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Streszczenie

W pracy przedstawiono metod  dozoru wibroakustycznego okr towych turbinowych silników 

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

wirnikowych a tak e wskazuje na jego ród a. Przedstawione oprogramowanie ANALIZA pozwala na 

archiwizacj  i przetwarzanie danych pomiarowych dla potrzeb diagnozowania silników. 

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

ANALYSIS OF VIBRATION PARAMETERS OF MARINE GAS 

TURBINE ENGINES 

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 their reasons. Presented 

software  called ANALIZA, makes possible to keep store and  data processing for diagnosing process of 

engines. 

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

1. WPROWADZENIE

Diagnozowanie okr towych turbinowych 

silników spalinowych obejmuje szeroki zakres 

analizowanych parametrów eksploatacyjnych oraz 

czynno ci specyficznych technologicznie 

w okr townictwie [1]. Jedn  z nich jest kontrola 

dopuszczalnego niewywa enia wirników. 

Identyfikacja ró nych form niewywa enia, jego 

warto ci oraz miejsc monta owych dla mas 

korekcyjnych jest powszechnie stosowana. Badania 

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. 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 a wymaganiami taktyczno - 

technicznymi. Inne zwi zane s  z brakiem informacji 

dotycz cych parametrów konstrukcyjnych, 

ograniczeniami w zakresie gwarancji, niepe n  baz

zestawów naprawczych itp. W artykule 

przedstawiono nowe oprogramowanie pozwalaj ce

automatycznie przetwarza  dane pomiarowe dla 

potrzeb uzyskania szybkiej diagnozy stanu 

technicznego wirników. 

2. OBIEKTY I WARUNKI BADA

W sk ad jednostek p ywaj cych Marynarki 

Wojennej RP obj tych sta ym bazowym systemem 

diagnostycznym wchodz  mi dzy innnymi fregaty 

typu Oliver Hazard Perry. Wyposa one s  one 

w kombinowane uk ady nap dowe COGAG z 

dwoma turbinowymi silnikami spalinowymi typu LM 

2500 produkcji General Electric  – rys. 1.  

Silniki LM 2500 s  zmarynizowanymi 

turbinowymi silnikami spalinowymi maj cymi 

szerokie zastosowanie we wspó czesnych okr tach

wojennych. Podstawowymi elementami 

konstrukcyjnymi s :

- 16 – stopniowa osiowa spr arka

o maksymalnym spr u 18 : 1; 

siedem pierwszych stopni jest wyposa onych 

w regulowane kierownice; 

- pier cieniowa komora spalania wyposa ona we 

wtryskiwacze umo liwiaj ce spalanie paliwa 

o ró nej klasie czysto ci;

- 2 – stopniowa turbina wysokiego ci nienia 

z ch odzonymi opatkami b d ca ród em 

nap du spr arki oraz pomocniczych 

mechanizmów zasprz glonych z silnikiem;  
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- 6 – stopniowa turbina niskiego ci nienia b d ca

turbin  nap dow  silnika.

Zasadniczym elementem spr arki osiowej jest

wirnik. Sk ada si  on z 3  strukturalnych elementów:

- dysków wirnikowych I i II stopnia po czonych

za pomoc rub monta owych na II stopniu

z dyskami od stopnia III do IX;

- dysków wirnikowych od III do IX stopnia

po czonych za pomoc rub monta owych na 

X stopniu z dyskami od stopnia XI do XIII;

- dysków wirnikowych od XI do  XIII stopnia

wraz tylnym wa em spr arki po czonych za 

pomoc rub monta owych na XIII stopniu

z dyskami od stopnia od XIV do XVI. 

Rys. 1. Przekrój pod u ny silnika LM 2500 

System dozorowania drga , w który wyposa ony

jest uk ad nap dowy okr tu, mierzy drgania

przetwornikiem zamocowanym do wspornika o yska

rodkowego wytwornicy spalin (sygna  GG) - rys. 2 

oraz wspornika o yska tylnego turbiny nap dowej

(sygna PT). Parametrem diagnostycznym jest

warto  (peak – to – peak) 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 

granicznych warto ci. System nie realizuje procedur

analizy trendu zmian, relacji poszczególnych 

harmonicznych oraz warto ci harmonicznych

charakterystycznych dla poszczególnych stopni 

wirnikowych.

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 obejmowa a zakres 

cz stotliwo ci odpowiadaj cej I harmonicznej

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. Przyj te

w opracowaniu skróty adoptowano z okr towego

systemu monitoringu parametrów eksploatacyjnych

i oznaczaj  odpowiednio:

GG/GG – sygna  I harmonicznej GG mierzony na

GG [mils];

PT/GG –  sygna I harmonicznej PT mierzony na GG 

[mils];

GG/PT  -  sygna  I harmonicznej GG mierzony na PT

[mils];

PT/PT  - sygna  I harmonicznej PT mierzony na PT 

[mils].

W celu uzyskania wiarygodnych parametrów

diagnostycznych, badania turbinowych silników

spalinowych 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.

Rys. 2. Miejsce monta u akcelerometru nad 

wytwornic  spalin

Identyfikacj  symptomów diagnostycznych oraz 

ocen  ich wra liwo ci przeprowadzono w wyniku

analiz uproszczonych modeli wirników.
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Rozpatrywane analizy 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. 3. 

SILNIK
TURBINOWY +

WARUNKI
ZEWN TRZNE

MODEL
FIZYCZNY
SILNIKA

MODEL
MATEMATYCZNY

SILNIKA

PORÓWNANIE WYNIKÓW

Y (t)
m Y(t)

Y(t)

WYNIKI POMIARÓW

ROZWI ZANIE
 RÓWNANIA

RUCHU - MES

 Rys. 3. Schemat przyj tego procesu decyzyjnego

3. REALIZACJA POMIARÓW 

Badania wykonano w pobli u punktów

pomiarowych, które przyj  w procedurze 

monitoringu producent silników. 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 („EMPTY”) – rys. 4. 

Uchwyt akcelerometru dla potrzeb bada  w asnych

zosta  zamontowany nad tym elementem.

Rys. 4. Miejsce monta u czujnika drga

Przy realizacji bada  wykorzystano aparatur

pomiarow  umo liwiaj c  rejestracj , gromadzenie

oraz przetwarzanie danych. Urz dzeniem

spe niaj cym powy sze wymagania jest analizator 

FFT firmy Bruel &Kjær typ 2148. Przetworniki

drga  zamontowano wykorzystuj c uchwyty stalowe

w asnej konstrukcji umieszczone nad rodkowym

o yskiem no nym wirnika wytwornicy spalin.

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

wirników.

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]. Na podstawie analizy przydatno ci

parametrów drganiowych, dla relacji „defekt - 

symptom”, jako sygna y u yteczne 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 [2]: S1 – stosunek

warto ci u rednionej amplitudy pr dko ci drga  (I 

harmoniczna) do sk adowej odpowiadaj cej II 

harmonicznej cz sto ci wymusze  odpowiednich

wirników i  S2 - stosunek warto ci u rednionej

amplitudy pr dko ci (I harmoniczna) do sk adowej

odpowiadaj cej III harmonicznej cz sto ci wymusze

odpowiednich wirników.

Dla potrzeb diagnozowania parametry drganiowe

podzielono na 3 grupy – tabela 1 

Tabela.1.

Podzia  grup symptomów

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.

Przyk adowe widmo rejestrowanych drga  nad 

rodkowym o yskiem no nym wytwornicy spalin

przedstawia rys. 5. 
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Rys. 5. Widmo drga  nad rodkowym o yskiem no nym wytwornicy spalin

4. ANALIZA TRENDU SYMPTOMÓW 

DIAGNOSTYCZNYCH

Analiza dokumentacji eksploatacyjnej (danych

archiwalnych) 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.

Wyniki bada  w asnych wykaza y, e

najbardziej wra liwe na zmiany stanu technicznego

uk adu wirnikowego s  symptomy S1 i S2. Analiza

symptomów S1 i S2 dotyczy a relacji harmonicznych

sk adowych cz sto ci obrotowej obu wirników. Dla

silników LM 2500 warto ci minimalne okre lono

odpowiednio:

Minimalna warto  S1 z GG  =  1,2

 Minimalna warto  S2 z GG  =  1,5 

 Minimalna warto  S1 z PT  =  1,2 

 Minimalna warto  S2 z PT  =  1,5 

Rejestrowane wyniki wst pnie analizowano

oddzielnie i kolejno dla ka dego silników. Wyniki

pomiarów poddawano analizie ka dorazowo przy

jednoczesnym sprawdzeniu i ocenie wyników bada

poprzednich. Taka procedura, cho  prawid owa

z punktu widzenia logiki podejmowania decyzji by a

bardzo pracoch onna. 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. 6. 
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Rys. 6. Organizacja danych w programie ANALIZA 

Przygotowany program przetwarza pliki

rejestrowane przez system PULSE firmy Bruel &

Kjær w formie widmowej do poziomu macierzy

kolumnowej, w której I kolumna oznacza warto

rodkow  cz stotliwo , 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 – rys. 7. 

Ocena trendu zmian badanych parametrów

wszystkich grup rozpatrywanych symptomów

odbywa si  jako funkcja czasu eksploatacji przy

zmiennej, jak  jest data pomiaru – rys. 8. Istnieje

oczywi cie mo liwo  zmiany deklarowanego

argumentu i wtedy mo na przedstawi  ten sam

wykres jako funkcj  czasu pracy silnika w sposób 

proporcjonalny. Takie podej cie pozwala na szybkie

uzyskanie informacji dotycz cych zmian warto ci

symptomów diagnostycznych i porównanie ich

z innymi silnikami.
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Rys. 7. Struktura analizowanych charakterystyk

Druga procedura 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. 9.

Dla oceny stanu technicznego uk adu

wirnikowego dokonuje si analizy zmian warto ci I 

harmonicznych amplitudy pr dko ci drga

charakterystycznych dla obu wirników, zmian

parametrów S1 i S2 oraz cz stotliwo ci opatkowych

wytwornicy spalin. Uzyskane charakterystyki 

porównuje si  z wynikami bada  poprzednich a w 

przypadku przekroczenia warto ci któregokolwiek z 

symptomów o warto  wi ksz  ni  20% dokonuje si

szczegó owej analizy widmowej.

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.

Rys. 8. Analiza trendu symptomów S1 i S2 dla wytwornicy spalin

Rys. 9. Charakterystyka pr dko ciowa parametrów S1 i S2 



DIAGNOSTYKA’35

GRZ DZIELA, Analiza parametrów drganiowych okr towych turbinowych silników spalinowych
124

5. WNIOSKI 

Analiza parametrów rejestrowanych przez

okr towy system monitoringu nie wykazuje

zale no ci umo liwiaj cych jednoznaczne 

przypisanie zmian warto ci któregokolwiek

z parametrów z czasem eksploatacji [6]. Przyczyn

tego mo e by albo brak takowych zale no ci albo 

zbyt skromna baza wiedzy uniemo liwiaj ca

dokonanie wiarygodnej analizy. Dodatkowym

problemem jest brak informacji dotycz cych

terminów realizacji poprzednich (w trakcie s u by

okr tów w US Navy) czynno ci obs ugowych oraz 

ich zakresu w przypadku uk adu wirnikowego.

Zastosowanie proponowanej metody analizy

pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie

czasem u ytkowania, w przypadku zaawansowanych

procesów zu yciowych. Realizacja bada  typu

w cyklu pó rocznym pozwala na zgromadzenie bazy 

danych dla realizacji docelowo nowego systemu

monitoringu, którego funkcjonowanie mo e znacznie 

podwy szy  niezawodno  uk adu nap dowego

okr tów. Analiza prezentowanych wyników

pozwoli a na przedstawienie nast puj cych

wniosków:

1. proponowana koncepcja diagnozowania metod

drganiow przy wykorzystaniu programu

ANALIZA pozwala na szybkie uzyskanie oceny

stanu technicznego wirników [6].

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 

wiarygodnej bazy danych dla systemu

diagnozowania on - line.

3. badania trendu rozpatrywanych parametrów

pozwalaj  na opracowanie relacji 

wykorzystywanych do prognozy zmiany stanu

technicznego, co jest szczególnie istotne 

w przypadku silników o zaawansowanym

zu yciu.
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Dr in . Andrzej GRZ DZIELA jest kierownikiem Zak adu Nap dów Okr towych

w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Okr tów Wydzia u Mechaniczno – Elektrycznego 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W swojej dzia alno ci zawodowej zajmuje si

problemami oceny niewywa enia i oceny wspó osiowo ci w okr towych uk adach

nap dowych a tak e projektowaniem okr tów i doborem uk adów nap dowych. Cz onek

Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego 

Silników Spalinowych.


