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S t r e s z c z e n i e  

Pokazano wyniki badań symulacyjnych wpływu czterech różnych obwodowych położeń 
pęknięcia wału turbiny średnioprężnej na stan dynamiczny turbozespołu dużej mocy. Przed-
stawiono pokrótce narzędzia numeryczne do analizy dynamiki wirników łożyskowanych ślizgowo 
z pęknięciem oraz model maszyny. W wyniku obliczeń okazało się, iż pęknięcie znacznie silniej 
wpływa na drgania bezwzględne panwi łożyskowych niż na drgania względne czopów. 

1. Wprowadzenie 

Rozwój specjalizowanych systemów diagnostycznych pracujących on- 
-line, systemów eksperckich itd. oznacza, iż należy jak najdokładniej poznać 
symptomy różnych defektów, np. jako zmiany stanu dynamicznego maszyny, 
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a ściślej – zmiany drgań jej łożysk lub innych elementów. Dotyczy to także 
defektu klasy pęknięcia wału. Niniejsza praca jest jedną z prowadzących wła-
śnie do poznania dynamiki układu wirnikowego turbozespołu 200 MW 
z pękniętym wirnikiem. Badania wykonano na drodze symulacji komputero-
wych. Jest to zatem typowa diagnostyka według modelu. Skupiono się przy 
tym na drganiach poprzecznych wywołanych pęknięciem w jednym z przekro-
jów w części SP turbiny, pokazując wpływ obwodowego (kątowego) położe-
nia osi pęknięcia. Jak bowiem pokazują wcześniejsze prace, wpływ ten może 
być znaczny [1]. 

Dodać należy, że niniejsza praca powstała w ramach Projektu Badawczego 
zamawianego DIADYN. 

2. Narzędzia badawcze 

Podstawowym narzędziem badawczym w Zakładzie Dynamiki Wirników 
i Łożysk Ślizgowych IMP PAN jest oryginalnie opracowane środowisko pro-
gramów komputerowych MESWIR, tworzące system programów do wszech-
stronnej analizy własności statycznych, kinetostatycznych i dynamicznych ukła-
dów wirnikowych łożyskowanych ślizgowo, w tym samych łożysk. Do analizy 
oddziaływań dynamicznych służy program NLDW. Wykorzystuje on tzw. dia-
termiczny model wymiany ciepła w łożysku (silnie nieliniowy) [2, 3]. Zawiera 
w sobie równania Reynoldsa, równania energii i przewodnictwa w filmie smar-
nym, a także model smarowania hybrydowego (tzw. lewary hydrostatyczne). 
Linia wirników została zamodelowana za pomocą MES, z wykorzystaniem ele-
mentów belkowych Timoshenki. Unikalną możliwością programu NLDW jest 
uwzględnienie ugięć kinetostatycznych wirnika. Podatność konstrukcji podpie-
rającej może zostać określona zarówno na podstawie stosownych obliczeń (np. 
programami komercyjnymi), jak również eksperymentalnie. Rys. 1 przedstawia 
algorytm programu NLDW. 

Celem uwzględnienia poprzecznego pęknięcia w wale zastosowano znany 
z literatury model elementu belkowego z pęknięciem Knotta [4, 5]. Określając 
geometrię pęknięcia należy podać, w którym elemencie wirnika się ono znajduje, 
podać kąt αP, określający położenie kątowe osi pęknięcia względem przyjętego 
układu współrzędnych oraz współczynnik pęknięcia, zwany także względną głę-
bokością pęknięcia, definiowany jako stosunek głębokości pęknięcia do średnicy 
przekroju – patrz wzór (1) oraz rys. 2. 

 

WP = g/D                (1) 
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Rys. 1. Algorytm programu NLDW 
Fig. 1. The NLDW code flow-chart 

 

 

 
Rys. 2. Geometria pęknięcia w programie NLDW 

Fig. 2. Geometry of the slot in the NLDW program 
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3. Modelowany obiekt 

Obiektem badań jest turbozespół o mocy 200 MW – jednostka najczęściej 
spotykana w polskim systemie energetycznym. Rys. 3 przedstawia dyskretyzację 
jego wirnika, w programie NLDW. Dla zwiększenia czytelności rysunku nie 
pokazano przyjętego rozkładu sił zewnętrznych działających na wirnik [1]. 

 
 

 
Rys. 3. Turbozespół o mocy 200 MW – dyskretyzacja wirnika (rysunek bez zachowania skali) 

Fig. 3. FEM discretisation of 200 MW turbo-set (the drawing doesn’t keep scale) 
 
 
 
Zidentyfikowany i dostrojony model maszyny nazywany jest „przypadkiem 

bazowym”. Jego stan dynamiczny – trajektorie i widma drgań w poszczególnych 
łożyskach przedstawia tzw. karta diagnostyczna (rys. 4). Przypadek bazowy 
stanowi punkt wyjścia do obliczeń stanów dynamicznych maszyny z defektami, 
będąc jednocześnie punktem odniesienia do porównań i określania symptomów 
tych defektów. 
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Rys. 4.  Przypadek bazowy – karta diagnostyczna 

Fig. 4. The base case – diagnostic card 
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4. Metodyka obliczeń 

Badano wpływ pęknięcia umiejscowionego w części SP turbiny (rys. 5). 
 

 
Rys. 5. Umiejscowienie pęknięcia w części SP turbiny 

Fig. 5. Crack location in the IP turbine 
 

 
Rozważono 4 przypadki obwodowego umiejscowienia pęknięcia, opisanego 

poprzez kąt αP (rys. 6). Celem umożliwienia bezpośrednich porównań w każdym 
przypadku przyjmowano jednakową względną głębokość pęknięcia WP = 0,45. 

 
 

 
 

Rys. 6. Warianty obwodowego umiejscowienia pęknięcia 
Fig. 6. Crack angular locations assumed in the work 

 

 
Podczas obliczeń wał podlega obrotowi wraz z pęknięciem. Przyjęto jego 

prędkość obrotową 3000 obr/min. Chwilowe położenie kątowe osi pęknięcia jest 
zatem opisane zależnością [2]: 

 
α = αP  + ωt           (2) 

 
gdzie: α –  chwilowy kąt położenia osi pęknięcia [rad], 

A D C B 

Pęknięcie 

° ° ° ° 
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αP  –  kąt fazowy osi pęknięcia względem znacznika fazy [rad], 
ω – prędkość kątowa wirnika [rad/s], 
t – czas [s]. 

 
Dzięki temu uwzględniono różne wzajemne położenia fazowe pęknięcia 

i wypadkowej układu sił zewnętrznych, działających na wirnik (przedstawione-
go symbolicznie jako Fi na rys. 6). Różne położenie kątowe osi pęknięcia wzglę-
dem znacznika fazy wirnika może powodować różną odpowiedź drganiową 
układu. Wynika to stąd, iż na wirnik działa układ sił i momentów okresowo 
zmiennych w czasie. Efekty dynamiczne cyklicznej zmiany sztywności wirnika, 
spowodowane pracą szczeliny, mogą wchodzić w interakcje (sprzężenia) z wy-
padkową układu wymuszeń zewnętrznych. W zależności zatem od ich wzajemne-
go kąta fazowego efekty te mogą się wzajemnie wzmagać bądź osłabiać, odpo-
wiednio zwiększając drgania układu lub je zmniejszając. Powoduje to, iż wpływ 
pęknięcia na dynamikę całego układu wirnikowego jest niejednoznaczny [1]. 

Wyniki obliczeń 

Rys. 7 pokazuje, jak zmieniały się podstawowe parametry drgań w po-
szczególnych łożyskach w zależności od kąta αP. 
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Rys. 7. Prędkości VRMS drgań bezwzględnych panwi oraz amplitudy peak-to-peak drgań względ-
nych czopów. Poszczególne słupki oznaczają: przypadek bazowy,  

αP = 0°, αP = 90°, αP = 180°, αP = 270° 

Fig. 7. VRMS of absolute vibrations of bearing bushes and peak-to-peak amplitudes of relative 
vibrations of journals. Subsequent columns indicate: base case,  

αP = 0°, αP = 90°, αP = 180°, αP = 270° 
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Przedstawiono prędkości VRMS w kierunkach X i Y dla drgań panwi, dla 
drgań czopów zaś pokazano amplitudy peak-to-peak w kierunkach u i v, obróco-
nych względem układu współrzędnych przyjętego do obliczeń o kąt 45°. Do-
puszczalne poziomy drgań wynoszą odpowiednio 7,5 mm/s i 165 µm. 

Wpływ pęknięcia najbardziej uwidacznia się w łożyskach tej części turbiny, 
w której zaistniało pęknięcie. Tutaj są to łożyska nr 1, 2 i 3, a więc części WP 
i SP. Ich wirniki są połączone sztywnym sprzęgłem kołnierzowym, można je 
zatem traktować jako jeden wał. Wpływ zjawisk zachodzących w części SP (jak 
opisywane w tej pracy pęknięcie) uwidacznia się także w części WP. W pozo-
stałych łożyskach (nr 4÷7) wpływ ten jest pomijalny. 

W omawianych przypadkach widać, iż najbardziej wpływa na dynamikę 
wirnika turbozespołu pęknięcie o osi pod kątem αP = 0°. Innymi słowy, w zamo-
delowanym układzie wirnikowym pęknięcie pod tym kątem wywołuje takie 
cykliczne zmiany sztywności wirnika, które najsilniej oddziałują (sprzęgają się) 
z układem sił działających na wirnik. Widać to zwłaszcza w łożyskach nr 1, 2 
i 3, gdzie notujemy kilkakrotne zwiększenie VRMS w kierunku X (ok. trzykrotne 
w łożyskach nr 1 i 3 i ok. pięciokrotne w łożysku nr 2), zaś w kierunku Y – na-
wet dwunastokrotne (łożysko nr 1). Amplitudy drgań względnych zwiększają się 
w tych łożyskach o ok. 25÷30%.  

Warto zauważyć, że drugim przypadkiem o podobnym wpływie na dynami-
kę wirnika, w sensie zwiększenia drgań względem przypadku bazowego, jest 
przypadek o położeniu pęknięcia αP = 180°. Mamy zatem do czynienia ze swo-
istą „symetrią” rozwiązań – kierunek osi pęknięcia w podobny sposób pokrywa 
się z wypadkową układu sił działających na wirnik.  

Warto teraz przyjrzeć się trajektoriom i widmom drgań. Rysunki 8÷11 
przedstawiają trajektorie i widma drgań pierwszych trzech łożysk. Są to  
 

 
 

Rys. 8. Drgania łożysk nr 1, 2 i 3 w przypadku αP = 0° 

Fig. 8. The vibrations of bearings No 1, 2, and 3 in the case of αP = 0° 
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Rys. 9. Drgania łożysk nr 1, 2 i 3 w przypadku αP = 90° 

Fig. 9. The vibrations of bearings No 1, 2, and 3 in the case of αP = 90° 
 
 
 

 
 

Rys. 10. Drgania łożysk nr 1, 2 i 3 w przypadku αP = 180° 

Fig. 10. The vibrations of bearings No 1, 2, and 3 in the case of αP = 180° 
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Rys. 11. Drgania łożysk nr 1, 2 i 3 w przypadku αP = 270° 

Fig. 11. The vibrations of bearings No 1, 2, and 3 in the case of αP = 270° 
 

 

fragmenty kart diagnostycznych. Z braku miejsca nie prezentujemy całych kart 
diagnostycznych, gdyż, jak stwierdzono powyżej, wpływ pęknięcia jest w łoży-
skach nr 4÷7 mało zauważalny. 

Porównując je z przypadkiem bazowym widać ich deformacje spowodowa-
ne pęknięciem. Kształty trajektorii zmieniły się, stały się chaotyczne, zwłaszcza 
trajektorie drgań panwi. Widma drgań panwi są  rozbudowane, pojawiają się 
wyższe harmoniczne (2X i 3X), jak też składowa ½X. W każdym z omawianych 
przypadków najbardziej rozbudowane widmo ma panew łożyska nr 2. Świadczy 
to o tym, iż kumuluje się w tym miejscu stosunkowo duża energia drgań. 

Trajektorie drgań względnych nie są tak chaotyczne. Jak to napisano powy-
żej, wzrost amplitud drgań względnych był stosunkowo niewielki. Oznacza to, 
iż dobrze dobrano łożyska pod względem ich właściwości tłumiących drgania 
(są to łożyska soczewkowe). Tym niemniej nadmiarowa energia drgań znajduje 
ujście w zwiększeniu drgań panwi. Zaobserwowano rozwój wyższych harmo-
nicznych, powszechnie uważanych za symptomy pęknięcia (zwłaszcza 2X). Ich 
poziomy nie są jednak znaczne. W co najmniej dwóch przypadkach – dla 
αP = 90° i αP = 180° – mamy do czynienia z wyraźną utratą stabilności hydrody-
namicznej łożysk ślizgowych i wystąpieniem wirów olejowych. Na rysunkach 
trajektorii widać charakterystyczną pętlę połówkową a widmie prążek ½X. 
Można sądzić, iż dalsza propagacja pęknięcia spowodowałaby dalszy rozwój 
niestabilności aż do wystąpienia bardzo niebezpiecznego bicia olejowego.  
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Podsumowanie 

Pokazano wyniki badań symulacyjnych wpływu obwodowego położenia 
pęknięcia wału turbiny średnioprężnej na stan dynamiczny turbozespołu dużej 
mocy. Wpływ ten, w omawianych przypadkach, uwidocznił się szczególnie 
w znacznym zwiększeniu prędkości VRMS drgań bezwzględnych panwi łożysko-
wych, które przejęły znaczną część energii drgań pękniętego wału. Świadczy to 
o dobrych własnościach antywibracyjnych łożysk ślizgowych. W widmach 
drgań zaobserwowano zarówno subharmoniki, jak i wyższe harmoniczne, jed-
nak bardziej rozbudowane widma drgań mają drgania bezwzględne. Wyższe 
harmoniczne drgań względnych są stosunkowo niewielkie. Pomimo iż są one 
uważane za typowe objawy pęknięcia wału, należy szukać innych sygnałów 
pozwalających bardziej jednoznacznie wskazać na defekt klasy pęknięcie, np. 
drgań wzdłużnych lub skrętnych [1, 2]. 

Warto wspomnieć o zaobserwowanej swoistej „symetrii” wyników obliczeń 
– największy wpływ na dynamikę układu miało pęknięcie położone pod kątem 
αP = 0° i 180°, a więc w płaszczyźnie działania wypadkowej układu sił działają-
cych na wirnik. Potwierdza to interakcje pęknięcia (cyklicznej zmiany sztywno-
ści wirnika) z układem wymuszeń. 

 
Praca wpłynęła do Redakcji 26.03.2007 r. 
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The influence of angular crack location of IP turbine rotor on large power turbo-set  
dynamics – computer simulations 

 
S u m m a r y  

The paper is being focused on lateral vibrations caused by the crack in one section of 
200 MW turbo-set shaft. The research was made in a way of computer simulation. The computer 
code that we use to simulate the rotating machinery dynamic state is called NLDW. A diathermic 
model of heat transfer in slide bearings is it’s base. The rotor line is modeled with FEM using 
typical Timoshenko beam elements with 6 DOF's per node. Crack is modeled by a simple “on-off” 
model introduced by Knott. Crack depth is described by the crack coefficient WP. It can be also 
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called a “relative crack depth” which is absolute crack depth divided by the shaft diameter (both in 
the length units). 

The object of the research is a 200 MW turbo-set. The model was identified and tuned on the 
parameters related to the particular real machine working in one of Polish power plants. Crack was 
placed in one section of IP turbine. Four different angular crack locations αP were taken into ac-
count to compare their influence on dynamics of the machine. Rotor is forced by the system of 
time-varying forces and moments, thus the resultant force is time-varying too. It causes different 
(and probably also time-varying) phase between crack and resultant force. 

Calculations were carried on with constant WP=0.45 and rotational speed 3000 rpm. The re-
sults confirmed that crack angular position may have influence on dynamics of the machine. VRMS 
of absolute vibration of bearing bushes rises even to twelve times (bearing No 1, αP=0O), usually 
3-4 times. The amplitudes of relative vibrations of journals don’t rise so much (about 25-30%). 
The growth of vibration levels is observed only in bearings No 1, 2 and 3. Trajectories of bushes 
became chaotic and higher harmonics of significant levels were observed. Bearings demonstrate 
the presence of subharmonics ½X caused by oil whirls. Higher harmonics are also observed, but 
their values are not significant. 

 




