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Przedłużanie okresu eksploatacji okrętowych turbin gazowych
w oparciu o modele predykcyjne
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Do klasyfikacji stanów turbin zastosowano relacje pomiędzy parametrami sygnału
diagnostycznego oraz dopuszczalnymi i granicznymi wartościami parametrów pracy.
Do prognozowania czasu poprawnego działania silników zastosowano predykcyjne
modele regresji wielokrotnej, opisujące wartości obserwowanych parametrów diagnostycznych jako funkcje mocy i czasu użytkowania czynnego silników. Pokazano przykład
weryfikacji modeli dla wyznaczonego czasu użytkowania. Oszacowano dokładność prognozy.

Extension of Marine Gas Turbine Engine Operation Time
Based on Predictive Models
Key words: marine gas turbine engine, diagnosis, prediction, model
Relations between diagnostic signal parameters and acceptable limit values of
operational parameters were used to classify the states of gas turbine engines. For predicting the time of faultless operation of engines we used predictive models describing
the values of observed diagnostic parameters as a function of power and active operation time of engines. An example was presented to show the verification of models for a
preset operation time. The accuracy of predictions was estimated.
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Wprowadzenie
Technologia zastosowania modeli regresyjnych w ocenie stanu turbin gazowych powoduje w każdym przypadku:
1) poszukiwanie funkcji opisującej wyniki pomiarów kolejnych obserwacji;
2) ocenę stanu technicznego turbiny, polegającą na porównaniu wartości
parametrów pracy z wartościami dopuszczalnymi i granicznymi na zakresach obciążeń wyznaczonych przez producenta;
3) określenie czasu użytkowania do osiągnięcia przez parametry pracy wartości dopuszczalnych lub granicznych.
Drugie zadanie realizowane jest w oparciu o stwierdzoną zdolność silników
do funkcjonowania na podstawie przetworzonych wyników jednej serii pomiarowej obserwacji parametrów sygnału diagnostycznego [1, 2], trzecie – o modele prognostyczne parametrów sygnału diagnostycznego i czasu pracy [2].

1. Ocena stanu technicznego silnika
Brak możliwości bezpośredniej oceny stanu technicznego elementówi podzespołów turbiny okrętowej bez ich demontażu wyklucza estymację parametrów
modeli diagnostycznych typu:
– cechy stanu technicznego Ck ( ) – parametry sygnału diagnostycznego
d k ( ) :
Ck ( )  Φ(d 0 , d1 , d 2 ,...,a1 , a2 ,...,ak , k )

(1)

– parametry sygnału diagnostycznego – cechy stanu technicznego:
Dk ( )  Γ (c1 , c2 ,...,b1 , b2 ,...,bk , k )

(2)

gdzie:
a, b – parametry modeli,
 – czas pracy silnika mierzony w godzinach,
k – numer obserwacji stanu silnika – rejestracji parametrów sygnału
diagnostycznego.
Decyzje dotyczące diagnozowanej turbiny nie mogą być ustalone na podstawie oczywistych relacji diagnostyki: cechy stanu technicznego – stany, a pozostają do zastosowania relacje: stany – parametry sygnału diagnostycznego.
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Ustalenie operatorów przyporządkowania  i  w równaniach (1) i (2) określa
algorytm diagnozowania układu. Zgodnie z modelem (2), na podstawie zbioru
wyników Dk obserwacji, wyrażenia:
(S k  S 1 ) 



d i  Dk
i 1,I

d idop

min

 d ik ( , )  d idop

(3)

max

oraz
(S k  S 0 ) 



di  Dk
i1,z

[ d ik ( , )  d id o p ]  [d ik ( , )  d id o p ]
min

max

(4)

klasyfikują bieżący stan silników przez porównanie z dopuszczalnymi wartościami parametrów, co ilustruje rysunek 1. Jeżeli podczas sprawdzenia będzie
spełniona zależność (3), to silnik jest w stanie zdatności S1. Jeżeli spełniony jest
warunek (4), to układ turbiny (zespół wirnikowy, podzespół), dla którego parametr diagnostyczny di jest wielkością wyjścia, znajduje się w stanie niezdatności
S0. W przypadku zaistnienia zależności:



d i  Dk
i 1,I

[d i dopmin  d ik ( ) ]  [d i dopmax  d ik ( )]  ( S k  S 1 )

(5)

i kiedy silnik może wykonać zadanie, to jest on w stanie częściowej zdatności.
Jednocześnie parametr i lokalizuje zaistniałą niesprawność lub uszkodzenie.

Rys. 1. Zasada klasyfikacji stanu technicznego okrętowego turbinowego silnika spalinowego
Fig. 1. A method of classification of the technical condition of a marine gas turbine engine
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W metodzie tej parametry sygnałów diagnostycznych, dla których wytwórca wyznaczył wartości dopuszczalne i graniczne są klasyfikatorami stanu silników, zgodnie z zależnościami (3) – (5). Otrzymane oceny stanu silników są
podstawą do wyznaczenia horyzontu czasowego ich dalszej eksploatacji, od
chwili ostatniej obserwacji (patrz rys. 3).

2. Ocena wpływu czasu pracy na zmiany parametrów
diagnostycznych
Pomiary parametrów pracy silników w procesie eksploatacji nie dają bezpośrednio ewolucyjnych i zdeterminowanych zależności zmian wartości parametru od czasu pracy. Dopiero po przetworzeniu z pomocą przyjętych modeli
mogą być źródłem informacji do prognozowania stanu. Do opisu historii zmian
parametrów pracy zastosowano podział rozpatrywanego czasu użytkowania
czynnego silników od pierwszej do ostatniej obserwacji, na oddzielne podzbiory
 k 1 ,  k ,  k 1 , spełniające warunki:
 k 1  n ;

 k  n ;

 k 1  n

(6)

k n

 n    k

(7)

k 1

Na podzbiorach parametrów obserwowano zbiory stanów chwilowych, opisywanych odpowiednio przez sygnały Dk 1 ( k 1 ) , Dk ( k ) i Dk 1 ( k 1 ) ,
gdzie:
Dk 1  {d ( ) :    k 1}  D

(8)

Dk  {d ( ) :    k }  D

(9)

Dk 1  {d ( ) :    k 1}  D

(10)

W odniesieniu do wszystkich parametrów sygnału diagnostycznego badanych silników, przy założeniu dwóch modeli: liniowego i wykładniczego oraz
wprowadzając normowany czas pracy, rozpatrzono zależności w relacji: jednowymiarowa zmienna zależna oraz dwie zmienne niezależne, w ogólnej postaci:

dˆik  f ( Pe , )
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Zastosowane hipotezy i sposób postępowania w odniesieniu do wybranego
parametru przedstawiono w postaci algorytmu na rysunku 2.
Sprawdzano również nieliniowość wyników obserwowanych parametrów
każdej serii, transformując zmienne modeli do postaci wykładniczej. Wartości
parametrów sygnału, przyporządkowane wartościom normowanego czasu pracy
obserwacji  =  /g, gdzie g – oczekiwany zasób godzin pracy do naprawy
głównej, estymowano dla charakterystycznych mocy silników, wyróżnionych
w dokumentacji technicznej.
Estymacja wartości parametru dla wybranych mocy i
normowanego czasu pracy



^

d ik (  k )  f Pe1 , Pe2 , ... , Penom , Pemax



na podstawie modeli regresji dla diagnozy chwilowej

Analiza modelu regresji wielokrotnej:
^

^

^

^

^

di (  )  ( a0  a1 Pe )  ( b0  b1 Pe ) 

liniowego

i wykładniczego
^

^

^

^

^

^

^

d i (  )  a exp ( b Pe )  a0 exp ( a1 Pe ) exp [( b 0  b 1  )]

Estymacja wartości współczynników przyjętego modelu
regresji wielokrotnej na podstawie estymowanych wartości
parametru diagnostycznego
dla wybranych mocy i normowanego czasu pracy

Obliczenie współczynników determinacji i statystyki F
Ocena dopasowania modelu RR22

Weryfikacja merytoryczna i statystyczna modeli
^

^

ad i , bd i ,  a ,  b ,  a ,  b

Szacowanie czasu poprawnej pracy

Rys. 2. Algorytm zastosowania elementów analizy regresji wielokrotnej do przedłużania okresu
eksploatacji w oparciu o prognozę czasu poprawnej pracy turbiny gazowej
Fig. 2. The algorithm of application of the elements of multiple regression for the extension of
operation time based on the prediction of faultless operation of the gas turbine engine
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Ponieważ liniowość modelu pozwala na korzystanie z prostych metod
estymacji, analizę regresji wielokrotnej przeprowadzono interpolując wyniki
pomiarów kombinacją funkcji liniowych w postaci:
dˆi ( )  aˆ d i  bˆd i 

(12)

aˆdi  aˆ0di  aˆ1di Pe

(13)

bˆd i  bˆ0 d i  bˆ1d i Pe

(14)

gdzie:

W praktyce, liniowość funkcji (11) nie zawsze mogła być przyjęta.
dˆi ( )  aˆ d i exp( bˆd i  )

(15)

aˆdi  aˆ0di exp (aˆ1di Pe )

(16)

gdzie:

natomiast b̂d i założono w każdym modelu jako liniowe funkcje czasu pracy
w postaci (14). Ponieważ moc silników trójwirnikowych wyznacza prędkość
obrotowa zespołu wirnikowego sprężarki wysokiego ciśnienia, dla parametrów
silników trójwirnikowych poszukiwano modeli typu (12) i (15). Dla silników
trójwirnikowych modele (13), (14) i (16) zapisano w postaci:

aˆdi  aˆ0di  aˆ1di nSWC

(17)

bˆd i  bˆ0 d i  bˆ1d i nSW C

(18)

aˆ di  aˆ0di exp (aˆ1di nSWC)

(19)

W każdym z modeli: liniowym i wykładniczym występują dwa współczynniki:
â d i – związany jest tylko z zakresem obciążenia – mocą silnika,
b̂d i – jest parametrem czasu, uwzględniającym związek stanu energe-

tycznego turbiny z jej czasem pracy.
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Obliczenia wykonano dla pięciu prędkości obrotowych zespołów wirnikowych sprężarki wysokiego ciśnienia. Podstawiając otrzymane wartości wyników
obliczeń do równań (12) – (19), estymowano dla liniowego i wykładniczego
modelu regresji wielokrotnej wartości współczynników â d i i b̂d i . Wyniki obliczeń zamieszczono w załączniku 3 pracy [2]. Ocenę dopasowania modeli dla
każdego parametru pracy przeprowadzono na podstawie wartości poprawionych
współczynników determinacji R2, statystyki F i błędów standardowych estymacji.

3. Metoda przedłużania czasu eksploatacji silników
Do przewidywania, jakie wartości przyjmie parametr diagnostyczny w przyszłości, przy różnych wartościach zmiennych niezależnych, zastosowano modele
prognostyczne oparte na przyjętych modelach regresyjnych. Interpretację rozwiązania graficznego prognozowania czasu poprawnej pracy silnika turbinowego, od chwili ostatniej obserwacji dla określonego horyzontu weryfikacji prognozy do czasu osiągnięcia wartości dopuszczalnej lub granicznej, przedstawiono na rysunku 3. Schemat ten zastosowano do oceny dokładności przyjętych
modeli predykcyjnych oraz do oszacowania horyzontu czasowego okresu eksploatacji.

Rys. 3. Schemat prognozowania czasu poprawnej pracy silnika turbinowego dla zadanego horyzontu weryfikacji i chwili osiągnięcia przez parametr wartości granicznej: 1 – ostatnia obserwacja,
2 – weryfikacja prognozy, 3 – oszacowany czas osiągnięcia wartości granicznej
Fig. 3. A diagram for predicting faultless operation of a gas turbine engine for a preset
verification time and the moment of reaching the parameter limit value: 1 – the last observation,
2 – verification of the prediction, 3 – estimated time of reaching the limit value
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W diagnostyce predykcyjnej turbinowych silników spalinowych nieznane
są wartości zmiennych niezależnych modeli do przewidywania wartości parametrów diagnostycznych. Znany jest jedynie czas pracy silników do chwili prognozy. Założono, że zachowany będzie dotychczasowy sposób użytkowania oraz
system obsługi silników. Obliczenia przeprowadzono dla okrętowego, trójwirnikowego silnika turbinowego typu DE59, po 245 godzinach pracy. Założono, że
silnik będzie pracował na obciążeniach o dotychczasowym największym udziale
czasu pracy, odpowiadającym 0,24 mocy normowanej. Przykłady graficznego
rozwiązania zagadnienia przedstawiono na rysunkach 4 i 5, na których zaznaczono oszacowane w wyniku prognozy wartości parametrów dla przyjętych
modeli, począwszy od ostatniej obserwacji eksperymentu 1, do obserwacji
w chwili weryfikacji prognozy 2 oraz czasu osiągnięcia wartości dopuszczalnej
i granicznej 3.
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Rys. 4. Prognozowane wartości temperatury spalin za turbiną wysokiego ciśnienia i ciśnienia
paliwa za pompą wysokiego ciśnienia silnika DE59 w rezultacie pracy z mocą normowaną 0,24
Fig. 4. Predicted values of exhaust temperature at high pressure turbine outlet and the pressure
of fuel at the high pressure pump outlet of the DE59 engine as a result of operation with a 0.24
standardized power

Czasy osiągnięcia wartości granicznych przez ciśnienie paliwa za pompą
wysokiego ciśnienia i temperaturę spalin są porównywalne: około 3,8 – 4,3
oczekiwanego zasobu godzin pracy. Przewidywany horyzont czasowy osiągnięcia granicznych wartości przez prędkości obrotowe zespołów wirnikowych
sprężarki niskiego ciśnienia i turbiny napędowej odpowiada ponad trzem oczekiwanym zasobom godzin pracy. Otrzymany wynik kwalifikuje silnik do dalszego użytkowania w stanie częściowej zdatności, przekraczając wyznaczony przez
wytwórcę oczekiwany zasób godzin pracy.
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Rys. 5. Prognozowane prędkości obrotowej zespołu wirnikowego sprężarki niskiego ciśnienia
i zespołu wirnikowego turbiny napędowej silnika DE59 w rezultacie pracy z mocą normowaną
0,24
Fig. 5. Predicted rotational speed of the rotor unit of the low pressure compressor and the rotational unit of a driving turbine of DE59 engine as a result of operation with 0.24 standardized
power

Rozwiązanie graficzne prognozy dla temperatury spalin pokazało, że wartości dopuszczalne na rozpatrywanych zakresach obciążeń zastaną osiągnięte
przed wyczerpaniem oczekiwanego zasobu godzin pracy (normowany czas pracy 1,0). Błędy względne prognozy obliczono według zależności [3]:

 d in1 

d in1
d in1

(20)

gdzie:
d in1  d in1  dˆin1 – błąd bezwzględny prognozy.





Z największym błędem względnym określono prognozę temperatury spalin
2,8%, natomiast z najmniejszym błędem – prognozę prędkości obrotowych
zespołów wirnikowych, poniżej 1,0%. Otrzymane wyniki świadczą o dobrej
dokładności przyjętego modelu prognostycznego i jego przydatności do wydłużania okresu eksploatacji.

Podsumowanie
W pracy wykazano przydatność przyjętych modeli predykcyjnych do wydłużania okresu eksploatacji ponad wyznaczony zasób godzin pracy silnika.
Nie wszystkie, niezbędne do prognozowania stanu, parametry są znane, dostępne pomiarowo i zadowalająco wiarygodnie identyfikowalne. Otrzymany wynik
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prognozy jest zawsze warunkowy, również ze względu na jej granice, ponieważ
wartości dopuszczalne i graniczne parametrów pracy są określone przez wytwórcę silników z pewnym, nieznanym użytkownikowi prawdopodobieństwem.
Stwierdzono, iż oczekiwany zasób godzin pracy jest wyznaczany przez wytwórców z dużym zapasem, po stronie bezpiecznej poprawnej pracy.
Można więc, w zastosowaniu do systemów diagnozujących, rozpatrywać
dla silników turbinowych jedynie wielkości dostępne pomiarowo i na podstawie
ich wartości szacować wydłużenie czasu eksploatacji. Dzięki wynikom diagnozy
predykcyjnej można podejmować decyzje o przedłużeniu okresu eksploatacji,
niekiedy zapobiegając skutkom przyszłych zdarzeń.
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