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Summary
The paper presents some problems of carrying out measurements of energetic characteristics and vessel’s
performance in the conditions of sea examinations. We present the influence of external and atmosphere conditions on
the examination results and gas engine characteristics. We also discuss the manner of reducing the results of
measurements to the standard conditions. We present the way of preparing propulsion characteristics and the way of
its use in the exploitation on the basis of the marine gas turbine engine. The influence of surrounding conditions on
the engine performance, the influence of weather conditions, in this the influence of the temperature of air intake, the
influence of the change of pressure atmospheric, the influence of the change of the atmospheric humidity, the
reduction of measured values for so called the standard-atmosphere , the verification of driving performances in
operation , driving characterizations are presented in the paper.
Moreover the character of changes of the efficiency and the compressor work versus the compression
temperature, The influence of changes of the atmospheric humidity intake on performances of the turbine-engine,
Essential values of research of the driving ship system, driving performances are represented.
Keywords: diagnostics, vessel’s propulsion systems, measurements

WARUNKI PRZEPROWADZANIA POMIARÓW NAPĉDOWYCH I
DIAGNOSTYCZNYCH W CZASIE PRÓB MORSKICH
Streszczenie
Praca przedstawia problematykĊ przeprowadzania pomiarów energetycznych i osiągów okrĊtu w warunkach
badaĔ morskich. Przedstawiono wpáyw warunków zewnĊtrznych w tym warunków atmosferycznych na wyniki
pomiarów i charakterystyki silnika. Omówiono sposób sprowadzania wyników pomiarów do warunków
porównawczych. Przedstawiono metodykĊ sporządzania charakterystyk napĊdowych oraz sposób ich wykorzystania w
eksploatacji na przykáadzie okrĊtowych turbinowych silników spalinowych. Wpáyw warunków zewnĊtrznych na
charakterystyki silnika, wpáyw warunków atmosferycznych, w tym wpáyw temperatury powietrz dolotowego, wpáyw
zmiany ciĞnienia atmosferycznego, wpáyw zmiany wilgotnoĞci powietrza, przeliczanie wartoĞci zmierzonych do tzw.
atmosfery wzorcowej, weryfikacja charakterystyk napĊdowych w eksploatacji, charakterystyki napĊdowe są
prezentowane w artykule.
Ponadto charakter zmian sprawnoĞci i pracy sprĊĪarki w zaleĪnoĞci od temperatury i sprĊĪu, wpáyw zmian
wilgotnoĞci powietrza dolotowego na charakterystyki silnika turbinowego, wielkoĞci charakteryzujące badania ukáadu
napĊdowego statku, Charakterystyki napĊdowe są zilustrowane.
Sáowa kluczowe: diagnostyka, napĊdy okrĊtowe, pomiary

1. Uwagi wstĊpne
Pomiary wielkoĞci związanych z elementami ukáadu napĊdowego wykonywane na okrĊtach
mają na celu okreĞlenie aktualnego stanu technicznego elementów napĊdu gáównego lub ocenĊ
parametrów ruchowych statku. Pomiary diagnostyczne powinny byü wykonywane w sposób
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ciągáy, natomiast pomiary mające na celu opracowanie charakterystyk napĊdowych wykonywane
są okresowo np. po zbudowaniu statku, przeprowadzeniu remontu elementów ukáadu napĊdowego,
okreĞlaniu klasy statku itp. Pomiary napĊdowe mają na celu ocenĊ prognozy napĊdowej dla
nowobudowanego statku, czy teĪ ocenĊ aktualnych osiągów statku bĊdącego w eksploatacji. Bez
wzglĊdu na cel przeprowadzanych pomiarów naleĪy zdawaü sobie sprawĊ z tego, Īe statek zawsze
pracuje w zmiennych warunkach i warunki te mogą mieü wpáyw na jakoĞü i wiarygodnoĞü
pomiarów. Na zmianĊ warunków páywania wpáyw mają parametry związane z:
- samym statkiem tj. stan zaáadowania, zuĪywanie zapasów (zmiana wypornoĞci), zmiana
stanu kadáuba, Ğrub, silników itp.
-warunkami hydrometeorologicznymi
-rejonem páywania.
OcenĊ rzeczywistych charakterystyk napĊdowych w eksploatacji przeprowadza siĊ podczas
badaĔ okrĊtu w morzu.
1.Wpáyw warunków zewnĊtrznych na charakterystyki silnika
Silniki okrĊtowe pracują w silnie zmiennych warunkach. Zmiana warunków spowodowana jest
ciągáą zmianą wypornoĞci statku, a wiĊc i jego zanurzeniem, zmianą rejonu páywania oraz zmianą
warunków atmosferycznych. Warunki atmosferyczne mają wpáyw na wyniki pomiarów
wszelkiego rodzaju silników. JednakĪe szczególnie istotny jest dla ukáadów napĊdowych z
turbinowymi silnikami spalinowymi. Wynika to z bardzo duĪego strumienia masy powietrza
zasysanego przez silnik, który moĪe wynosiü do 100 m3/s. Dla prowadzenia analiz
porównawczych osiągów ukáadu napĊdowego statku, czy teĪ dla celów oceny diagnostycznej w
czasie, niezbĊdnym jest uwzglĊdnianie zmiany warunków páywania przy opracowywaniu
wyników pomiarów.
1.1 Wpáyw warunków atmosferycznych
Warunki atmosferyczne mają wpáyw na osiągi kaĪdego rodzaju silnika ,jednakĪe najwiĊkszy
wpáyw dotyczy turbinowych silników spalinowych. Turbinowe silniki spalinowe dla zapewnienia
odpowiedniego przebiegu procesu roboczego wymagają duĪych iloĞci powietrza. Wspóáczynnik
nadmiaru powietrza w silniku wynosi 3,6 –5. Odpowiada to jednostkowemu zapotrzebowaniu
powietrza, wynoszącemu 18 – 25 kg/kWh. KoniecznoĞü sprĊĪania duĪej masy powietrza
powoduje, Īe istotny jest wpáyw zmiany warunków atmosferycznych na pracĊ silnika, warunki
jego regulacji, osiągi itp. Istotny wpáyw wywierają zmiany temperatury, ciĞnienia i wilgotnoĞci
powietrza, które powodują zmianĊ wáasnoĞci fizycznych tj gĊstoĞü, lepkoĞü, ciepáo wáaĞciwe, staáa
gazowa itp.
Zmiany osiągów silnika spowodowane warunkami atmosferycznymi mogą byü znaczne i niekiedy
mogą powodowaü niemoĪnoĞü zrealizowania odpowiednich osiągów silnika.
1.1.1.Wpáyw temperatury powietrza dolotowego
Wahania temperatury powietrza dolotowego spowodowane są eksploatacją okrĊtów w róĪnych
rejonach, a nawet strefach klimatycznych, róĪnych porach roku i dnia.
Standardowo przyjmuje siĊ Īe temperatura otoczenia wynosi 288 K. Natomiast dla rejonu Morza
Baátyckiego moĪna przyjąü, Ī temperatura otoczenia zmienia siĊ w zakresie 238 –308 K. Tak duĪe
wahania temperatury powodują wyraĨną zmianĊ warunków pracy silnika, co musi byü
uwzglĊdniane przy ocenie osiągów silnika pracującego w róĪnych warunkach. Wzrost temperatury
powietrza dolotowego powoduje obniĪenie strumienia masy powietrza z uwagi na zmniejszenie
gĊstoĞci i w rezultacie obniĪenie mocy silnika. TakĪe zmianie ulegną inne wielkoĞci
charakteryzujące przebieg procesu roboczego silnika oraz sprawnoĞü sprĊĪarki. W zakresie
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obciąĪeĔ bliskich obliczeniowym, wzrost temperatury powietrza powoduje nieznaczny wzrost
sprawnoĞci sprĊĪarki. Spowodowane jest to wzrostem prĊdkoĞci dĨwiĊku i obniĪeniem liczby
Macha, co powoduje poprawienie warunków opáywu, czyli zmniejszenie strat hydraulicznych.
Przy obniĪeniu temperatury powietrza dolotowego spadek sprawnoĞci sprĊĪarki powoduje wzrost
jednostkowego zuĪycia paliwa. Na rys 1. przedstawiono charakter zmian sprawnoĞci sprĊĪarki i
jej pracy efektywnej w zaleĪnoĞci od temperatury powietrza dla róĪnych sprĊĪy. Z
przedstawionych zaleĪnoĞci wynika, Īe optymalny sprĊĪ zarówno dla sprawnoĞci sprĊĪarki jak i
jej pracy zmienia siĊ liniowo. Zmiana tych wartoĞci optymalnych róĪni siĊ od siebie tym bardziej
im róĪnica temperatur zwiĊksza siĊ.

Rys. 1. Charakter zmian sprawnoĞci i pracy sprĊĪarki w
zaleĪnoĞci od temperatury i sprĊĪu
Fig. 2. The character of changes of the efficiency and the
compressor work versus the compression temperature

1.1.2. Wpáyw zmiany ciĞnienia atmosferycznego
Zmiany ciĞnienia atmosferycznego, w porównaniu do temperatur są stosunkowo niewielkie.
Zmiany ciĞnienia powietrza mogą zachodziü w zakresie 96 –104 kPa. WzglĊdna zmiana ciĞnienia
odniesiona do ciĞnienia standardowego (101,3 kPa) wynosi maksymalnie do 10 %. Z tego
wzglĊdu wpáyw zmiany ciĞnienia na charakter pracy silnika nie jest tak znaczący jak temperatury.
Zmiana ciĞnienia powietrza i wynikająca z tego zmiana gĊstoĞci powietrza na wlocie do silnika
prowadzi do proporcjonalnej zmiany ciĞnienia we wszystkich przekrojach kontrolnych silnika.
Wzrost ciĞnienia atmosferycznego powoduje zwiĊkszenie masy powietrza i w rezultacie wzrost
mocy silnika. Niezmienione pozostają natomiast temperatury, prĊdkoĞci obrotowe, sprĊĪe,
sprawnoĞci i jednostkowe zuĪycie paliwa.
1.1.3. Wpáyw zmiany wilgotnoĞci powietrza
WilgotnoĞü powietrza moĪe siĊ zmieniaü w bardzo szerokim zakresie od powietrza suchego do
zawierającego nasyconą parĊ wodną. WilgotnoĞü istotnie wpáywa na osiągi pracy silników
spalinowych. Związane jest to przede wszystkim ze zmianą masy powietrza oraz ze zmianą
parametrów cieplnych powietrza tj. ciepáa wáaĞciwego i staáej gazowej. Wzrost wilgotnoĞci
powietrza prowadzi do wzrostu staáej gazowej i w rezultacie do zmniejszenia gĊstoĞci powietrza
dolotowego. Powoduje to zmniejszenie masowego natĊĪenia przepáywu powietrza przez silnik.
Wpáyw zmniejszenia natĊĪenia przepáywu powietrza jest wiĊkszy niĪ wzrost ciepáa wáaĞciwego,
co powoduje spadek mocy silnika. Powietrze dolotowe do silnika oprócz pary wodnej zawiera teĪ
krople wody, tzw aerozol morski. ZawartoĞü wody i pary w odniesieniu do masy powietrza
suchego okreĞla stopieĔ zawilĪenia
X=

mH 2o ,
mps
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gdzie

mps - masa powietrza suchego.

Na rys . 2. przedstawiono przykáadową zmianĊ osiągów silnika przy zmianie stopnia
zawilĪenia w zakresie 0,01 – 0,07.

Rys.2. Wpáyw zmian wilgotnoĞci powietrza dolotowego na charakterystyki silnika turbinowego
Fig. 2. The influence of changes of the atmospheric humidity intake on performances of the turbine-engine

1.2. Przeliczanie wartoĞci zmierzonych do tzw. atmosfery wzorcowej
Zmienne warunki atmosferyczne wystĊpujące podczas eksploatacji silników okrĊtowych
wymagają sprowadzenia wyników badaĔ do parametrów tzw. atmosfery wzorcowej (po = 101,325
kPa i To =288,15 K). ZmianĊ temperatury, ciĞnienia, prĊdkoĞci obrotowej i mocy od warunków
atmosferycznych prezentują nastĊpujące zaleĪnoĞci :
-zredukowana moc silnika

Pzr = Pzm

101325 288,15 ,
pozm
Tozm

-zredukowane ciĞnienie
101325 ,
pzr = pzm
pozm
-zredukowana temperatura
288,15 ,
Tzr = Tzm
Tozm
-zredukowana prĊdkoĞü obrotowa
nzr = nzm

gdzie:

288,15 ,
Tozm

Pzr , pzr , Tzr , nzr - dotyczy parametrów zredukowanych ,
Pzm , pzm , Tzm , nzm , - dotyczy parametrów zmierzonych ,
To , po
- parametry otoczenia .
2.0. Weryfikacja charakterystyk napĊdowych w eksploatacji

OcenĊ rzeczywistych charakterystyk napĊdowych w eksploatacji przeprowadza siĊ podczas
badaĔ okrĊtu w morzu. Dla peánej oceny charakterystyk napĊdowych naleĪaáoby mierzyü:
- moment obrotowy na waáach napĊdowych, napór Ğrub, prĊdkoĞü obrotową waáów, prĊdkoĞü
okrĊtu oraz zuĪycie paliwa przez poszczególne silniki.
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Badania napĊdowe w morzu przeprowadzane są w róĪnych, niepowtarzalnych warunkach
zewnĊtrznych róĪniących siĊ zasadniczo od warunków umownych tzn. tych dla których
przeprowadzane są badania modelowe lub liczone są charakterystyki napĊdowe. W tabeli 1
przedstawiono wielkoĞci wejĞciowe związane ze statkiem i z warunkami morskimi oraz wielkoĞci
pomiarowe związane z oceną diagnostyczną i napĊdową silników napĊdu gáównego statku. Dla
prawidáowej oceny wiarygodnoĞci charakterystyk napĊdowych uzyskanych podczas prób w morzu
istotnym jest oszacowanie przedziaáów niepewnoĞci pomiarowych mierzonych i wyliczonych
wielkoĞci. SpoĞród mierzonych wielkoĞci najwiĊksza niepewnoĞü pomiarowa wystĊpuje przy
pomiarze naporu Ğrub oraz momentu obrotowego.
Na wielkoĞü niepewnoĞci pomiarowej momentu obrotowego oraz naporu mierzonych metodami
tensometrycznymi w pierwszym rzĊdzie wpáyw ma niepewnoĞü oceny moduáu sprĊĪystoĞci
materiaáu waáu, która wynosi okoáo 4% oraz báąd osiowania naklejanych tensometrów przy
pomiarze naporu.
Tabela 1. WielkoĞci charakteryzujące badania ukáadu napĊdowego statku
Table 1. Essential values of research of the driving ship system

WielkoĞci wejĞciowe

WielkoĞci mierzone

Parametry statku
WypornoĞü

Parametry diagnostyczne
PrĊdkoĞü
obrotowa
zespoáów silnika
Przebieg
procesu
roboczego
Moment obrotowy CiĞnienie
czynnika
na wale
roboczego
Napór Ğrub
Temperatura
czynnika
roboczego
Moc napĊdu
CiĞnienie paliwa i oleju
ZuĪycie paliwa
ZuĪycie paliwa i oleju

Zanurzenie

Warunki badaĔ
Parametry napĊdowe
Parametry
otoczenia: PrĊdkoĞü statku
temperatura, ciĞnienie
Stan morza
PrĊdkoĞü obrotowa

PrzegáĊbienie

Siáa wiatru

Stan kadáuba

Kierunek wiatru i fali

Stan Ğruby
Prąd morski
Stan silnika
GáĊbokoĞü akwenu
Zadana prĊdkoĞü Kurs statku
páywania
2. Charakterystyki napĊdowe

Dla sporządzenia charakterystyk napĊdowych niezbĊdnym jest znajomoĞü:
x Charakterystyki oporowej kadáuba R = f(v).
x Charakterystyk Ğrub swobodnych .
Charakterystyki hydrodynamiczne Ğrub w postaci KT, KQ, Kp = f(J) ,
gdzie: wspóáczynnik naporu
T
,
KT
2
U
n
D4
T – napór Ğruby ,
n – prĊdkoĞü obrotowa Ğruby ,
D – Ğrednica Ğruby
wspóáczynnik momentu

KQ

Q

Un 2 D 5

,

Q – moment obrotowy
U - gĊstoĞü wody
Kp – sprawnoĞü Ğruby swobodnej

Kp

KT J ,
K Q 2S
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J - wspóáczynnik posuwu

Xp

J

Dn

Xp – prĊdkoĞü postĊpowa Ğruby .

,

x Charakterystyk silników napĊdowych N = f(n)
x Charakterystyki elementów przeniesienia momentu obrotowego:
sprawnoĞü linii waáów Klw, sprawnoĞü przekáadni Kr.
x Wspóáczynniki charakteryzujące wspóápracĊ kadáuba i Ğruby.

t – wspóáczynnik ssania

t

1

R ,
T

w – wspóáczynnik strumienia nadąĪającego
w 1

Xp
.
X

Podstawą do sporządzenia charakterystyk napĊdowych jest opracowanie w oparciu o
charakterystyki hydrodynamiczne Ğruby swobodnej jej pola moĪliwej pracy. Pole to sporządza siĊ
w ukáadach wspóárzĊdnych T - n, Q - n, N - n z zaznaczeniem linii staáych wartoĞci
wspóáczynników posuwu J oraz prĊdkoĞci obrotowej Ğruby n. NastĊpnie nanosi siĊ na
odpowiednie wykresy charakterystyki oporowe oraz charakterystyki silnika napĊdowego
odniesione do tych samych miejsc pomiarowych np. stoĪek Ğruby lub sprzĊgáo waáu wyjĞciowego
silnika dla momentu obrotowego i mocy oraz kadáub statku lub stoĪek Ğruby dla charakterystyki
oporowej i parametrów Ğruby. Sprowadzenie wyników pomiarów do odpowiedniego miejsca jest
istotne w celu uwzglĊdnienia sprawnoĞci elementów poĞredniczących w przekazywaniu momentu
obrotowego oraz sprawnoĞci kadáuba i Ğrub napĊdowych.
Charakterystyki napĊdowe dają peány obraz
prawidáowoĞci doboru elementów ukáadu
napĊdowego i umoĪliwiają przeprowadzenie
oceny wáasnoĞci ruchowych statku. Dla okrĊtów
z kombinowanymi ukáadami napĊdowymi,
charakterystyki napĊdowe oraz sposób ich
przedstawienia znacznie siĊ komplikują.
Spowodowane jest to tym, Īe:
x kombinowany ukáad napĊdowy umoĪliwia
szereg sposobów wykorzystania silników
napĊdowych; np. praca samych silników
marszowych, samych szczytowych, czy teĪ
ich áączna praca;
x duĪe prĊdkoĞci páywania powodują wysokie
obciąĪenie Ğrub; z reguáy Ğruby pracują w
zakresie silnie rozwiniĊtej kawitacji, czy teĪ
superkawitacji, stąd w charakterystykach
hydrodynamicznych
Ğrub
oprócz
wspóáczynnika posuwu naleĪy uwzglĊdniü
liczbĊ kawitacyjną.
Dobre efekty
uzyskuje siĊ przedstawiając
charakterystyki
napĊdowe
ukáadów
Rys 3. Charakterystyki napĊdowe
kombinowanych
jako
indywidualne
charakterystyki dla kaĪdego rodzaju silników.
Fig. 3. Driving performances
Na rys 3 przedstawiono przykáadową charakterystykĊ napĊdową dla klasycznego napĊdu statku
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4. Wnioski koĔcowe

Dla prawidáowej oceny wiarygodnoĞci charakterystyk napĊdowych uzyskanych podczas prób
w morzu istotnym jest oszacowanie przedziaáów niepewnoĞci pomiarowych mierzonych i
wyliczonych wielkoĞci. SpoĞród mierzonych wielkoĞci najwiĊksza niepewnoĞü pomiarowa
wystĊpuje przy pomiarze naporu Ğrub oraz momentu obrotowego.
Przeprowadzane badania napĊdowe w warunkach rzeczywistych, na wyniki których istotny
wpáyw mają warunki zewnĊtrzne tzn. Ğrodowisko badaĔ oraz szeroko rozumiany stan kadáuba i
Ğruby mogą pozwoliü na oszacowanie stanu technicznego caáego okrĊtu tzn. kadáuba i ukáadu
napĊdowego. Wykonywane okresowo badania pozwalają okreĞliü wzajemne relacje pomiĊdzy
zuĪyciem paliwa, momentem obrotowym, prĊdkoĞcią obrotową oraz prĊdkoĞcią okrĊtu. I te relacje
mogą byü wykorzystywane w bieĪącej eksploatacji dla oceny stanu poszczególnych elementów
ukáadu napĊdowego przy wykorzystaniu teoretycznych charakterystyk napĊdowych obliczonych
dla Ğruby i kadáuba adekwatnego. W badaniach diagnostycznych kaĪdorazowo naleĪy braü pod
uwagĊ stan zaáadowania statku, a dla okrĊtów wojennych stan zapasów w tym zapas paliwa, który
stanowi duĪy udziaá w masie caákowitej statku oraz warunki atmosferyczne i
hydrometeorologiczne wykonywania pomiarów.
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