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 Streszczenie. Określenie wpływu, jaki wywierają uszkodzenia poszczególnych podzespołów ma-
szyn na parametry pracy całego układu jest pytaniem, które od zawsze zadają sobie konstruktorzy 
i eksploatatorzy tychże obiektów. Autorzy tego artykułu postanowili skoncentrować się na badaniu 
uszkodzeń powierzchni panwi łożyskowych. Przedmiot badań stanowiło przednie łożysko generatora 
turbozespołu 13 K215 o mocy 200 MW. Badania symulacyjne prowadzono w zakresie prędkości 
obrotowych n = 300÷3300 obr/min. Poprzez symulacyjne uszkadzanie powierzchni panwi możliwe 
jest otrzymanie relacji typu defekt-symptom. Tego typu działania pozwolą na określenie, poprzez 
analizę symptomów, przyczyn wadliwego działania łożysk, ułatwiając w znaczny sposób eksploato-
wanie maszyn posadowionych na tego typu łożyskach.
Słowa kluczowe: dynamika maszyny, teoria smarowania, łożyska ślizgowe, diagnostyka
Symbole UKD: 621.822.5

1. Uwagi wstępne

Złożoność współczesnych maszyn, a co za tym idzie ich znaczny koszt wytworzenia  
i eksploatacji, mobilizuje do monitorowania stanu tych maszyn podczas ich pracy 
i na tej podstawie budowania systemów diagnostycznych i eksperckich. Analiza 
inżynierska w przypadku budowy takich systemów nie ogranicza się tylko do 
monitorowania stanu maszyn ale polega również na tworzeniu relacji diagnostycz-
nych typu defekt-symptom, budowaniu map obszarów wrażliwości i akceptacji 
oraz odwracaniu modeli diagnostycznych pozwalających generować dane uczące. 
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W konsekwencji może powstać baza wiedzy, która jest istotną częścią sytemu 
eksperckiego ułatwiającego podejmowanie decyzji odnośnie dalszych czynności 
eksploatacyjnych analizowanej maszyny [3].

W zakresie zainteresowań autorów artykułu znajduje się modelowanie maszyn 
wirnikowych, a w szczególności zagadnienia związane z łożyskowaniem tychże ma-
szyn. Wykorzystując stworzony wcześniej model łożyska ze smarowaniem hybrydo-
wym oraz program IZOSLEW wraz z otoczeniem, podjęto próbę określenia wpływu 
uszkodzeń powierzchni panwi na własności układu wirnik-łożyska. Narzędzia te 
umożliwiają symulacyjne uszkadzanie powierzchni panwi, a przez analizę wyników 
otrzymanie relacji typu defekt-symptom. Analizując charakterystyki łożyska dla 
różnego rodzaju uszkodzeń, można określić ich wpływ na własności łożysk oraz 
zagrożenia, jakie powodują określone defekty. Niewątpliwie będzie to pomocne 
w procesie eksploatacji maszyn posadowionych na łożyskach ślizgowych. W celu 
lepszego zobrazowania wpływu defektów na własności układu wirnik-łożyska, 
autorzy postanowili przyjąć do badań łożysko turbozespołu energetycznego.

Należy dodać, że prezentowane wyniki są rezultatem prac prowadzonych 
w ramach projektu badawczego KBN 4 T07B 032 28.

2. Przedmiot badań

Łożyskowanie maszyn energetycznych jest szczególnie trudne ze względu na 
znaczne rozmiary wałów oraz zmienne warunki pracy [4]. Newralgicznym miejscem 
linii wirników w tego typu maszynach są węzły łożyskowe leżące pomiędzy częścią 
niskoprężną i generatorem, które szczególnie wpływają na własności kinetostatyczne 
i dynamiczne całej maszyny. Dlatego jako przedmiot badań autorzy postanowili wybrać 
łożysko znajdujące się w tej części turbozespołu 13K215 o mocy 200 MW [2]. Jest to 
poprzeczne łożysko ślizgowe o luzie soczewkowym ze smarowaniem hybrydowym 
(rys. 1). 

Rys. 1. Model 3D przedniego łożyska generatora smarowanego hybrydowo
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Badane łożysko posiada dwie kieszenie smarne, średnicę czopa D = 0,4 m, szero-
kość panwi L = 0,5 m oraz luz soczewkowy o wskaźniku spłaszczenia CVH = 0,548. 
Łożysko w swej dolnej panwi posiada pięć kieszeni lewarowych, a w półpanwi górnej 
rowek przerzutowy.

3. Metodologia badań

W celu określenia relacji pomiędzy uszkodzeniem powierzchni panwi a ge-
nerowanymi symptomami, szczególnie w przypadku łożysk wielkogabarytowych, 
niezbędne jest wykorzystanie odpowiedniego modelu takiego łożyska. Wieloletnie 
doświadczenia w pracach nad łożyskowaniem maszyn wirnikowych zaowocowały 
opracowaniem w IMP PAN w Gdańsku złożonego tzw. elastodiatermicznego modelu 
łożyska (rys. 2). Jest to model łożyska ślizgowego uwzględniający anizotropię sko-
śnych współczynników sztywności filmu olejowego (c12 ≠ c21) oraz wymianę ciepła 
między filmem olejowym, panwią i otoczeniem. Model ten został szczegółowo opisa-
ny w monografii [1]. W tej pracy wykorzystano programy komputerowe IZOSLEW 
i IZO bazujące na tym modelu z dodatkowo zaimplementowanym modułem 
uwzględniającym smarowanie hydrodynamiczno-hydrostatyczne [5, 6].

Rys. 2. Elastodiatermiczny model łożyska ślizgowego

Cechą charakterystyczną programu IZOSLEW jest możliwość uwzględnienia 
wpływu kieszeni lewarowych i procesu lewarowania na własności łożysk ślizgo-
wych ze smarowaniem hybrydowym. Podobieństwo w charakterze modelowania 
kieszeni lewarowych i ubytków powierzchni panwi pozwoliło zastosować do 
badań uszkodzeń powierzchni panwi stworzony model łożyska ze smarowaniem 
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hybrydowym oraz wykorzystujące go narzędzia w postaci programów kompu-
terowych.

W celu skutecznego porównania otrzymanych wyników wszystkie symulacje 
będą prowadzone według tego samego schematu, a analiza przyjętego układu 
— złożony model łożyska-prosty wirnik (rys. 3) — będzie prowadzona według 
zaproponowanej metodologii badań za pomocą programów DIATER→IZOSLEW→
DYNAMIKA [5]. Diatermiczny model cieplny łożyska (DIATER) umożliwia dość 
dokładne wyznaczenie rozkładu ciśnienia i temperatury w filmie olejowym i tym
samym daje sposobność pozyskania średniej temperatury oleju wylotowego Twyl. 
Z kolei temperatura Twyl stanowić może podstawę do określenia tzw. średniej 
lepkości efektywnej oleju i analizy, za pomocą prostszego izotermicznego modelu 
łożyska — program IZOSLEW. Tą drogą można wyznaczyć wszystkie charaktery-
styki kinetostatyczne łożysk, a więc: minimalną grubość szczeliny smarnej, moc 
tarcia, zapotrzebowanie oleju i maksymalne ciśnienie hydrodynamiczne oraz 
charakterystyki dynamiczne, takie jak: granica stabilności, prędkości rezonansowe 
czy amplitudy drgań wymuszonych. Przy tak dobranym układzie (złożony model 
łożyska-prosty wirnik) można przyjąć, że o własnościach dynamicznych takiego 
układu w głównej mierze decydować będą łożyska ślizgowe.

Rys. 3. Schemat logiczny przyjętej kombinacji modelu łożyska hybrydowego z modelem wirnika

Analizując otrzymane w ten sposób charakterystyki dla różnego rodzaju 
uszkodzeń powierzchni panwi łożyskowych i odnosząc je do przypadku bazowe-
go, określono wpływ, jaki wywierają określone przypadki na własności przyjętego 
układu wirnik-łożyska. Taki zabieg pozwoli pozyskać relacje pomiędzy defektem 
(np. ubytek powierzchni panwi powstały w wyniku wytarcia czopem — spowodo-
wany „przekoszeniem”) a symptomem (zmiana parametrów badanego układu).

 4. Zakres badań 

Istotnym elementem każdej maszyny wirnikowej są elementy podpierające 
wał, a w szczególności łożyska ślizgowe. Często mają one wpływ jakościowy na 
charakter pracy całej maszyny, dlatego ich defekty mogą doprowadzić do poważnych 
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uszkodzeń całej maszyny. Z wykorzystaniem opisanych powyżej modeli i narzędzi 
możliwe jest określenie wpływu poszczególnych uszkodzeń powierzchni panwi na 
własności całego układu wirnik-łożyska.

Istnieje wiele przyczyn degradacji powierzchni panwi łożyskowych, do których 
można zaliczyć na przykład:

— wytarcie powierzchni wywołane zbyt małym hmin,
— wytarcie powierzchni wywołane przekoszeniem czopa względem panwi, 
— ubytki wywołane kawitacją,
— ubytki wywołane obecnością ciał obcych w oleju (głębokie rysy i wyrwy),
— uszkodzenie skrajnych części powierzchni panwi wywołane np. korozją, 
Określając zakres prowadzonych badań, skupiono się na rzeczywistych de-

fektach wynikłych podczas eksploatacji łożysk. Kilka przykładowych defektów 
powierzchni panwi zaprezentowano poniżej. Modelowanie uszkodzeń powierzchni 
panwi wymaga przybliżenia obszaru wytarcia za pomocą prostokątnych obszarów 
(ograniczenia programu).

4.1. Przypadek 1 — Wytarcie powierzchni panwi spowodowane 
przekoszeniem czopa względem panwi

Tego typu zużycie może być bardzo różne — od bardzo małego do granicznego 
— ze względu na nośność łożyska. Poniżej zostanie przedstawiona analiza tego 
rodzaju uszkodzenia dla przykładowego obszaru wytarcia (rys. 4).

Rys. 4. Przykładowe zdjęcie i model wytarcia panwi łożyska turbinowego, spowodowanego przeko-
szeniem w badanym łożysku (— przybliżony obszar wytarcia)

4.2. Przypadek 2 — Uszkodzenia brzegów panwi

Uszkodzenia brzegów panwi (rys. 5) mogą być wywołane wieloma czynnikami, 
takimi jak np.: korozja, źle dobrany materiał czy wiele innych. W tym przypadku przyjęto 
uszkodzenie symetrycznie rozmieszczone po obu stronach dolnej panwi łożyska.
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Rys. 5. Przykładowe zdjęcie i model ubytku na brzegach półpanwi łożyska w badanym łożysku

4.3. Przypadek 3 — Zużycie kawitacyjne w strefie kieszeni lewarowych

Na rysunku 6 przedstawiono strefy zużycia kawitacyjnego w obrębie kieszeni 
lewarowych w przykładowym łożysku turbinowym ze smarowaniem hybrydowym. 
Obszar zużycia kawitacyjnego może przybierać różne kształty, dlatego do przed-
stawienia wpływu takiego defektu na własności łożyska hybrydowego przyjęto 
jednakowe uszkodzenia dla wszystkich lewarów.

Rys. 6. Przykładowe zdjęcie oraz model strefy zużycia kawitacyjnego w obrębie kieszeni lewarowych 
w badanym łożysku

4.4. Przypadek 4 — Ubytki powierzchni znajdujące się  
w przedniej części półpanwi

Ubytki występujące w przedniej części półpanwi (rys. 7) mogą być wywołane 
np.: korozją, kawitacją itd.
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Wyniki badań

Analizę przeprowadzono dla przyjętego układu wirnik-łożyska, w zakresie pręd-
kości obrotowych wirnika n = 300÷3300 obr/min, przy czym prędkość nominalna 
turbozespołu 13K215 wynosi n = 3000 obr/min. W całym zakresie analizy przyjęto 
stałe obciążenie łożyska Pst = 2,5 ·105 N, wynikające z ciężaru wirnika oraz średnią 
temperaturę oleju wylotowego Twyl = 318 K, stanowiącą wynik pomiarów tempe-
ratury czopa Tc i oszacowań za pomocą programu DIATER. W celu analizy drgań 
wymuszonych przyjęto, że na układ działa siła spowodowana niewyważeniem masy 
wirnika, przy czym przyjęto stały promień niewyważenia dla wszystkich prędkości 
obrotowych. Można więc stwierdzić, że analizowane było łożysko dużej maszyny 
energetycznej, pracujące w swych naturalnych warunkach eksploatacyjnych. 

W celu oceny wpływu danego defektu powierzchni panwi na własności badane-
go obiektu niezbędne jest sformułowanie punktu odniesienia w postaci przypadku 
bazowego. Jako taki przypadek mogą posłużyć wyniki badań zamieszczone w ar-
tykule [6], który zawiera kompletne charakterystyki kinetostatyczne i dynamiczne 
dla przyjętego układu wirnik-łożyska hybrydowe.

Poniżej przedstawiono przestrzenne rozkłady ciśnienia hydrodynamicznego 
w klinie smarnym dla prędkości nominalnej (rys. 8), które pozwolą pokazać ob-
razowo straty, jakie powodują ubytki na powierzchni panwi w klinie smarnym, 
w następstwie czego pozostała część powierzchni panwi zostaje znacznie obciążona. 
Takie zjawisko może przyspieszyć degradację nieuszkodzonej części powierzchni 
panwi i prowadzić do lawinowego spadku „żywotności” łożyska.

W celu łatwiejszego porównania wpływu poszczególnych defektów na własno-
ści badanego układu wirnik-łożyska zestawiono charakterystyki kinetostatyczne 
i dynamiczne, włącznie z przypadkiem bazowym, na wspólnych wykresach.

Rys. 7. Zamodelowany ubytek powierzchni, usytuowany w przedniej części półpanwi badanego 
łożyska
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Rys. 8. Rozkład 3D ciśnień hydrodynamicznego w łożysku dla n = 3000 obr/min

Rys. 9. Minimalna grubość szczeliny smarnej w funkcji prędkości obrotowej czopa
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Przebieg charakterystyk przedstawionych na rysunkach 9 i 10, wskazuje na 
znaczne pogorszenie własności kinetostatycznych. Znacznemu zmniejszeniu uległ 
zapas nośności łożyska hmin. Można również zaobserwować wzrost maksymalnego 

Rys. 10. Maksymalne ciśnienie hydrodynamiczne w funkcji prędkości obrotowej czopa

Rys. 11. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa. Amplituda drgań wymuszonych czopa 
przy działaniu na układ stałej synchronicznie wirującej siły
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ciśnienia hydrodynamicznego (w Przypadku 1 przeszło dwukrotny), co jest spowo-
dowane zmniejszeniem powierzchni, na której tworzy się klin smarny.

Najistotniejsze zmiany w własnościach dynamicznych (rys. 11 i 12) zaszły w Przy-
padku 4, dla którego odnotowano dwukrotny wzrost amplitudy drgań czopa w rezo-
nansie (rys. 11), co może znacząco utrudnić wybieg maszyny, a nawet doprowadzić 
do zniszczenia łożyska. Przy prędkości znamionowej n = 3000 obr/min turbozespół 
pracuje powyżej prędkości granicznej (ωznam > ωgr = 2491 obr/min) (rys. 12), co 
sprzyja powstawaniu wirów i bicia olejowego oraz drgań samowzbudnych.

Rys. 12. Przebieg krzywych tłumienia I formy drgań własnych: ωgr — granica stabilności układu

6. Uwagi końcowe

Przeprowadzona analiza własności przedniego łożyska generatora turbozespołu 
13K215 o mocy 200 MW, w aspekcie zaproponowanej metody badań symulacyj-
nych uszkodzeń powierzchni panwi, wynikających z rzeczywistych problemów 
eksploatacyjnych, umożliwia:

— określenie wpływu poszczególnych uszkodzeń powierzchni nośnej panwi 
na własności kinetostatyczne i dynamiczne łożyska na drodze symulacji 
komputerowej,

— wyznaczenie granicznych wartości uszkodzeń w celu uniknięcia niebez-
piecznych w skutkach awarii turbozespołu,

— powiązanie określonych defektów (w postaci uszkodzeń powierzchni panwi)  
z odpowiadającymi im symptomami (zmiana własności kinetostatycznych  
i dynamicznych).
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Defekty, w postaci ubytków powierzchni, znajdujące się w przedniej części 
półpanwi, na której tworzy się klin nośny, wpływają na pogorszenie własności dyna-
micznych, czyli wzrost amplitudy drgań (szczególnie przy prędkości rezonansowej) 
i przesunięcie granicy stabilności w kierunku niższych obrotów. Przesunięcie prędko-
ści granicznej poniżej prędkości znamionowej może powodować powstawanie bicia 
i wirów olejowych oraz prowadzić do generowania drgań samowzbudnych. Natomiast 
uszkodzenia umiejscowione w środkowej i tylnej części półpanwi powodują znaczne 
pogorszenie własności kinetostatycznych, czyli zmniejszenie zapasu nośności hy-
drodynamicznej, aż do przekroczenia granicznego hmin, w zależności od rozległości  
i charakteru uszkodzeń oraz podniesienie wartości ciśnienia hydrodynamicznego. 
Spadek hmin poniżej wartości granicznej może powodować stykanie się powierzch-
ni czopa z powierzchnią panwi i prowadzić do wytarcia panwi oraz uszkodzenia 
krytycznego łożyska. Nadmierny wzrost ciśnienia hydrodynamicznego może 
wywoływać przyspieszoną degradację łożyska, a nawet jego zniszczenie, po prze-
kroczeniu granicy wytrzymałości materiału panwi. Wyniki przeprowadzonych 
badań symulacyjnych potwierdzają przydatność tego rodzaju metody do określania 
wpływu różnego rodzaju defektów powierzchni panwi na własności kinetostatyczne 
i dynamiczne łożysk ślizgowych.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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W. MIĄSKOWSKI, J. KICIŃSKI

Failure modelling of bearing liner surfaces
Abstract. Definition of the influence, which particular machine subassembly failures exert on the
working parameters of the whole system is the question that designers and exploiters of those objects 
have asked each other since ever. Authors of the present paper decided to concentrate on examination 
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of the bearing liner surfaces failure. The journal bearing of the 200 MW turboset 13K215 is the research
subject. Simulation tests were carried out in the rotational speed range n=300÷3000 r.p.m. Through
the simulating failure of the bearing liner surfaces, the defect — symptom relations are possible to be 
obtained. Such type of action, through the symptoms analysis, will allow the reason for the defective 
bearings working to be determined. It will considerably facilitate the machine exploitation, founded 
on that bearings type.
Keywords: machine dynamics, lubrication theory, slide bearings, diagnostics
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