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Ocena zależności wybranych parametrów pracy
okrętowego silnika spalinowego napędu głównego
Słowa kluczowe: stan techniczny, ocena stanu technicznego,
układ wymiany ładunku, zużycie
Przedstawiono proces zużycia elementów. Scharakteryzowano układ wymiany ładunku jako układ funkcjonalny silnika spalinowego. Przeanalizowano wyniki pomiarów,
opierając się na metodzie trendu. Zaprezentowano statystyczne metody oceny współzależności parametrów.

An Evaluation of Mutual Relations Between Selected
Ship's Engine Operational Parameters
Key words: technical condition, estimation of technical condition,
scavenge air system, wear
The paper presents basic information on wear process. The engine scavenge air
system has been described and observation data have been presented. Based on trend
analysis and statistic methods, mutual relations between selected parameters have been
presented.
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Wstęp
Ocena stanu technicznego urządzeń siłowni okrętowej na statkach wyposażonych w kompleksowe systemy nadzoru i sterowania najczęściej jest prowadzona na podstawie relatywnie łatwych do zaimplementowania i mało skomplikowanych metod wartości granicznych oraz trendu. Metoda wartości granicznych polega na porównywaniu wielkości parametru diagnostycznego z określoną (stałą lub zmienną) wartością odniesienia, po przekroczeniu której możemy
wnioskować o pogorszeniu się stanu technicznego obiektu. Metoda trendu jest
natomiast metodą analizy zmian parametru diagnostycznego w zależności od
czasu. W metodzie tej zakłada się, że dla określonego stanu technicznego obiektu wartość parametru diagnostycznego jest zależna tylko od losowo zmieniających się warunków eksploatacji, a więc parametr ten jest zmienną losową, dla
której można wyznaczyć wartość średnią wraz z przedziałem ufności. Zmiana
stanu technicznego obiektu ma wpływ zarówno na wielkość wartości średniej,
jak również na amplitudę oscylacji wartości chwilowych parametru w stosunku
do wartości średniej. Metoda ta nadaje się szczególnie dla procesów wolnozmiennych i powinna być stosowana do parametrów silnie zależnych od parametrów struktury, a nieznacznie od parametrów wejściowych.
Wadą obydwu metod jest uproszczenie polegające na założeniu, że do opisania jednego parametru struktury obiektu lub jego układu funkcjonalnego wystarczy jeden parametr diagnostyczny. Ponadto stosowane w większości przypadków modele trendu są modelami liniowymi względem swych parametrów,
dlatego też jakikolwiek nieliniowy charakter zmian z silnie zaznaczonym krótkookresowym zakłóceniem może prowadzić do błędnych wniosków w ocenie
parametrów.
Pod pojęciem metod trendu spotyka się czasami próby zastosowania przez
producentów systemów nadzoru i sterowania prezentacji surowych wyników
pomiarowych w postaci szeregów czasowych.

1. Obiekt analizy
Jako obiekt analizy posłużył układ funkcjonalny wymiany ładunku silnika
wolnoobrotowego typu MAN-B&W 5S60MC. Układ ten był wyposażony
w pojedynczą turbosprężarkę z zasilaniem stałociśnieniowym, posiadający filtr
powietrza, chłodnicę powietrza doładowania oraz dmuchawy pomocnicze wraz
z zespołem zaworów płytkowych (rys. 1). Do parametrów wejściowych tego
układu zaliczamy m.in.: temperaturę powietrza na ssaniu sprężarki, temperaturę
wody chłodzącej na dopływie do chłodnicy powietrza doładowania, natężenie
przepływu wody chłodzącej. Do parametrów wyjściowych należą natomiast:
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ciśnienie powietrza doładowania w zasobniku, jego temperatura oraz temperatury w poszczególnych przestrzeniach podtłokowych.

Rys. 1. Schemat ideowy przepływu czynnika w instalacji zasilania powietrzem silnika MAN-B&W
5S60MC: ts – temperatura w siłowni, twm – temperatura wody morskiej, tzpd – temperatura
w zasobniku powietrza doładowania
Fig. 1. Schematic diagram of scavenge air flow through the scavenge air instillation
for MAN-B&W 5S60MC diesel engine

Analizą objęto powyższy układ, ponieważ posiada on znaczący wpływ na
parametry eksploatacyjne silnika. Zgodnie z zagadnieniami przedstawionymi
w pracy [11] można przyjąć w pierwszym przybliżeniu, że obniżenie temperatury powietrza doładowania o 10ºC powoduje wzrost jego gęstości o 3–5%, co
przy założeniu stałej wartości współczynnika nadmiaru powietrza przekłada się
na taki sam wzrost mocy silnika.
Za dopuszczalną wielkość temperatury powietrza doładowania dla potrzeb
systemu nadzoru przyjęto 55ºC, natomiast jako wartość graniczną 65ºC [1].
Dopuszczalna minimalna wielkość temperatury w zasobniku powietrza została
ustalona jako nie niższa niż 15ºC powyżej temperatury wody morskiej [2]. Za
dopuszczalną temperaturę przestrzeni podtłokowych przyjęto 70ºC [1].
Obserwacje prowadzono w trakcie jednej podróży morskiej, której czas
trwania umożliwiał zgromadzenie znacznej ilości wyników. W trakcie całej serii
pomiarowej siłownia pozostawała w normalnym cyklu pracy, przy stałym obciążeniu silnika (ważniejsze parametry eksploatacyjne przedstawiono w tabeli 1).
Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń lub zaistnienia nieprawidłowych stanów
pracy urządzeń. Zapis parametrów pracy siłowni był dokonywany automatycznie cztery razy na dobę.
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Tabela 1
Wielkość ważniejszych parametrów eksploatacyjnych silnika napędowego
w analizowanym okresie
Important operational parameters of the diesel engine in the examined period
Jednostki
miary

Średnia wielkości
parametru

Odchylenie
standardowe

obr/min

90,72

0,9%

Moc silnika mierzona torsjometrem

kW

7304,42

1,6%

Ciśnienie powietrza doładowania
w zasobniku

kPa

2074,81

1,82%

Spadek ciśnienia powietrza na chłodnicy
powietrza doładowania

mm H2O

219,69

2,9%

Spadek ciśnienia powietrza na filtrze
turbosprężarki

mm H2O

20,06

1,74%

Średnia temperatura wody chłodzącej
na odpływie z bloku cylindrowego

ºC

78,01

7,7%

Średni przyrost temperatury oleju
w instalacji chłodzenia tłoków

ºC

Parametr
Prędkość obrotowa silnika

4,38

2,4%

W okresie obserwacji uwidocznił się asymptotyczny wzrost temperatury
powietrza doładowania w zasobniku od początkowej wartości ok. 41°C do ok.
47°C oraz wzrost temperatur w przestrzeniach podtłokowych. Proces ten mógł
być spowodowany zarówno wpływem czynników zewnętrznych (takich jak zaistniałe zmiany temperatury powietrza na wlocie do sprężarki, czy temperatury
wody chłodzącej), wpływem zmiany czynników eksploatacyjnych (wzrost prędkości obrotowej turbosprężarki, wzrost natężenia przepływu powietrza), jak
również poprzez zmianę parametrów struktury (takich jak zanieczyszczenie
chłodnicy powietrza czy pogorszenie chłodzenia korpusu sprężarki). W celu
potwierdzenia lub wyeliminowania wpływu ostatniej z wymienionych grup
czynników na zaobserwowane zmiany przystąpiono do ustalenia ich źródła.
Z analizy zależności przebiegu temperatury powietrza doładowania w zasobniku powietrza względem przebiegów zmian temperatury wody chłodzącej
chłodnicy powietrza doładowania oraz temperatury powietrza na dopływie do
turbosprężarki [9, 10] wynikało, że na charakter zmian temperatury powietrza
doładowania w zasobniku w największym stopniu miały wpływ zmiany temperatury wody chłodzącej chłodnicę powietrza doładowania (współczynnik determinacji r2 = 0,95), natomiast w znikomym przebieg zmian temperatury powietrza przed turbosprężarką (współczynnik determinacji r2 = 0,16).
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2. Analiza zależności zmian temperatur w przestrzeniach
podtłokowych
Po określeniu przyczyn zaobserwowanych zmian temperatury powietrza doładowania w zasobniku, postanowiono określić ich zgodność względem zmian
temperatur w przestrzeniach podtłokowych.
Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi zmian analizowanych parametrów.
Ocena korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami wykazała znaczącą
współzależność między przebiegiem zmian temperatury powietrza doładowania
w przestrzeni podtłokowej nr 2 a przebiegiem zmian temperatury powietrza
doładowania w zasobniku powietrza. Równocześnie zauważono względnie silną
współzależność pomiędzy przebiegami zmian temperatur powietrza doładowania w przestrzeniach podtłokowych nr 3 i 5 a przebiegiem zmian temperatury
powietrza w zasobniku. Natomiast współzależność przebiegów zmian temperatur powietrza doładowania w przestrzeniach podtłokowych nr 1 i 4 względem
zmian temperatury powietrza doładowania w zasobniku była najsłabsza. Wielkości współczynników determinacji opisujących powyższe zależności podano
w tabeli 2.
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Rys. 2. Przebieg zmian temperatury powietrza doładowania w zasobniku i przestrzeniach
podtłokowych z naniesioną dopuszczalną wielkością temperatur przestrzeni podtłokowych:
 temp. powietrza doładowania w zasobniku,  temperatura przestrzeni podtłokowej nr 1,
 temperatura przestrzeni podtłokowej nr 3,
 temperatura przestrzeni podtłokowej nr 2,
 temperatura przestrzeni podtłokowej nr 5
 temperatura przestrzeni podtłokowej nr 4,
Fig. 2. Changes of scavenge air temperature in the receiver and scavenge air boxes during the
observation period with the upper limit temperatures of scavenge air boxes
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Tabela 2
Współczynniki determinacji pomiędzy przebiegami temperatur przestrzeni podtłokowych silnika,
a przebiegiem temperatury powietrza doładowania w zasobniku
Coefficients of determination between temperatures of scavenge air boxes and those
in scavenge air receiver
Przestrzeń podtłokowa cylindra nr:

Współczynnik determinacji

1

0,86

2

0,98

3

0,91

4

0,86

5

0,91

Późniejsza analiza warunków napływu powietrza doładowania do poszczególnych przestrzeni podtłokowych pod kątem ich umiejscowienia względem
źródeł zasilania (rys. 1.) doprowadziła do następujących wniosków:
− dopływ powietrza doładowania do przestrzeni podłokowej nr 2 był ułatwiony przez lokalizację naprzeciw głównego dopływu powietrza z turbosprężarki, wobec czego przyrost temperatury w tejże nie powinien
przekraczać średniej wartości dla wszystkich przestrzeni podtłokowych;
− dopływ powietrza doładowania do przestrzeni podtłokowych nr 1 i 5 był
ułatwiony przez lokalizację w ich pobliżu wypływów powietrza doładowania okresowo wspomaganych poprzez napędzane elektrycznie wentylatory;
− przestrzeń podtłokowa nr 4 zlokalizowana była najdalej od istniejących
źródeł zasilania w powietrze, wobec czego jej temperatura mogła wykazywać wyższy uchyb stały względem średniej dla wszystkich cylindrów.
Ze wstępnej analizy przebiegów zmian temperatur wynikało ponadto, że cechują się one możliwym do oszacowania charakterem przebiegów zmian.
W następstwie postanowiono wyznaczyć funkcje opisujące ich charakter. Zestawienie funkcji opisujących poszczególne przebiegi zmian zawarto w tabeli 3,
natomiast ich graficzne przebiegi pokazano na wcześniej przedstawionym rysunku 2. W analizie nie uwzględniono funkcji liniowej ze względu na wyraźnie
nieliniowy charakter przebiegu parametrów, natomiast funkcja opisująca w postaci wielomianu drugiego stopnia posiadała niższe wartości współczynnika
determinacji.
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Tabela 3
Funkcje opisujące charakter przebiegów zmian temperatur powietrza doładowania w zasobniku
i przestrzeniach podtłokowych
Functions describing the nature of changes of scavenge air temperatures in the receiver
and in air boxes
Temperatura w:

Funkcja

r2

zasobniku powietrza doładowania

y = 7E–08x3 – 1E–04x2 + 0,0424x + 40,535

0,92

przestrzeni podtłokowej nr 1

y = 5E–08x3 – 1E-04x2 + 0,0476x + 46,171

0,81

przestrzeni podtłokowej nr 2

y=

–

6E–08x3

–6E–09x3

–

8E–05x2

+ 0,0347x + 48,775

0,89

przestrzeni podtłokowej nr 3

y=

+ 0,0323x + 48,741

0,84

przestrzeni podtłokowej nr 4

y = 1E–08x3 – 4E–05x2 + 0,0255x + 52,859

0,84

przestrzeni podtłokowej nr 5

y = –2E–08x3 – 3E–05x2 + 0,0283x + 50,177

0,90

5E–05x2

Posiadając zobrazowanie przebiegów zmian parametrów w postaci modeli
matematycznych, postanowiono przeanalizować przyrost temperatur powietrza
doładowania w poszczególnych przestrzeniach podtłokowych względem temperatury powietrza w zasobniku. Wyniki analizy przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Wykres wyznaczonych na podstawie modeli przyrostów temperatur powietrza doładowania
w przestrzeniach podtłokowych względem temperatury powietrza w zasobniku. Poszczególnym
wykresom przyporządkowano numer przestrzeni podtłokowej
Fig. 3. A graph of a model-based calculated scavenge air temperature growths between the
scavenge air boxes and scavenge sir receiver during the observation period. The appropriate
figures refer to the scavenge air box number
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Z analizy tej wynika, że można wytypować dwie przestrzenie podtłokowe
(nr 1 i 4), dla których przebiegi zmian ich temperatur odbiegają od przebiegu
zmian temperatury powietrza doładowania w zasobniku powietrza, co może
świadczyć o wpływie na obserwowane zmiany dodatkowych czynników. Wielkość przyrostu temperatur w poszczególnych przestrzeniach podtłokowych
względem temperatury w zasobniku osiąga największą wartość dla przestrzeni
podtłokowej nr 4 i wykazuje tendencję wzrostową. W efekcie można przyjąć, że
w przypadku temperatury w przestrzeni podtłokowej nr 4 istnieją czynniki inne
niż temperatura powietrza doładowania w zasobniku, wpływające na charakter
jej zmian.
W przedstawionej ocenie zależności parametrów posłużono się analizą
przyrostów temperatur, opartą na funkcjach opisujących, w zastępstwie analizy
przebiegu rzeczywistych przyrostów temperatur, ponieważ byłaby ona utrudniona ze względu na znaczący rozrzut mierzonych wartości (rys. 4.).
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Rys. 4. Wykres zmierzonych przyrostów temperatury powietrza doładowania w przestrzeniach
podtłokowych względem temperatury powietrza w zasobniku:
 przyrost temp. przestrzeni podtłokowej nr 1,  przyrost temp. przestrzeni podtłokowej nr 2,
 przyrost temp. przestrzeni podtłokowej nr 3,  przyrost temp. przestrzeni podtłokowej nr 4,
 przyrost temp. przestrzeni podtłokowej nr 5
Fig. 4. A graph of measured scavenge air temperature growths between the scavenge air boxes
and scavenge sir receiver during the observation period . The appropriate figures refer to the
scavenge air box number
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Uwagi końcowe
Wykorzystanie najprostszych metod diagnostycznych do oceny stanu technicznego nie zawsze przynosi pożądane efekty. W przedstawionym przypadku
w celu określenia źródła zaistniałych zmian konieczna była ocena wielu parametrów diagnostycznych, a dokładniej ocena trendu ich zmian. W efekcie metoda
trendu została zastąpiona metodą rozpoznawania obrazów, polegającą na analizie wartości wielu parametrów diagnostycznych obiektu pod kątem znalezienia
podobieństw w ich wielkości, przy zaistniałej, typowej niesprawności.
Uwzględniając możliwość zastosowania systemów nadzoru i sterowania siłownią do celów analizy wyników pomiarowych, można stwierdzić, że po
wprowadzeniu prostych modyfikacji można uzyskać narzędzie charakteryzujące
się dużą skutecznością w prowadzeniu analizy. Narzędzie to w przypadku parametrów eksploatacyjnych silnie związanych ze strukturą obiektu będzie pozwalało ustalić stan obiektu na podstawie szybkich metod oceny, natomiast w przypadku trudności z postawieniem diagnozy umożliwi głębszą analizę przyczynowo-skutkową.
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