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Въведение

Повредите във валовите линии не са чести, но са потенциално много

опасни, поради загубата на движение и маневреност на кораба.

В много случаи авариите на корабните валопроводи се дължат на не добра

центровка, която може да е следствие на аварийно състояние или

прекомерно износване на опорни лагери, а също така и поради

грешки/некомпетентност на обслужващия персонал по време на

експлоатацията.

Направен е анализ на неизправностите на валовите линии на кораби,

ремонтирани в следните български кораборемонтни заводи: МТГ Делфин,

Булярд КИ и ТЕРЕМ - КРЗ Флотски Арсенал.
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Цели и  задачи на 

изследването

Настоящето изследване е проведено с цел:

● Разкриване на характерни неизправности, развиващи се във 

валолиниите на уредби с ниско и среднооборотни двигатели

● Анализ на причините за възникналите неизправности

● Изграждане на методика за контрол на техническото състояние, 

навременно разкриване и отстраняване на възникналите повреди
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Повреди на корабните валови линии

на  уредби с НОД

Изследвани са кораби с нискооборотни двигатели, постъпвали за ремонт във

кораборемонтни предприятия:

Wealth Reefer

Tanais Express 

Elbtank Germany

Cape Blanc

Peace
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Повреди на корабните валови линии

на  уредби с НОД

При изследваните кораби с нискооборотни двигатели са регистрирани

следните основни дефекти на валопроводите им:

- Завличане (разрушаване) на лагерната композиция на лагера на

междинния вал;

- Деформация (огъване) на междинния вал;

- Силно износване на опорния лагер на междинния вал;

- Липса на натоварване на опорния лагер на междинния вал.

При всички изследвани кораби износването на дейдвудните лагери е в

допустимите граници, в съответствие с периода на експлоатация и не са

предприемани ремонтни операции.

Няма съществени дефекти по дейдвудните уплътнения, които резонно се

подменят (всички кораби са с дейдвудни уплътнения „закрит тип” – с маслено

мазане).
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►Силно износване на опорния лагер на междинния вал поради липса

на натоварване (недобра центровка):

Разрушена лагерна композиция на опорния лагер на междинния вал на м/к Peace –

горна черупка, лагерът е бил ненатоварен
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►Завличане (разрушаване) на лагерната композиция на лагера на 

междинния вал:

Завличане на лагерната композиция на м/к Weatlh Reefer поради радиално биене 

на лагерната шийка и намалено мазане
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►Завличане (разрушаване) на лагерната композиция на лагера на 

междинния вал:

Обстъргване на място на шийката на опорния лагер на междинния 

вал на м/к Wealth Reefer
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► Деформация (огъване) на междинния вал
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Промяна на натоварването на лагера на междинния вал, при последователно 

превъртане на вала през 90о и измерване на натоварването, м/к Elbtank Germany
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С цел идентифициране на причините за дефектите са извършени 

следните действия:

- Измерване на реакциите на лагерите преди ремонта на валопровода по 

метода „крик тест”;

- Дефектация и обмерване на лагерите и валовете;

- Анализ на причините за възникналите повреди;

- Пресмятане на напрегнатото и деформирано състояние на валопровода. 

Определяне на необходимите смествания на опорите, ако се налага;

- Експериментално проверка-измерване на реакциите на лагерите след 

ремонта на валопровода.

Повреди на корабните валови линии

на  уредби с НОД
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Повреди на корабните валови линии

на  уредби с НОД

Изследването на повредите на корабни валови линии на уредби с НОД 

показа:

При изследваните кораби с нискооборотни дизелови двигатели, постъпили в

КРЗ за ремонт на валопровод, се констатира обща техническа неизправност

свързана със състоянието на опорните лагери, конкретно на лагерите на

междинните валове. Проблеми с дейдвудни лагери или лагери на главен

двигател не са констатирани.

Причината за дефектирането на тези лагери в повечето случаи е натоварване

различаващо се от разчетното. Това би могло да се дължи на неправилен

първоначален монтаж на елементи на валопровода или поради износване на

лагерите и съответно промяна в напрегнатото и деформирано състояние на

валопровода.

Отчетени са и разрушавания на опорни лагери на междинните валове

дължащи се на промяна в условията на експлоатация на лагерите – проблеми

в подаването на смазочно масло: температура, налягане, дебит.
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Повреди на корабните валови линии

на уредби със СОД

Изследвани са кораби със среднооборотни двигатели, постъпвали за ремонт

във кораборемонтни предприятия:

Alaya

Saint Fanouris (Bulk Valiant) Michelle 1 

Skagen
Hagen
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Повреди на корабните валови линии

на уредби със СОД

При изследваните кораби със среднооборотни двигатели са

регистрирани следните дефекти на валопроводите им:

- Силно износване на дейдвудните втулки и повреди по бронзовите

облицовки на гребните валове;

- Дефекти по конусните съединения и скъсани присъединителни болтове;

- Неправилна центровка между пропулсивен редуктор и дейдвудни лагери,

като в резултат настъпват: повреди в зацепването на зъбните двойки на

пропулсивния редуктор; износване на присъединителните фланци и на

болтовете на фланцевите съединения.

Валопроводите на изследваните кораби се състоят от среднооборотен

дизелов двигател, редуктор и валова линия, в състава на която са гребен вал и

къс междинен вал.

Гребният вал е с бронзова облицовка, лагеруван на два дейдвудни лагера в

дейдвудно устройство - открит тип (с водно мазане).
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►Силно износване на дейдвудните втулки и повреди по бронзовите 

облицовки на гребните валове

Пропадане на гребния вал на

м/к Alaya и резултати от дефектацията на дейдвудни лагери и гребен вал

Нарушаване работната 

повърхност на бронзовата 

облицовка, м/к Alaya
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►Силно износване на дейдвудните втулки и повреди по бронзовите 

облицовки на гребните валове

Пропадане гребен вал, разрушен дейдвуден лагер и нарушаване работната 

повърхност на бронзовата облицовка, м/к Saint Fanouris (Bulk Valiant)
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►Дефекти по конусните съединения

Пукнатини по конусната 

повърхност на гребния вал,

м/к Alaya

Дефектирал гребен вал – канали по бронзовата 

облицовка и пукнатини в шпонъчния канал,

м/к Saint Fanouris (Bulk Valiant)
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►Неправилна центровка между пропулсивен редуктор и дейдвудни

лагери:

- Повреди в зъбните зацепвания на редуктора

Изронени зъби и пукнатини по зъбните зацепвания на пропулсивния редуктор, м/к Michelle 1
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►Неправилна центровка между пропулсивен редуктор и дейдвудни

лагери:

- Износване и разрушаване на фланци и болтове на фланцевите съединения

Дефектирали присъединителни фланци и болтове, м/к Hagen
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►Неправилна центровка между пропулсивен редуктор и дейдвудни

лагери:

- Износване и разрушаване на фланци и болтове на фланцевите съединения

Причини за аварийното скъсване на пас болтовете на фланците на междинния вал и вала на 

редуктора на м/к Hagen:

- Значителната разцентровка на фланците на междинния вал и вала на редуктора. Пас болтовете 

се натоварват със значителни динамични осови сили, които довеждат до фретинг износване на 

болтовете и отворите във фланците. Тези динамични товари водят и да разхлабване на 

стегнатостта на фланците;

- Продължителна работа на главния двигател при понижена честота на въртене поради лошо 

техническо състояние води до работа в околорезонансната зона на усукващите трептения на 

валопровода, която от гледна точка на динамичната якост на междинния вал е допустима и 

поради това не е отбелязана в документите за експлоатация, обаче като срязващи усилия с 

променливо направление на действие са значителни;

Износването на пас болтовете и отворите на фланците съчетано с работата на валопровода в зоната 

на резонансните обороти на усукващи трептения предизвиква променливи срязващи напрежения във 

болтовете, които с нарастване на износването преминават в ударни натоварвания и водят до  

последващото им скъсване.
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Повреди на корабните валови линии

на уредби със СОД

С цел идентифициране на причините за дефектите са извършени

следните действия :

- Дефектация на дейдвудните лагери и гребните валове;

- Анализ на причините за възникналите повреди;

- Оценка на напрегнатото и деформирано състояние на валопровода –

пресмятане на центровката;

- Експериментално проверка-измерване на реакциите на лагерите

след ремонта на кораба.
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Повреди на корабните валови линии

на уредби със СОД

Изследването на повредите на корабни валови линии на уредби с СОД 

показа:

Разгледаните кораби със среднооборотни дизелови двигатели постъпват в КРЗ

за ремонт, като проблемите са два основни:

- Силно износване на дейдвудните лагери;

- Разцентровка между пропулсивния редуктор и валопровода.

Констатирано е, че износването на дейдвудните лагери и последващото им

разрушаване е в следствие на ниско качество на бронзовите облицовки, както и

приносът на електрохимичната корозия, като резултатът е увеличаване на

грапавостта и силно износване на полиамидния лагер. В следствие на това

(освен пропуските на вода) се получава разцентровка, водеща до силни

натоварвания на съединиенията на валовете и лагерите на пропулсивния

редуктор.

Другата констатирана честа неизправност е неправилна центровка на

валопровод и редуктор, водеща и до аварийни ситуации – скъсване на

присъединителни болтове и загуба на ход. Причината за тази разцентровка

най-вероятно е неправилен монтаж на валовата линия.
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Анализ на развиващите се дефекти

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Гребен вал 

Дейдвудни лагери 

Междинен вал Редуктор 
Еластичен 

съединител 
Колянов вал 

Опорни лагери Лагери на редуктор Основни лагери 

Валове ► 

Лагери ► 

- Износване на 

дейдвудните лагери 

при устройства с водно 

мазане; 

- Износване на 

бронзовите облицовки 

при устройства с водно 

мазане; 

- Дефектиране на 

уплътения; 

- Натоварване на 

кърмовия дейдвуден 

лагер в задната му 

части и нарастване на 

контактното налягане 

над допустимото; 

- Износване и/или 

разрушаване на лагера; 

- Износване на лагерната 

шийка; 

- Деформация на 

междинния вал; 

- Радиално биене на 

лагерната шийка; 

- Износване на 

лагерите; 

- Повреди в 

предавката; 

- Дефекти в 

присъединителните 

фланци; 

- Разцентровка; 

- Повреди в зъбните 

зацепвания; 

- Стареене на 

еластичните 

елементи; 

- Повишаване на 

температурата 

на еластичните 

елементи 

поради 

разцентровка 

извън 

допустимите 

норми; 

- Ненатоварени 

кърмови 

лагери на 

коляновия вал 

при НОД; 

- Промяна в 

дишането на 

коляновия вал 

при НОД; 

Чести 

дефекти ► 
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Изводи

По време на експлоатацията на кораба:

- Следене дишането на коляновия вал на главния двигател;

- Следене температура, налягане, дебит на масло в опорните лагери на 

междинните валове;

- Следене параметрите на захранващата вода при дейдвудни устройства 

„открит“ тип.

При постъпване на кораба в кораборемонтен завод:

- Проверка работата на токоснемащото устройство, за да се намали 

електрохимичната корозия.

- Проверка на натоварването на лагерите на корабния валопровод за 

отклонения от разчетните;
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