin – GG oraz 

turbiny nap dowej - PT. Okre lone warto ci 

sygna ów ostrzegaj cych (warning sign)  

i alarmowych (shutdown) reaguj  tylko na 

przekroczenie tolerowanych warto ci. System nie 

realizuje procedur analizy trendu zmian, relacji 

poszczególnych harmonicznych oraz warto ci 

harmonicznych charakterystycznych dla 

poszczególnych stopni wirnikowych. Nie posiada 

równie  standardowej procedury umo liwiaj cej 

swobodny dost p do analizowanych parametrów,  

w tym drganiowych. 
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Rys. 1. Miejsce monta u akcelerometru nad 

wytwornic  spalin 

  

Dla potrzeb opracowanego w AMW systemu 

diagnostycznego wst pn  analiz  trendu parametrów 

drganiowych oparto jedynie o parametry producenta. 

Takie podej cie umo liwi o wykorzystanie 

archiwizowanych wyników pomiarów przez 

okr towy system pomiarowy. Badania drganiowe, 

wed ug standardów producenta silników, obejmuj  

wykonanie pomiaru warto ci skutecznej 

przemieszcze  drga  w wymiarze [mils], co oznacza 

1/1000 cala. Analiza obejmuje zakres cz stotliwo ci 

odpowiadaj cej I harmonicznej pr dko ci obrotowej 

wytwornicy spalin - (GG/GG) i (GG/PT) oraz turbiny 

nap dowej - (PT/PT) i (PT/GG), mierzonych 

jednocze nie przetwornikami zamontowanymi na 

wspornikach rodkowego o yska wytwornicy spalin 

oraz tylnego o yska turbiny nap dowej.  

W celu uzyskania wiarygodnych parametrów 

diagnostycznych, badania w asne turbinowych 

silników spalinowych LM 2500 realizowane przez 

zespó  z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Okr tów 

oparto o model diagnostyki wielosymptomowej, 

której jednym z zasadniczych elementów jest 

rejestracja oraz analiza sygna ów wibroakustycznych.  

Identyfikacj  symptomów diagnostycznych oraz 

ocen  ich wra liwo ci przeprowadzono poprzez 

analiz  uproszczonych modeli wirników. 

Rozpatrywane badania dotyczy y wy cznie 

niewywa enia dynamicznego jako podstawowego 

ród a reakcji na podporach w przypadku pracy 

wirników niewywa onych. Schemat procesu 

decyzyjnego wykorzystywanego dla identyfikacji 

niewywa enia wirników przedstawiono na rys. 2. 

Uk ady nap dowe korwet 1241 RE nie zosta y 

wyposa one w systemy monitoringu drga . 

Identyfikacja niewywa enia wirników jest 

realizowana w oparciu o zalecenia producenta oraz 

badania w asne. Rejestracj  sygna ów dokonano 

mocuj c czujniki drga  typu akcelerometrycznego 

B&K 4383 na ko nierzu spr arki niskiego ci nienia 

prostopadle do osi wirowania – rys. 3.  
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 Rys. 2. Schemat przyj tego procesu decyzyjnego 

 

 

 
Rys. 3. Miejsce monta u przetworników drga  na 

silnikach DR 76 i DR 77  

 

Przyj ta metodyka bada  zak ada przeprowadzenie 

pomiarów warto ci skutecznej pr dko ci drga  

(Yrms) oraz analizy harmonicznej, w wyniku  której 

okre la si  warto ci sygna ów podstawowych od 

pr dko ci SNC (spr arki niskiego ci nienia), SWC 

(spr arki wysokiego ci nienia). W trakcie bada  

realizowanych wed ug w asnej metodyki dokonano 

analizy bezwymiarowych wspó czynników 

niewywa enia wirników tj: 

a) S 1 – czyli stosunku warto ci u rednionej 

amplitudy pr dko ci drga   odpowiedniego wirnika  

(I harmoniczna) do sk adowej odpowiadaj cej II 

harmonicznej cz sto ci wymusze  odpowiedniego 

wirnika; 

b) S 2 - czyli stosunku warto ci u rednionej 

amplitudy pr dko ci drga  odpowiedniego wirnika  

(I harmoniczna) do sk adowej odpowiadaj cej III 

harmonicznej cz sto ci wymusze  odpowiedniego 

Minimalne warto ci parametrów S1 i S2 przy 

obci eniach nominalnych wynosz  odpowiednio: 

- dla silników DR 76 i  DR 77: 

S1SNC  =  min 1,0 

S2SNC  = min 1,5 

S1SWC  = min 1,0 

S2SWC =  min 1,5 

gdzie: SNC – spr arka niskiego ci nienia, SWC – 

spr arka wysokiego ci nienia. 

 

3. REALIZACJA POMIARÓW 
 

Na silnikach LM 2500 badania wykonuje si   

w pobli u punktów pomiarowych, które przyj   

w procedurze monitoringu producent. Istot  wyboru 

miejsca monta u przetwornika by o wyeliminowanie 

zak óce  sygna ów. W przypadku o ysk no nych 

wirników nale a o kierowa  si  wyborem takiego 

wspornika oprawy o yska, który wewn trz nie 

posiada kana ów innych mediów. Jedynym takim 

elementem jest wspornik nr 5 („PUSTY”) - rysunek 
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4. Uchwyt akcelerometru dla potrzeb bada  w asnych 

zosta  zamontowany nad tym elementem. 

 

 
Rys. 4. Miejsce monta u czujnika drga  

 

Na podstawie analizy przydatno ci parametrów 

drganiowych, dla relacji „defekt - symptom”, jako 

sygna y u yteczne dla silników LM 2500 

wytypowano warto  pierwszej harmonicznej 

amplitudy pr dko ci drga  zwi zanej ze spr ark  

wytwornicy spalin - YGG [mm/s], turbiny nap dowej 

– YPT [mm/s] oraz warto ci skuteczne amplitud 

przyspiesze  drga  YX-st [mm/s2] charakterystyczne 

dla cz stotliwo ci poszczególnych stopni wirników. 

W celu opracowania jednolitych procedur oceny 

niewywa enia wirników silników turbinowych  

o ró nym stopniu zu ycia eksploatacyjnego przyj to 

koncepcj  znalezienia bezwymiarowych parametrów 

charakteryzuj cych ten stan. Bior c pod uwag  

analiz  teoretyczn  wymusze  oraz wyniki bada  

nadzoru diagnostycznego, jako najbardziej wra liwe 

symptomy stanu wytypowano [3]: S 1 – stosunek 

warto ci u rednionej amplitudy pr dko ci drga  

odpowiedniego wirnika (I harmoniczna) do 

sk adowej odpowiadaj cej II harmonicznej cz sto ci 

wymusze  odpowiedniego wirnika i  S 2 - stosunek 

warto ci u rednionej amplitudy pr dko ci drga  

odpowiedniego wirnika (I harmoniczna) do 

sk adowej odpowiadaj cej III harmonicznej cz sto ci 

wymusze  odpowiedniego wirnika. 

Dla potrzeb organizacyjnych parametry 

drganiowe podzielono na 3 grupy –Tabela 1. 

W przypadku silników DR 76 i DR 77 idea miejsca 

monta u pozosta a ta sama przy uwzgl dnieniu 

odmienno ci konstrukcji Przetworniki drga  

zamontowano wykorzystuj c uchwyty stalowe 

w asnej konstrukcji umieszczone nad przednim 

o yskiem no nym wirnika spr arki niskiego 

ci nienia. Uchwyty zosta y wykonane tak, aby 

cz stotliwo  rezonansowa w osi pomiarowej nie 

nak ada a si  na podstawowe harmoniczne zwi zane 

z pr dko ciami obu wirników. Kierunek pomiaru 

okre lono jako prostopad y do osi wirowania. 

Wyboru kierunku monta u akcelerometrów 

dokonano uwzgl dniaj c analiz  teoretyczn  

wymusze  wynikaj cych z wirowania 

niewywa onego wa u oraz w oparciu o dokonane 

wcze niej badania wst pne na innych obiektach [3, 

4]. Identyfikacja niewywa enia wirników silników 

DR 76 i DR 77 jest realizowana przy jednoczesnym 

spe nieniu wymogów producenta oraz analizy 

bezwymiarowych symptomów niewywa enia S1  

i S2. 

 

Tab.1. Podzia  grup symptomów dla silników  

LM 2500  

Grupa Parametry drganiowe 

1 I harmoniczna GG/GG [mm/s], 

I harmoniczna GG/PT [mm/s], 

I harmoniczna PT/GG [mm/s], 

I harmoniczna PT/PT [mm/s], 

2 S1 GG [-], S2 GG [-], S1 PT [-], S2 PT [-] 

3 warto ci skuteczne amplitudy 

przyspiesze  drga  cz stotliwo ci 

charakterystycznych dla poszczególnych 

stopni wirnikowych wytwornicy spalin. 

 

4. ANALIZA TRENDU SYMPTOMÓW 
DIAGNOSTYCZNYCH 

 

Analiza dokumentacji eksploatacyjnej sprzed 

przej cia do Polskiej Marynarki Wojennej silników 

LM 2500 pozwoli a na wykorzystanie 

wcze niejszych wyników bada  dla procesu 

diagnozowania. W trakcie realizowanych bada  

w asnych dokonano uproszczenia polegaj cego na 

przyporz dkowaniu stanu technicznego silnika po 

remoncie (a w a ciwie warto ci jego symptomów) do 

silnika fabrycznie nowego. Tego typu uproszczenia 

dokonano ze wzgl du na niewielk  liczb  badanych 

obiektów. W celu skrócenia czasu podejmowania 

decyzji oraz uruchomienia aktywnej bazy danych 

rozpatrywanych parametrów drganiowych 

przygotowano oprogramowanie ANALIZA, którego 

zadaniem jest archiwizacja i przetwarzanie danych 

pomiarowych dla potrzeb identyfikacji stanu 

technicznego uk adów wirnikowych badanych 

silników. Organizacja przesy u danych zosta a 

przedstawiona na rys. 5. 

 



DIAGNOSTYKA’3 (39)/2006 

GRZ DZIELA, Identyfikacja niewywa enia wirników okr towych turbinowych silników... 

266

SILNIKI LM 2500

OKR T NR 1 OKR T NR 2

SILNIK 
ALFA 1

SILNIK
BRAVO 1

SILNIK
 ALFA 2

SILNIK
BRAVO 2

CHARAK
TERYST

YKKA
TRENDU

CHARAK
TERYST

YKKA
TRENDU

CHARAK
TERYST

YKKA
TRENDU

CHARAK
TERYST

YKKA
TRENDU

CHRAK

TERYST

YKA
PR DK
O CIO

WA

CHRAK

TERYST

YKA
PR DK
O CIO

WA

CHRAK

TERYST

YKA
PR DK
O CIO

WA

CHRAK

TERYST

YKA
PR DK
O CIO

WA

Rys. 5. Organizacja danych w programie ANALIZA 

 

Przygotowany program przetwarza pliki 

rejestrowane przez system w formie widmowej do 

poziomu macierzy kolumnowej, w której I kolumna 

oznacza warto  rodkow  cz stotliwo ci, II  

i nast pne kolumny warto ci rozpatrywanego 

symptomu drganiowego (warto  skuteczna 

amplitudy pr dko ci lub przyspiesze  drga   

w zale no ci od grupy symptomu). Ka dy z plików 

ma specyficzn  i rozpoznawaln  przez program 

nazw , która zawiera informacj  o okr cie, silniku 

oraz obci eniu, przy którym dokonano rejestracji 

drga . Pozosta e informacje dotycz ce sposobu 

rejestracji s  zawarte w nag ówku pliku  

i rozpoznawalne w procesie obróbki danych. 

Analizowane widma s  rozpatrywane dla dwóch 

cz stotliwo ci próbkowania f1 = 800 Hz – dla oceny 

niewywa enia wirników oraz parametrów S1, S2 i f2 

= 12800 Hz – dla oceny cz stotliwo ci opatkowych 

poszczególnych stopni wirnikowych. Ocena trendu 

zmian badanych parametrów silników LM 2500 

wszystkich grup rozpatrywanych symptomów 

odbywa si  jako funkcja czasu eksploatacji przy 

zmiennej, jak  jest data pomiaru – rys. 6.  

Druga procedura diagnostyczna sprowadza si  

do wykonania charakterystyki pr dko ciowej 

rozpatrywanych parametrów – relacji „parametr 

drganiowy – pr dko  obrotowa wirnika wytwornicy 

spalin”. Badania przeprowadza si  w stanach 

ustalonych dla pr dko ci obrotowych wirnika 

wytwornicy spalin wynosz cych nGG = 5000, 6000, 

7000, 8000 i 9000 obr/min – rys. 7.  

Powsta e charakterystyki pr dko ciowe 

wszystkich parametrów drganiowych archiwizuje si  

w postaci 3 D – wymiarowych wykresów gdzie 

zmiennymi s  parametr drganiowy, pr dko  

obrotowa wytwornicy spalin oraz czas pracy silnika 

pomi dzy kolejnymi pomiarami. 

Identyfikacja niewywa enia wirników niskiego  

i wysokiego ci nienia w silnikach DR 76 i DR 77 

odbywa si  w sposób podobny. Symptomy okre lone 

przez producenta analizuje si  pod wzgl dem nie 

tylko czasu eksploatacji ale równie  pod wzgl dem 

aktualnego obci enia silnika – rys. 8.

 

 

Rys. 6. Analiza trendu symptomów S1 i S2 dla wytwornicy spalin 
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Rys. 7. Charakterystyka pr dko ciowa parametrów S1 i S2 

 

 

Trend zmian parametrów SNC i SWC silnika nr 07  dla N = BJ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

6
6

4

7
2

7

8
8

1

9
1

5

9
8

3

1
2

2
4

1
5

9
3

1
3

7
6

1
6

1
7

w
a

rt
o

c
i w

 [
m

m
/s

]

SNC

SWC

Wyk . (SNC)

Wyk . (SWC)

 
Rys. 8. Analiza trendu parametrów YSNC i YSWC 

silnika DR 76 

 

Równie  analiza bezwymiarowych symptomów 

niewywa enia jest realizowana jako funkcja czasu 

eksploatacji dla ka dego z obci e  eksploatacyjnych 

– rys, 9. 

 

Trend zmian parametrów S1 i S2 SNC  silnika DR 77 nr 03 przy obci eniu N 
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Rys. 9. Analiza bezwymiarowych symptomów 

niewywa enia dla przyk adowego silnika DR 77 

 

5. WNIOSKI 

 
Analiza parametrów rejestrowanych przez 

okr towy system monitoringu dla silników LM 2500 

nie wykaza a zale no ci umo liwiaj cych 

jednoznaczne przypisanie zmian warto ci 

któregokolwiek z parametrów z czasem eksploatacji 

[6]. Zastosowanie opracowanej w AMW metody 

analizy wykaza o wra liwo  wytypowanych 

symptomów na procesy zu ycia, w tym powsta ego 

niewywa enia, co pozwoli o na bardziej racjonalne 

gospodarowanie czasem u ytkowania silników  

w okresach przedremontowych. Realizacja bada   

w cyklu pó rocznym dostarczy a danych dla realizacji 

docelowo nowego systemu monitoringu, którego 

funkcjonowanie mo e znacznie podwy szy  

niezawodno  uk adu nap dowego okr tów.  

Wdro ony drganiowy system analizy 

niewywa enia wirników na korwetach 1241 RE 

zaowocowa  bezawaryjn  prac  ca ej populacji 

silników od roku 1989. Wszystkie niesprawno ci 

uk adów wirnikowych zosta y znacznie wcze niej 

zidentyfikowane uniemo liwiaj c powstanie 

uszkodze  katastroficznych. 

Analiza wyników pozwoli a na przedstawienie 

nast puj cych wniosków szczegó owych:  

1. proponowana koncepcja diagnozowania metod  

drganiow  umozliwia szybkie uzyskanie oceny 

stanu technicznego wirników. 

2. wdro enie koncepcji oceny stanu technicznego 

okr towych turbinowych silników spalinowych 

w oparciu o analiz  trendu wybranych 

parametrów wibroakustycznych pozwala na 

wysoce prawdopodobne i wczesne wykrycie 

niewywa enia wirników oraz stworzenie 
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wiarygodnej bazy danych dla systemu 

diagnozowania on - line. 

3. badania trendu rozpatrywanych parametrów 

pozwalaj  opracowanie relacji prognozuj cych 

zmiany stanu technicznego, co jest szczególnie 

istotne w przypadku silników o zaawansowanym 

zu yciu.  
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