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Streszczenie
Linie wałów są zazwyczaj obliczane i konstruowane indywidualnie dla wszystkich typów
maszyn. Obliczenia są dokonywane z uwzględnieniem zadań stawianych maszynom, obciążeniom
dynamicznym występującym w na łożyskach etc. Typowym przykładem konstrukcji jest linia
wałów okrętów do zwalczania min. Współczesne okrętowe układy napędowe są obliczane przy
obciążeniach statycznych, a w procesie prób zdawczych sprawdzane przy zmiennych obciążeniach. Podstawowym zadaniem obliczeniowym jest wyeliminowanie ewentualnych rezonansów
drgań wzdłużnych, giętnych i skrętnych. Analiza obciążeń występujących w linii wałów okrętowych wskazuje na występowanie silnych oddziaływań dynamicznych wpływających na niezawodność układu napędowego. Oddziaływanie dynamiczne wybuchu podwodnego może
spowodować powstanie nieoczekiwanych w obliczeniach wymuszeń. Wartości parametrów współosiowości mogą zostać przekroczone chwilowo, a nawet trwale. Powstające drgania powodują
zmiany w zakresie dynamiki oraz powstanie prędkości krytycznych drugiego rodzaju, które
w efekcie są w stanie szybko zniszczyć układy łożyskowe. Modelowanie oddziaływań dynamicznych może dostarczyć informacji niezbędnych w procesie projektowania dla rozpoznania występujących zagrożeń w układzie napędowym niszczyciela min.
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1. Wstęp

Specyfika systemu napędowego polega na tym, że każdy wał pośredni lub
śrubowy ze względu na małoseryjną produkcję jest indywidualnie projektowany
i obliczany dla danej klasy jednostek pływających [4]. W procesie obliczeń
oprócz typowych procedur należy uwzględnić charakter pracy jednostki pływającej oraz typowe obciążenia dla realizowanych zadań. Szczególnym przypadkiem zespołu ruchowego jest okrętowa linia wałów. Transmisja momentu obrotowego oraz sił poosiowych musi być analizowana jakościowo przy uwzględnieniu rozszerzalności cieplnej maszyn, falistości i chropowatości powierzchni,
a także zmiennych parametrów wzajemnego położenia geometrycznego wynikających z odkształceń sprężystych kadłuba na fali [1, 7]. Oddziaływania dynamiczne, które nie były uwzględniane w typowej procedurze obliczeniowej są
w stanie w bardzo krótkim czasie doprowadzić do unieruchomienia jednostki
pływającej, szczególnie okrętów zwalczania min.
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Rys. 1. Klasyfikacja przyczyn odkształceń sprężystych kadłuba
Fig. 1. Hull’s elastic strain causes classification
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Permanentne, zmienne obciążenie falą morską, wybuchy podwodne i nawodne, kontakt z krą pływającą lub mielizną a przy tym lekka konstrukcja kadłuba okrętowego powodują, że fundamenty maszyn w siłowni okrętowej nie są
w stanie utrzymać stałego, wzajemnego położenia geometrycznego elementów
transmisji mocy [2]. W praktyce okazuje się, że to właśnie linie wałów, przy
prędkościach maksymalnych, stają się najbardziej sztywnym elementem systemu kadłub–silnik–pędnik.
Obowiązujące przepisy Towarzystw Klasyfikacyjnych stawiają tylko ogólne wymagania zarówno w stosunku do geometrii wzajemnego położenia i montażu maszyn okrętowych, dopuszczalnych naprężeń projektowych jak i do dopuszczalnych poziomów drgań. Problemem w zakresie okrętów wojennych staje
się jednak brak wymagań w stosunku do sztywności kadłuba. Okrętowe systemy
napędowe pracują w wyjątkowo trudnych warunkach spowodowanych permanentnymi obciążeniami zarówno dynamicznymi jak i statycznymi. Odkształcenia sprężyste będące źródłem drgań elementów systemu napędowego, mogą
spowodować trwałe odkształcenia powierzchni kadłuba oraz fundamentów maszyn napędu głównego. Strukturę przyczyn potencjalnych odkształceń kadłuba
oddziałujących na okrętowy system napędowy przedstawia rysunek 1 (str. 82).
2. Statyczne i dynamiczne odkształcenia kadłuba
Odkształcenia statyczne można z dość dużą dokładnością zamodelować
nawet przed wdrożeniem okrętu do eksploatacji [8]. Znajomość budowy kadłuba, rozkładu mas, dopuszczalne przegłębienia w zakresie eksploatacyjnych wyporności pozwalają obliczyć rzeczywiste pole powierzchni zwilżonej kadłuba
oraz rozkład naprężeń w jego wszystkich punktach węzłowych, w tym na fundamentach łożysk. Okręt w okresie eksploatacji przechodzi wiele etapów oraz
poddawany jest działaniu rozmaitych sił. W większym bądź mniejszym stopniu
wszystkie te czynniki mogą wpływać na wzajemne położenie elementów linii
wałów. Każda jednostka wykonująca swoje zadania jest w stanie w ciągu doby
kilka razy znacznie zmienić swoją wyporność. Objawia się to w sposób szczególnie widoczny i odczuwalny w postaci przegłębienia i przechyłu burtowego.
Nie pozostaje to oczywiście bez wpływu na kadłub okrętu, który zmienia swój
kształt w stosunku do wzorcowego na równej stępce. Tak więc zmiana wyporności okrętu będzie miała bezpośredni wpływ na współosiowość elementów
systemu napędowego.
Największym problemem eksploatacyjnym są wymuszenia dynamiczne oddziałujące na okręt. Głównymi przyczynami odkształceń sprężystych kadłuba
są:
• oddziaływanie dynamiczne kadłuba z falą morską;
• bezpośredni kontakt z krą pływającą;
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• oddziaływanie fali uderzeniowej nawodnych i podwodnych wybuchów w zakresie sprężystym oraz plastycznym, często na granicy histerezy materiału
poszycia.
Podstawowymi źródłami tego rodzaju oddziaływań są:
1) ciśnienie hydrostatyczne i hydrodynamiczne oddziaływania morza,
2) ciśnienie hydrostatyczne i hydrodynamiczne ładunku ciągłego lub gazowego w zbiornikach okrętowych,
3) oddziaływanie ładunków stałych lub sypkich,
4) oddziaływanie wiatru,
5) oddziaływanie udarowe od wybuchu podwodnego lub nawodnego,
w procesie wodowania, pływania w polu lodowym, w chwili katastrofy
spowodowanej zderzeniem z inną jednostką itp.
3. Oddziaływanie fali morskiej
Analizując oddziaływanie fali morskiej w pierwszym kroku należy założyć,
że kadłub jest belką nieodkształcalną. Jednakże w obliczeniach docelowych
koniecznym jest przyjęcie założenia odkształcalności kadłuba. Tylko w takim
wypadku będzie można określić przemieszczenia punktów węzłowych od oddziaływania dynamicznego, a w konsekwencji zmiany wzajemnego położenia
geometrycznego maszyn wewnątrz siłowni. Istotnym zagadnieniem jest statyczne ustawienie okrętu do fali. Przy założeniu, że okręt porusza się w kierunku osi
X0 z prędkością V, a płaska fala harmoniczna porusza się w kierunku osi X
z prędkością Cf, bezwzględne układy współrzędnych OX i OX0 można przedstawić jak na rys. 2.
Równanie profilu fali płaskiej oddziałującej na kadłub w układzie OX można zapisać jako:
(1)
ζ ( x, t ) = a ⋅ cos(kx − ωt )
Jeżeli w chwili t = 0 początki układów współrzędnych OX i OX0 pokryją się, to
zajdzie następująca relacja:

x = (Vt + x1 ) cos χ + x2 sin χ

(2)

Równanie fali względem płaszczyzny przekroju kadłuba przyjmie postać:

ζ ( x1 , x2 , t ) = a ⋅ cos(k ⋅ x1 cos χ + k ⋅ x2 sin χ − ωe ⋅ t )

(3)

gdzie: ωe = ω −ν ⋅ k ⋅ cos χ – jest częstością spotkania, a – ogólną amplitudą
fali.
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Rys. 2. Wzajemne położenie układów bezwzględnego OX i oraz względnego OX0
Fig. 2. Correlation between absolute OX and relative OX0 coordinate systems

Jeżeli założymy, że χ = 0, to okręt przemieszcza się prostopadle do fali, natomiast gdy χ ≠ 0, to okręt znajduje się na fali skośnej. Uwzględniając ruch kadłuba w wodze głębokiej zm > 10TK, to dodatkowe ciśnienie od fali, wynikające
z ruchu potencjalnego cieczy idealnej wynosi jak we wzorze (4) i zanika z głębokością morza zm wykładniczo [8]:
(4)
∆p = ρ ⋅ g ⋅ e kzm ζ ( x, t )
gdzie:

k = 2λΠ , ω = 2Π , ω 2 = g ⋅ k , : k – liczba fali, T – okres fali.

T
Analiza oddziaływania dynamicznego fal rzeczywistych pozwala na ustalenie tzw. obliczeniowej amplitudy fali standardowej „a0” w zależności od jej
długości „λ”.
(5)
1

a0 =

20

λ

4. Oddziaływanie wybuchu nawodnego lub podwodnego
Drugim źródłem odkształceń dynamicznych kadłuba okrętu wojennego są
wybuchy podwodne i nawodne. Tego typu oddziaływanie jest w stanie spowodować kruche pękanie łożysk nośnych i oporowych linii wałów. Przy ocenie
stopnia zagrożenia dla systemów łożyskowych wewnątrz kadłuba od wybuchu
podwodnego wykorzystuje się dość często uproszczony wzór na współczynnik
zagrożenia (liczbę udarową) padająca pod kątem α:
(6)
z = RG cos α
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Liczba udarowa jest proporcjonalna do energii plastycznego odkształcenia
płyt poszycia kadłuba o grubości gp ≤ 15 mm przy prostopadłym działaniu fali
uderzeniowej. Grubość poszycia jest tutaj nieprzypadkowa i przyjęta została
jako standardowa grubość blach przeznaczonych na zwilżoną część kadłuba
jednostek pływających. Zagrożenie wybuchem kontaktowym lub prawie kontaktowym ma miejsce, gdy fale uderzeniowe energii akustycznej wraz z gazami
powybuchowymi docierają bezpośrednio do burty kadłuba. Konstrukcja kadłuba
jest wtedy narażona na wybicie otworu burtowego na granicy ośrodków wody
i powietrza, odkształcenia plastyczne samego poszycia, a nawet plastyczną deformację owrężenia i wzdłużnic. Efektem tego może być zmiana wzajemnego
położenia geometrycznego maszyn napędu głównego wewnątrz kadłuba.
Fala detonacyjna rozchodzi się od centrum detonacji do powierzchni pęcherza gazowego i przekazuje sąsiadującym z nim cząsteczkom wody energię [3].
Proces pulsacji powtarza się wielokrotnie, aż do momentu, gdy pęcherz gazowy
wypłynie na powierzchnię morza. Stąd też ilość pulsacji zależy między innymi
od zanurzenia ładunku wybuchowego. Dla obliczeń wytrzymałościowych kadłuba zwykle analizuje się jedynie pierwsze trzy wartości ciśnień pulsacji.
W wyniku detonacji ładunku do obiektu dociera fala uderzeniowa. Na jej
froncie panuje ciśnienie, będące funkcją masy ładunku wybuchowego i odległości miedzy nim a obiektem. W literaturze dostępna jest liczna grupa wzorów
określających maksymalną wartość ciśnienia, otrzymanych na drodze badań
eksperymentalnych [6]. Jednym z podstawowych jest wzór:
1,13

3 M 
 105
pmax = 523

 R 

(7)

gdzie: M – masa ładunku trotylu, R – odległość.
Przebieg ciśnienia na froncie fali uderzeniowej można aproksymować
krzywą wykładniczą opisaną równaniem:
 −t 
 


p( t ) = p max e  θ

gdzie:

3 M 
θ = 3 GM 

 R 

(8)

(−0.22 )

9,3 ⋅ 10 −5 , t – czas.

Wielkość θ jest stałą czasową. Jej wartość określa czas, w którym ciśnienie
fali uderzeniowej zmniejszy się do 36,8% wartości ciśnienia maksymalnego.
Pulsacje pęcherza gazowego mogą mieć taką samą wartość jak częstość
własna kadłuba okrętowego lub częstotliwość obrotowa wirującego wału.
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Wówczas wystąpi zjawisko rezonansu, które może zwielokrotnić efekty detonacji ładunku wybuchowego i spowodować znacznie poważniejsze zniszczenia
w obrębie systemuu łożyskowego linii wałów [5].
5. Badania eksperymentalne
Na potrzeby identyfikacji parametrów eksplozji podwodnej dokonano pilotażowego testu z ładunkiem wybuchowym TNT o masie m = 37,5 kg. Schemat
przeprowadzonego eksperymentu przedstawia rys. 3. Celem przeprowadzonych
badań było uzyskanie informacji dotyczących: charakteru oddziaływania fali
uderzeniowej na łożyska linii wałów w postaci rejestracji parametrów drganiowych, oceny przebiegu czasowego przyspieszeń drgań z uwzględnieniem dynamiki sygnałów w rozpatrywanych punktach pomiarowych, oceny możliwości
identyfikacji oddziaływania pulsacji kolejnych pęcherzy gazowych w przebiegu
czasowym przyspieszeń drgań oraz identyfikacji cech sygnałów przy zastosowaniu analizy widmowej – rys. 4.

Rys. 3. Schemat eksperymentu z wybuchem podwodnym
Fig. 3. Scheme of underwater explosion experiment
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Rys. 4. Przebieg czasowy przyspieszeń drgań w dwóch punktach pomiarowych
Fig. 4. Timewaveform acceleration of vibration in two measured points

Najbardziej istotną informacją była ocena stosunków wartości maksymalnej
do minimalnej przyspieszeń drgań przed, w trakcie i po eksplozji podwodnej.
Pozwala ona rozróżnić sprężyste i plastyczne odkształcenie kadłuba, a więc
ewentualne wystąpienie trwałych naprężeń na łożyskach. Przeprowadzona analiza dotyczyła wszystkich punktów pomiarowych – tabela 1.
Tabela 1. Stosunki wartości przyspieszeń drgań w punktach pomiarowych od K1 do K8
Table 1. Values ratio of acceleration of vibrations in measured points from K1 to K8
WSKAŹNIKI: 1 MINUTA PRZED WYBUCHEM
K2
K1
K6

K5

Punkt pomiarowy

1.21
K4

0.82
K7

amax / amin

1.24

Punkt pomiarowy

amax / amin

Punkt pomiarowy

amax / amin
Punkt pomiarowy

amax / amin
Punkt pomiarowy

amax / amin
Punkt pomiarowy

amax / amin
Lokalizacja
Lokalizacja

0.88
K3

0.8
K8

0.9
1.02
WSKAŹNIKI W TRAKCIE WYBUCHU
K2
K1
K6

13.02
K4

9.23
K3

11.90
K8

1
K5
10.02
K7

5.30
3.60
9.87
WSKAŹNIKI: 1 MINUTA PO WYBUCHU
K2
K1
K6

8.66

1.23
K4

0.87
K7

1.34
K1 – przekładnia
redukcyjna oś X,
PB
K5 – łożysko
nośne, oś X, PB

0.83
K3
0.92
K2 – przekładnia redukcyjna oś
X, LB
K6 – łożysko
nośne oś X, PB

0.83
K8

K5

1.06
K3 – przekładnia
redukcyjna oś Z, PB

1.08
K4 – przekładnia
redukcyjna oś Z, LB

K7 – łożysko nośne
oś X, PB

K8 – łożysko nośne oś
X, PB
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6. Wnioski końcowe
Znając energię odkształceń statycznych oraz parametry geometryczne i statecznościowe kadłuba, jesteśmy w stanie określić strzałkę ugięcia poszczególnych punktów kadłuba. Jest to o tyle istotne, że porównując wartości ugięć
w układzie współrzędnych niezależnych można określić zmiany wzajemnego
położenia fundamentów maszyn współpracujących ze sobą. Takie rozwiązanie
ma praktyczny sens jedynie w przypadku przyjęcia następujących założeń:
1) oddziaływania fal w trakcie ruchu postępowego kadłuba nie można rozpatrywać jako niskoenergetyczne zakłócenia składowych widma, lecz jako
wymuszenie dynamiczne, okresowe o zmiennej amplitudzie,
2) długość fali morskiej λ w stosunku do długości zanurzonego kadłuba L oraz
amplitudy fali a spełnia warunki: λ > 0,5 L oraz a > 0,2 λ,
3) dynamiczne oddziaływanie wybuchu nawodnego/podwodnego lub efekty
kolizji okrętu spowodują sprężyste lub trwałe odkształcenie kadłuba.
Możliwość identyfikacji przemieszczenia i załamania osi wałów w zakresie
tolerowanych oraz niedopuszczalnych wartości jest zagadnieniem istotnym,
pozwalającym w fazie projektowej dokonać obliczeń wytrzymałościowych łożysk nośnych i oporowych.
Praca wpłynęła do Redakcji 26.03.2007 r.
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Analysis of shaft lines dynamic reactions for minehunters

Summary
Series shaft lines are calculated and constructed individually for all types of machines. Process of calculation covers specific profile of operation like a main task, no – stationary, dynamical
forces etc. The typical example of this kind of problem is minehunter propulsion system. Modern
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marine propulsion systems are calculated in static and finally checked for fatigue loads. Elimination of resonance forces need to be calculated shafts for identify axial, radial and torsion vibrations. Analyze of calculation of periodical and random sea loads, bring a strong effect on dynamic
behavior of shaft lines bearings and finally on their reliability and survivability. Dynamical reaction caused by underwater explosions brings unexpected forces. The tolerated values of shafting
alignment can be variable or permanently changed. Every transverse vibration in the shaft coupling makes disturbance of shafts rotation movement, it results in changes of second critical mode
of velocity witch provide to resonance and probability of bearing system damage. Modeling of
dynamical reactions could brings information to the project data base for recognizing level of
hazard for propulsion system of the naval vessels.

