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Abstrakt 
W artykule uzasadniono potrzebę diagnostyki w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych w układach 

energetycznych pływających jednostek produkcyjno-przeładunkowo-magazynujących (typu FPSO – Floating 

Production, Storage and Off-loading). Zilustrowano podstawowe cechy i dane techniczne turbinowych silni-

ków spalinowych stosowanych na tych jednostkach. Przedstawiono sposoby pozyskiwania informacji diagno-

stycznej w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych. Rozpoznano parametry modeli sygnałów diagno-

stycznych: cieplno-przepływowego, wibroakustycznego i emisji produktów spalania oraz sposób ich pomiaru. 

Zróżnicowano sposób wykorzystania w utrzymaniu informacji gromadzonych on-line i off-line. 

Key words: model, diagnostic signal, maintenance, gas turbine engine, vessel, offshore 

Abstract 
The article justifies  the need for diagnostics in the maintenance of gas turbine engines in power systems 

of vessels for production, handling and storage (FPSO type – Floating Production, Storage and Off-loading). 

It also presents basic features and specifications of turbine engines used on these units as well as methods 

of obtaining diagnostic information  in the maintenance of turbine engines. Parameters of diagnostic signal 

models (heat-flow, vibroacoustic and exhaust emissions) and methods of their measurement have been 

identified. Methods of application of on- and off-line data for maintenance purposes have been diversified. 

 

 

Wstęp 

Eksploatacja maszyn, a w tym turbinowych sil-

ników spalinowych, jest aktualnie procesem coraz 

dokładniej monitorowanym. Pozwalają na to 

współczesne systemy pomiarowe, rejestracji i ar-

chiwizowania danych, szybsze i zminiaturyzowane 

komputery oraz uniwersalne i otwarte oprogramo-

wanie. Nie bez znaczenia pozostaje, powiązany 

również z technologią, stały wzrost możliwości 

telekomunikacyjnych. Zgromadzone dane stają się 

cennym zasobem informacji. Ich identyfikacja 

i analiza pozwala na sterowanie procesem eksplo-

atacji turbin gazowych.  

Eksploatacja turbinowych silników spalino-

wych, rozumiana jako wzajemnie powiązane proce-

sy użytkowania i obsługiwania, stała się dzisiaj 

pojęciem mało precyzyjnym. Szczególnie istotne 

zmiany nastąpiły od lat 60-tych ubiegłego wieku 

w procedurach obsługiwania i czynnościach im 

towarzyszących. Z dotychczasowymi działaniami 

w tym zakresie zostały na stałe związane czynności 

pośrednio wpływające na eksploatację. Należy do 

nich zaliczyć logistykę, zarządzanie wiedzą, perso-

nelem, diagnostykę itd., które w sposób pośredni 

wpływają na całokształt procesu eksploatacji [1].  

Utrzymanie turbinowych silników spalinowych 

jest pojęciem coraz częściej spotykanym w literatu-

rze technicznej [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Stosowane 

są również pojęcia pokrewne, takie jak utrzymanie 

ruchu lub utrzymanie turbinowych silników spali-

nowych w ruchu. Zagadnienia te odnoszą się 
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przede wszystkim do utrzymania turbin w stanie 

zdatności i gotowości do użytkowana na oczekiwa-

nym poziomie i w odpowiednim czasie. Niebaga-

telną rolę i znaczenie ma tu obsługiwanie technicz-

ne i diagnostyka na potrzeby obsługiwania, wyko-

nywana z wykorzystaniem zintegrowanych oraz 

autonomicznych systemów i metod diagnostycz-

nych (np. pomiar parametrów sygnału wibroaku-

stycznego na kadłubie silnika / turbiny). Są one 

wykonywane w bezpośrednim kontakcie z turbiną 

i odgrywają w jej utrzymaniu rolę nadrzędną [1]. 

Przeznaczenie i utrzymanie turbinowych 
silników spalinowych na jednostkach FPSO 

FPSO – Floating Production, Storage and Off-

loading units są obiektami typu off-shore. Widok 

tego typu jednostki przedstawiono na rysunku 1 

[10]. Ich powstanie i rozwój podyktowała potrzeba 

elastycznej eksploracji złóż ropy naftowej [11]. 

 

Rys. 1. Widok jednostki typu FPSO podczas wykonywania 

zadań wydobywczo-produkcyjnych  

Fig. 1. A view of a FPSO unit while performing extraction- 

-production tasks 

Współcześnie eksploatowane FPSO są w więk-

szości jednostkami adaptowanymi z jednostek typu 

VLCC (ang. Very Large Crude Carrier) [1, 3, 11, 

12]. Na jednostkach typu FPSO turbinowe silniki 

spalinowe (TrSS) znajdują zastosowanie w grupie 

maszyn produkcji i siłowni. Służą one do napędu 

prądnic, pomp przeładunkowych, pomp wody za-

burtowej, sprężarek i w niektórych przypadkach do 

napędu głównego jednostki, jeżeli jest zainstalowa-

ny.  

Silniki te mogą być zasilane paliwem ciekłym 

lub gazowym pobieranym bezpośrednio z procesu 

wstępnego przetwarzania i odgazowywania wydo-

bywanej ropy naftowej [13]. Na potrzeby niniejsze-

go artykułu rozpatrzono turbinowe silniki spalino-

we firmy Siemens, napędzające sprężarki gazu oraz 

wyprodukowane na licencji firmy Solar, napędzają-

ce prądnice prądu elektrycznego. Podstawowe  

parametry pracy tych turbin przedstawiono w tabeli 

1, natomiast na rysunku 2 pokazano widok jedno-

wirnikowego turbinowego silnika spalinowego typu 

Siemens SGT-200 1S, pracującego w otwartym 

obiegu czynnika roboczego [11].  

Tabela 1. Parametry pracy silników turbinowych Siemens 

SGT-200 1S (Tornado) oraz Solar Taurus 60 [12, 14] 

Table 1. Engine operating parameters Siemens SGT-200 1S 

(Tornado) and Solar Taurus 60 [12, 14] 

Parametr pracy 

Siemens  

SGT-200 1S  
(Tornado) 

Solar  

Taurus 
60 

Moc efektywna [kW] 6 750 5 670 

Temperatura spalin wylotowych [°C] 466 510 

Prędkość obrotowa wirnika [obr/min] 11 053 14 944 

Spręż 12,2 12,5 

Strumień masy spalin wylotowych 

[kg/s] 
29,3 21,9 

 

 

Rys. 2. Widok turbinowego silnika spalinowego Siemens SGT-

200 1S 

Fig. 2. A view of the gas turbine engine Siemens SGT-200 1S 

Diagnostyka w utrzymaniu turbinowych 
silników spalinowych 

Eksploatacja turbinowych silników spalinowych 

na jednostkach FPSO prowadzona jest według  

wymagań i ekonomicznych ograniczeń stawianych 

przez armatora. Jednocześnie ich użytkowanie 

i utrzymanie musi odbywać się pod nadzorem  

towarzystwa klasyfikacyjnego, przestrzegając prze-

pisów wynikających z międzynarodowych kon-

wencji morskich. Uwarunkowania te determinują 

przyjętą strategię utrzymania wraz z wymaganiami 

co do niezawodności i gotowości produkcyjnej 

[15, 16].  

Istotnym elementem utrzymania turbinowych 

silników spalinowych jest obsługiwanie techniczne, 

które na pokładach FPSO obejmuje: 

 przeglądy, naprawy doraźne, okresowe, awaryj-

ne; 

 sprawdzenia i regulacje układów, filtrów i aku-

mulatorów;  
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 testowanie regulatorów i / lub regulatorów gra-

nicznych; 

 diagnostykę organoleptyczną, boroskopową, 

cieplno-przepływową oraz wibroakustyczną;  

 oczyszczanie kanałów przepływowych; 

 diagnostykę produktów spalania, 

oraz według wykazu czynności przeglądy: półrocz-

ny, po 24 000 i po 48 000 godzin pracy silnika. 

Działania te wskazują na wykorzystywanie 

w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych 

diagnozowania z wykorzystaniem miar sygnałów:  

 głównego procesu roboczego, 

 cieplno-przepływowego, 

 wibroakustycznego, 

 emisji produktów spalania. 

Parametry eksploatacyjne związane z pracą sil-

nika turbinowego oraz sygnału cieplno-przepły-

wowego są rejestrowane i archiwizowane z wyko-

rzystaniem komputerowego systemu wspomagania 

zarządzania utrzymaniem (CMMS – Computerized 

Maintenance Management System), wdrożonego 

w firmach zarządzających eksploatacją rozpatrywa-

nych jednostek FPSO. Umożliwia on wydobywanie 

z baz danych takich informacji, jak np. wartości 

wybranych parametrów pracy, sumarycznego czasu 

pracy i przestojów, zakresów wykonanych obsług, 

okresowych raportów eksploatacyjnych, informacji 

o rodzaju uszkodzeń, awariach i sposobach ich 

usuwania i in. 

Początkowo wszystkie silniki turbinowe na po-

kładach FPSO utrzymywane były według planowej 

strategii utrzymania (PM – Planned Maintenance), 

głównie według zaleceń producentów. Po zgroma-

dzeniu odpowiedniej ilości danych i doświadczeń 

eksploatacyjnych oraz z wykorzystaniem wiedzy 

pozyskanej przy pomocy komputerowego systemu 

wspomagania zarządzania utrzymaniem, zmieniono 

jego strategię. W wyniku tego dokonano racjonali-

zacji utrzymania silników turbinowych poprzez 

wykorzystanie elementów strategii według stanu 

technicznego (CBM – Condition Based Mainte-

nance) [3]. Strategia ta związana jest nierozłącznie 

z procesem diagnozowania, z możliwie szerokim 

wykorzystaniem modeli diagnostycznych, opisują-

cych związki pomiędzy stanami (cechami stanów) 

i parametrami sygnałów diagnostycznych. 

Sygnały diagnostyczne stosowane w utrzy-
maniu turbinowych silników spalinowych 

Źródłem sygnałów generowanych przez turbi-

nowy silnik spalinowy jest główny proces roboczy 

konwersji energii pomiędzy strumieniami powie-

trza i spalin (produktami spalania paliwa), odbywa-

jącej się z udziałem ruchu obrotowego organów 

roboczych i materiałów elementów maszyn wirni-

kowych (sprężarek i turbin). Sygnał taki można 

uznać za diagnostyczny w odniesieniu do silnika 

turbinowego w eksploatacji, gdy podstawą oceny 

jej stanu mają być wyniki pomiarów parametrów 

głównego procesu roboczego, cieplno-przepływo-

wego i procesów resztkowych: wibroakustycznych, 

emisji produktów spalania oraz promieniowania 

ciepła itp. O przydatności diagnostycznej parame-

trów tych sygnałów świadczą takie ich własności, 

jak: jednoznaczność, nośność informacyjna oraz 

wrażliwość [2].  

Sygnał cieplno-przepływowy 

Parametry sygnału cieplno-przepływowego sta-

nowią integralny składnik głównego procesu robo-

czego systemu regulacji i sterowania pracą silnika 

turbinowego. Dlatego należą do nich takie parame-

try eksploatacyjne, jak (tabela 1):  

 moc efektywna, której reprezentantem może być 

w pewnym stopniu temperatura spalin wyloto-

wych; 

 prędkość obrotowa zespołu wirnikowego; 

 strumień masy powietrza odzwierciedlany przez 

ciśnienie powietrza za sprężarką (spręż); 

 strumień masy paliwa reprezentowany przez 

ciśnienie paliwa podawanego do komory spala-

nia. 

Międzynarodowe standardy modeli sygnałów 

cieplno-przepływowych aktualnie opierają się na 

stacjonarnych modelach entalpowych [2, 6, 17]. 

Miarą jakości przemian w takich modelach są 

sprawności i bieżące zużycia energii. Dla jednowir-

nikowego turbinowego silnika spalinowego może 

być to zależność definiowana sprawnością efek-

tywną eTrSS  w postaci [2, 6, 17]:  

 mT

d

iSiT

mT
iSiT

eTrSS
Wm

lmlm

Q

PP


pal

powspal

pal










  (1) 

gdzie:  

PiT, PiS – odpowiednio moc wewnętrzna turbi-

ny i moc zapotrzebowana przez sprę-

żarkę, 

palQ  – strumień ciepła dostarczany wraz z pa-

liwem,  


mT

 – sprawność mechaniczna zespołu wirni-

kowego silnika, 

powspal,mm   – odpowiednio strumień masy spalin 

i powietrza, 
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liT = f (T3, T3, T) – praca wewnętrzna turbiny, 

zależna od temperatury spalin przed T3 

i za turbiną T4 oraz rozprężu spalin 

w turbinie T = p3 / p4,  

liS = f (T1, T2, S) – praca wewnętrzna sprężarki 

zależna od temperatury powietrza przed 

T1 i za sprężarką T2 oraz sprężu powie-

trza, jako stosunku ciśnień S = p2 / p1, 

)( palpal pfm   – strumień masy paliwa zasilają-

cego silnik, zależny od ciśnienia paliwa 

ppal, 

Wd – wartość opałowa paliwa. 

Zmienne modelu (1) są zmiennymi zależnymi 

od wielkości wejścia i wyjścia podzespołów silnika 

turbinowego. Dla potrzeb analizy sygnałów silnik 

zdekomponowano, rozróżniając w nim: sprężarkę 

S, komorę spalania KS wraz z palnikiem i turbinę T.  

Modelami entalpowymi FTrSS  sygnału są w tym 

przypadku związki między cieplno-przepływowymi 

wielkościami zależnymi a parametrami cieplno-

przepływowymi niezależnymi, geometrią sprężarki, 

komory spalania wraz z palnikiem i turbiny. Ogól-

na postać modelu matematycznego (1) przedstawia 

związek między zmiennymi zależnymi, zmiennymi 

niezależnymi i charakterystykami podzespołów (ich 

geometrią): sprężarki S, komory spalania KS wraz 

z palnikiem P oraz turbiny T, w postaci: 

      SfKSfTTmTFP SKSTTrSSeTrSSeTrSS ,,,, 43spal  

  (2) 

gdzie: 

T – zbiory zmiennych (rozdzielone średnika-

mi) niezależnych, zależnych, własności 

spalin i charakterystyk geometrycznych 

podzespołów turbiny D,d,l,b,…, decydu-

jących o charakterystykach cieplno-prze-

pływowych turbiny: 

 
}

;,,;,;,,{ spalspalspal4433

geometr.charakt.

pcmTpnTpT 
 (3) 

KS – zbiory zmiennych (rozdzielone średnika-

mi), niezależnych, zależnych, własności 

spalin i współczynników geometrycznych 

komory spalania;  

 
}

;,,;;,,,,{ spalspal3palpal22

geometr.charakt.

pd cTWTpTpKS 
 (4) 

 – współczynnik nadmiaru powietrza; 

S – zbiory zmiennych (rozdzielone średnika-

mi) niezależnych, zależnych, własności 

powietrza i charakterystyk geometrycz- 

 

nych podzespołów sprężarki D,d,l,b,…, 

decydujących o charakterystykach ciepl-

no-przepływowych sprężarki:  

 
}

;,,;,;,,{ powpowpow2211

geometr.charakt.

pcmTpnTpS 
 (5) 

n – prędkość obrotowa zespołu wirnikowego; 

powspal,mm   – strumień masy odpowiednio spalin 

i powietrza; 

powspal,  – wykładniki izentropy odpowiednio 

spalin i powietrza. 

Za zmienne niezależne determinujące stan ener-

getyczny silnika w zależnościach (1–5) przyjęto 

zbiory parametrów początku i końca przemian 

w podzespołach silnika. Parametry niezależne mo-

gą być zadawane jako zbiór zmiennych wejścia 

(zmiennych zewnętrznych – outside parameters) 

lub stanowić zbiór wielkości mierzonych. Niektóre 

z nich mogą być, bądź są dla silnika parametrami 

alarmowymi, np. ciśnienie powietrza za sprężarką 

p2 lub temperatura spalin za turbiną napędową T4. 

Na rysunku 3 przedstawiono miejsca lokalizacji 

czujników pomiarowych w przykładowym silniku 

turbinowym Solar [18].  

Związek (2) budowany w oparciu o zasady za-

chowania strumieni [6, 17]: 

masy 0
1




n

i

im  (6) 

i energii 0
1




n

i

ii im  (7) 

gdzie:  

im  – strumień masy i-tego czynnika roboczego, 

ii – entalpia właściwa i-tego czynnika robo-

czego 

jest modelem entalpowym turbinowego silnika 

spalinowego. Do lokalizacji niesprawności w silni-

ku turbinowym coraz częściej stosowane są modele 

oparte na prawach zachowania strumieni masy, 

energii i entropii. Na niesprawność podzespołu 

wskazuje wzrost entropii określony za pomocą 

modelu entropowego, coraz częściej zgłaszanego 

w literaturze i stosowanego w systemach diagnozu-

jących, stosowanego do lokalizacji źródeł strat 

energii [6, 7, 17]. Jednak do ich określenia nie-

zbędna jest znajomość wartości globalnych eksplo-

atacyjnych parametrów diagnostycznego sygnału 

cieplno-przepływowego.  
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Moc efektywna 

Moc efektywna jest określana pośrednio poprzez 

szacowanie mocy pobieranej przez napędzane od-

biorniki energii. Jeżeli odbiornikiem mocy jest 

sprężarka gazu, moc użyteczna jest określana zgod-

nie z ES 1973. Jeżeli w użyciu są przekładnie 

o zmiennym przełożeniu, stosuje się metody zawar-

te w załączniku A. Jeżeli odbiornikiem mocy jest 

prądnica synchroniczna, stosuje się metody opisane 

w załączniku B. Dodatkowo określanie mocy turbi-

nowych zespołów prądotwórczych produkowanych 

na licencji Solar wykonuje się w oparciu o pomiar 

mocy elektrycznej dostarczanej do głównych tablic 

rozdzielczych GTR. Pomiar mocy może również 

zostać wykonany z użyciem skalibrowanego tor-

sjometru, jeżeli taki jest zainstalowany. Dokładność 

takiego pomiaru jest określona w dokumentacji 

technicznej dostarczonej przez producenta silnika 

[18]. 

Pomiar prędkości obrotowej zespołu  
wirnikowego 

Prędkość obrotowa zespołu wirnikowego jest 

mierzona z wykorzystaniem układu sterowania 

poprzez zastosowanie magnetycznych znaczników 

prędkości na zespołach wirnikowych. Sygnał z ma-

gnetycznych znaczników prędkości jest przetwa-

rzany na sygnał cyfrowy z użyciem przenośnego 

cyfrowego systemu akwizycji danych według spe-

cyfikacji ES 1972 [18]. System akwizycji powinien 

posiadać oprzyrządowanie o dokładności co naj-

mniej 0,1% + 0,1 Hz wartości wielkości wejścia. 

W zastępstwie systemu DAS może być zastosowa-

ny sterownik Turbotronic, jednak tylko w sytuacji, 

kiedy panel kontrolny został zweryfikowany. 

Pomiar strumienia paliwa 

Do pomiaru strumienia przepływającego paliwa 

stosowane są różne metody pomiarowe: kryzy lub 

dysze Venturiego, zgodne z ASME PTC 19.5 lub 

ISO5167, oraz przepływomierze ultradźwiękowe 

lub Coriolisa.  

Pomiar ciśnienia 

Punkty pomiaru ciśnienia w kadłubie silnika 

turbinowego są połączone z przetwornikami ciśnie-

nia. Uzyskany z przetworników sygnał jest przeka-

zywany do przenośnego cyfrowego systemu gro-

madzenia danych (DAS). Przy pożądanej konfigu-

racji układ pomiarowy pozwala na odczyt z do-

kładnością do 0,05% wskazywanej wartości [18]. 

Pomiar temperatury 

Do pomiaru temperatury stosowane są termopa-

ry oraz oporowe czujniki temperatury (RTD). Każ-

dy czujnik jest zainstalowany w sposób możliwie 

zapobiegający jakiemukolwiek cieplnemu oddzia-

ływaniu, a umożliwiający pełny kontakt z mierzoną 

temperaturą czynnika roboczego. Uzyskany sygnał 

pomiarowy jest przetwarzany na sygnał cyfrowy 

przy pomocy przenośnego cyfrowego systemu 

gromadzenia danych (DAS), który pozwala na wy-
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Rys. 3. Miejsca lokalizacji czujników pomiarowych w silniku turbinowym Solar 

Fig. 3. Measurement point locations in the Solar Turbine 
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konywanie pomiarów z dokładnością 0,18 F z uży-

ciem czujników RTD oraz 1,0 F dla termopar [18]. 

Modele sygnałów cieplno-przepływowych bu-

dowane są jako zero wymiarowe, o parametrach 

skupionych. Ich przyporządkowanie do płaszczyzn 

kontrolnych kanałów przepływowych silnika turbi-

nowego określane jest w rezultacie dekompozycji 

jego układu kinematyczno-przepływowego.  

Przy zidentyfikowanych parametrach sygnału 

miarą degradacji stanu silnika będą różnice między 

wartościami aktualnymi i wartościami referencyj-

nymi wybranych parametrów sygnału cieplno-prze-

pływowego, uzupełnione wielkościami obliczanymi 

przy pomocy odpowiedniego modelu diagnostycz-

nego.  

Sygnał wibroakustyczny 

Obok analizy parametrów sygnału cieplno-

przepływowego do oceny stanu technicznego ukła-

dów wirnikowych zespołów prądotwórczych / sprę-

żarkowych, napędzanych przez silniki turbinowe, 

współcześnie stosowana jest analiza parametrów 

drganiowych w trybie off-line, w ustalonych sta-

nach energetycznych [5, 13]. Na jednostkach FPSO 

turbinowe zespoły napędowe zostały wyposażone 

w system monitoringu parametrów pracy, w tym 

takich, które mogą wywołać alarmy typu shut 

down. Należą do nich również parametry drganio-

we. Przewidują one monitorowanie pierwszej har-

monicznej przemieszczeń drgań przy śledzeniu 

zespołu wirnikowego mierzonych nad środkowym 

łożyskiem nośnym i przednim łożyskiem oporowo-

nośnym. Sygnały analizowane są dwu- i trójstano-

wo: stan dobry – alarm – alarm z wyłączeniem 

silnika z ruchu. Procedura w komputerowym sys-

temie wspomagania zarządzania utrzymaniem 

uwzględnia analizę widmowo-częstotliwościową, 

która nawet przy zastosowaniu szczegółowo dedy-

kowanych analiz, charakterystycznych dla typo-

wych niesprawności wirników, nie gwarantuje peł-

nego bezpieczeństwa zespołu. 

W turbinowym silniku spalinowym obserwuje 

się różne rodzaje wymuszeń generujących sygnały 

wibroakustyczne: 

 związane ze zjawiskami przepływowymi, spo-

wodowane przez procesy zachodzące w sprężar-

ce, komorze spalania i turbinie oraz pewne wy-

muszenia ze strony pompy paliwowej [1], 

 niewyrównoważenie zespołu wirnikowego, jako 

rezultat technologii wytwarzania i niewyrów-

noważenie nabyte w procesie eksploatacji. 

Wymagają one odpowiedniego wyboru miejsca 

i usytuowania czujników pomiarowych. 

Na rysunku 4 przedstawiono przykład widma 

amplitudowo-częstotliwościowego drgań turbino-

wego silnika spalinowego Solar Taurus 60 uzyska-

nego z pomiarów wykonanych z wykorzystaniem 

oprogramowania firmy Bently Nevada [18]. Stan-

dardowa procedura pomiarowa, mająca na celu 

zidentyfikowanie stanu technicznego silnika, obej-

muje wykonanie pomiarów parametrów sygnału 

drganiowego w trakcie rozruchu i przy obciążeniu 

nominalnym. 

Pomiary wykonywane są wielokrotnie podczas 

pracy na nominalnym obciążeniu silnika dla róż-

nych konfiguracji pomiarowych: czujnik w płasz-

czyźnie pionowej i poziomej, miejsce pomiaru na 

kadłubie przy przednim łożysku oporowo-nośnym, 

przy środkowym łożysku nośnym i na kadłubie 

przy łożysku nośnym od strony wolnego końca 

wału, czujnik w miejscach szczególnych określo-

nych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 

lub instrukcji zawartej w procedurach CBM.  

Wykonanie pomiarów w różnych konfigura-

cjach i przy różnym rozmieszczeniu czujników 

pomiarowych daje szeroki obraz analizy drgań sil-

nika i pozwala na zgromadzenie istotnych danych 

do oceny stanu technicznego. Raporty i wykresy 

generowane przez oprogramowanie firmy Bently 

automatycznie umieszczają w nagłówku każdego 

pomiaru informację, dla jakiej konfiguracji został 

on wykonany oraz jaka jest wartość RMS maksy-

malnej amplitudy. Częstotliwość wybranej ampli-

tudy odczytuje się z wykresu lub za pośrednictwem 

standardowego oprogramowania.  

Sygnał emisji produktów spalania 

Współczesne okrętowe silniki turbinowe zasila-

ne są paliwami płynnymi, produktami destylacji 

ropy naftowej lub gazowymi. W paliwie tym wy-

stępuje węgiel < (85–90)%, wodór (10–12)%, siar-

ka < (0,6–2)%, tlen i azot 0,5% oraz inne domiesz-

ki. W procesie zupełnego spalania paliwa następuje 

utlenianie cząstek palnych, a w rezultacie reakcji 

egzotermicznej emitowany jest w postaci gazowej: 

z węgla – CO2 (dwutlenek węgla), wodoru – H2O 

(woda), siarki – SO2 (dwutlenek siarki) oraz azotu – 

NOX. 

Jakość pracy układu paliwowego i procesu spa-

lania może być oceniana na podstawie parametrów 

sygnału cieplno-przepływowego za pomocą spraw-

ności procesu spalania definiowanej zależnością: 

 
dpal
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im

Q

Q

pal
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  (8) 

gdzie: 

i3 = f (T3,cpspal3) – entalpia spalin wypływających 

z komory spalania 
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oraz za pomocą sprawności komory spalania KS 

KSA, definiowanej zależnością określaną na pod-

stawie parametrów sygnału emisji produktów spa-

lania od strony spalin wylotowych, z pomocą anali-

zatorów spalin [4]: 

 
 

   %%

[%][%][%]100%
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qq








 (9) 

z uwzględnieniem straty niecałkowitego spalania 

qAf i straty niezupełnego spalania qAg. 

Dyspersyjność mgły paliwowej w turbinowym 

silniku spalinowym nie gwarantuje takiego roz-

drobnienia paliwa, aby wszystkie molekuły otrzy-

mały jednocześnie ilość powietrza niezbędną do 

spalenia. Współczynnik nadmiaru powietrza  

z zastosowaniem parametrów emisji produktów 

spalania obliczany jest na podstawie znanej dla 

danego paliwa wartości CO2max oraz zmierzonej 

wartości CO2zmierz w spalinach według związku 

 
2zmierz

2max

CO

CO
  (10) 

Niezbędne do wyznaczenia sprawności komory 

spalania w oparciu o związek (9) można, analo-

gicznie do związków (2–5), zapisać w postaci 

ogólnego modelu sygnału emisji produktów spala-

nia FA komory spalania silnika turbinowego w po-

staci:  

    AGfAFfF AgAfAKSA ,,,palskł.,O2  
  

  
(11) 

gdzie: 

skł.pal – procentowy skład paliwa, 

 

Rys. 4. Przykład widma amplitudowo-częstotliwościowego pomiaru wykonanego z wykorzystaniem oprogramowania firmy Bently 

Nevada 

Fig. 4. An example of a spectrum of an amplitude-frequency measurement made using Bently Nevada software 
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AF – zbiory zmiennych (rozdzielone średnika-

mi), niezależnych, zależnych i współ-

czynników korekcyjnych związanych ze 

stratą wylotową,  

 },,palwC;,;,{ 1422 BAqTOTAF Af  (12) 

T4 – temperatura spalin wylotowych, 

C w pal – procentowa zawartość węgla w pali-

wie, 

AG – zbiory zmiennych (rozdzielone średnika-

mi) niezależnych, zależnych i wymiarów 

geometrycznych komory spalania, zwią-

zanych z niezupełnym spalaniem  

 
}

;;skł.pal,,CO,O{ 2

spal.komorywym.geom.

AgqAG 
 (13) 

Chemiczny skład spalin jest badany w równych 

odstępach czasu. Minimalna częstotliwość zakłada 

wykonanie badania składu spalin przed i po prze-

prowadzeniu okresowego testu silnika. W przypad-

ku turbin produkowanych na licencji Solar, wyko-

rzystuje się oprogramowanie GPA-SIM do oblicza-

nia właściwości i składu spalin.  

Związki modeli sygnałów z systemem  
pomiarowym monitoringu 

W wyniku pomiarów pozyskiwane są wartości 

zmiennych niezależnych modeli sygnałów, związki 

między geometrią a charakterystykami cieplno-

przepływowymi podzespołów i niektóre zmienne 

zależne, co pozwala w diagnozowaniu kojarzyć 

system pomiarowy silnika z modelem sygnału 

i modelem matematycznym silnika. Dodatkowa 

wartość zmiennej procesowej może być wyliczana 

na podstawie modelu matematycznego wiążącego 

obliczaną zmienną z innymi mierzonymi parame-

trami sygnałów. 

Często wytwórcy turbinowych silników spali-

nowych tylko niektóre z tych punktów pomiaro-

wych (płaszczyzn) (rys. 3) kontrolnych wyposażają 

w aparaturę pomiarową w ramach systemu monito-

rowania. Pozostałe wartości parametrów w rela-

cjach diagnostycznych systemu diagnostycznego 

silnika turbinowego uzupełniane są w oparciu 

o dalsze parametry sygnału cieplno-przepływo-

wego, wibroakustycznego i sygnału emisji produk-

tów spalania.  

W sterowaniu eksploatacją silników turbino-

wych z wykorzystaniem różnych sygnałów należy 

wyraźnie odróżnić monitoring on-line i towarzy-

szące mu przetwarzanie danych w czasie rzeczywi-

stym on-line parametrów sygnału cieplno-przepły-

wowego z równoczesnym dozorowaniem parame-

trów pozostałych sygnałów i przetwarzaniem ich 

danych w trybie off-line [5, 11].  

Parametry sygnału wibroakustycznego i emisji 

produktów spalania są dozorowane off-line w ter-

minach przewidzianych procedurami strategii 

utrzymania lub na podstawie decyzji opartych na 

wynikach przeprowadzanych przeglądów, spraw-

dzeń i testów diagnostycznych. 

Podsumowanie 

Procesy zachodzące w czasie pracy silnika tur-

binowego generują sygnały wielowymiarowe, opi-

sywane przez zbiory wielu parametrów. Przydat-

ność w sterowaniu eksploatacją silnika wykazują 

wyselekcjonowane przez producenta mierzalne 

parametry sygnałów. Wybór punktów pomiaro-

wych sygnałów dyktuje konstrukcja zespołu napę-

dowego, system monitorujący parametry pracy 

siłowni statku oraz rodzaj generowanego sygnału.  

Monitorowanie pracy silnika turbinowego 

w oparciu o wartości parametrów sygnału cieplno- 

-przepływowego nie spełnia oczekiwań w zakresie 

sterowania procesem eksploatacji turbinowego 

silnika spalinowego.  

Jeżeli liczba zmiennych zależnych modelu od-

powiada liczbie równań bilansowych modeli (1–4), 

to taki model matematyczny jest określony. Jeśli 

liczba zmiennych zależnych jest większa od liczby 

równań bilansowych, bo pochodzi ona z pomiaru 

w przypadku redundancji pomiarowej, to model 

matematyczny jest nadokreślonym. Można go 

wówczas wykorzystać do weryfikacji jakości po-

miarów (walidacji pomiarów). Model określony, 

a tym bardziej nadokreślony, może być przedmio-

tem weryfikacji związków między charakterysty-

kami cieplno-przepływowymi podzespołów i ich 

geometrią. W takim przypadku można dokonać 

identyfikacji lub dostrojenia modelu. 

Skutki degradacji i niesprawności podzespołów 

silnika odwzorowuje wzrost drgań i zmiana charak-

teru widma amplitudowo-czasowo generowanego 

sygnału wibroakustycznego [9, 17]. Ich pozyskiwa-

nie dla sterowania stanami eksploatacyjnymi zespo-

łów możliwe jest powszechnie stosowanymi meto-

dami diagnostyki wibroakustycznej, stanowiąc 

redundancję pomiarową w odniesieniu do parame-

trów sygnału cieplno-przepływowego i emisji pro-

duktów spalania w ramach dozoru okresowego. 

Szkodliwe produkty spalania CO, CO2, SOX 

i NOX, emitowane z silników okrętowych, stanowią 

realne zagrożenie dla środowiska morskiego.  

Dopuszczalne wartości udziałów związków tok-

sycznych w strumieniu emitowanych produktów 

spalania ropopochodnych paliw okrętowych i ga-
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zowych dla okrętowych silników spalinowych  

zostały objęte przepisami Załącznika VI do Kon-

wencji MARPOL 73/78, wyznaczając tym samym 

granice nieprawidłowości w procesie spalania pali-

wa – niesprawności układu paliwowego silnika.  
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