Monitorowanie stanu technicznego silników

Monitorowanie odkszta³ceñ piór ³opatek w czasie rzeczywistym na podstawie czasów przyjœcia
³opatek, mierzonych przez czujniki magnetyczne i precyzyjne liczniki, taktowane zegarem 200 MHz.
KORZYŒCI:
t
Wczesne wykrywanie pêkniêæ zmêczeniowych;
t
Monitorowanie obci¹¿eñ i prognozowanie/
zwiêkszanie trwa³oœci podzespo³ów wiruj¹cych
(³opatek, tarcz i integralnych stopni);

Ochrona
t

przed uszkodzeniami zwi¹zanymi
z obecnoœci¹ cia³ obcych;
Monitorowanie drgañ asynchronicznych ³opatek
t
(oderwania, flatter, pompa¿).

CZUJNIKI DRGAÑ £OPATEK
Pasywne czujniki wiropr¹dowe do pomiaru czasu przyjœcia ³opatek, zaprojektowane do
d³ugotrwa³ej pracy w niekorzystnych warunkach.
CI-1B – czujnik przeznaczony
dla tytanowych ³opatek
sprê¿arki wojskowego silnika
dwuprzep³ywowego RD-33.

TF-2 – czujnik dla ³opatek
tytanowych wentylatora silnika
wojskowego. Wbudowany
wzmacniacz z dwoma wyjœciami
analogowymi (XY). Mo¿liwoœæ
pomiaru skrêcenia ³opatki.

HPTT – czujnik dla ³opatek
wentylatora silnika cywilnego,
przygotowany do pracy z du¿ym
luzem wierzcho³kowym (do 0.5”) na
du¿ym promieniu wirowania.
Wbudowany wzmacniacz z dwoma
wyjœciami: analogowym i cyfrowym
(tip-timing).

CCM-2b – czujnik dla ³opatek turbiny
wysokiego ciœnienia wojskowego
silnika dwuprzep³ywowego,
pracuj¹cych w temperaturze
przekraczaj¹cej 1000oC. Ch³odzony
pasywnie przez powietrze kana³u
zewnêtrznego.
CCM-1a – wytrzyma³y czujnik dla turbiny
wojskowego silnika odrzutowego.
Generuje sygna³ pochodz¹cy
od ³opatek turbinowych, pracuj¹cych
w temperaturze przekraczaj¹cej 800°C.
Ch³odzony pasywnie przez powietrze
atmosferyczne.
Komputer wbudowany (pok³adowy)
Monitorowanie drgañ ³opatek
w czasie rzeczywistym, rejestracja
i podstawowa analiza danych.
Wykonany w architekturze FPGA,
zapis danych na kartach SD.
Printed in ITWL

AK 2009

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
Kontakt bezpoœredni:
ZAK£AD SILNIKÓW LOTNICZYCH
tel. (+48 22) 685 10 34
fax: (+48 22) 836 44 71

01-494 Warszawa, skr. poczt. 96, ul. Ksiêcia Boles³awa 6
tel. (+48 22) 685 10 13, fax: (+48 22) 836 44 71
e-mail: poczta@itwl.pl
Internet: www.itwl.pl

Monitorowanie stanu technicznego maszyn
wirnikowych w oparciu o pomiary drgañ
Zaawansowane mo¿liwoœci
monitorowania drgañ silnika.
Doœwiadczenie w analizie
sygna³ów wibroakustycznych
pochodz¹cych od zespo³ów
wirnikowych

Diagnozowane maszyny:
lotnicze,
t
generatory pr¹du,
t
sprê¿arki i turbiny energetyczne,
systemy ³o¿yskowania,
t
przek³adnie.
t
t
silniki

Pasmowa analiza widmowa FFT

Pomiar poziomu drgañ w paœmie

W¹skopasmowa analiza obwiedniowa

