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Skróty stosowane w tekście 
EODS – elektroniczny system detekcji nadobrotów;
EPRI – Electric Power Research Institute, Inc. – nazwa organizacji;
ESD – Emergency Shutdown Device – system zabezpieczenia maszyny;
GT – turbina gazowa;
HT – turbina wodna;
IEC – International Electrotechnical Commission – nazwa organizacji; 
MODS – mechaniczny system detekcji nadobrotów;
ODS – Overspeed Detection System – system detekcji nadobrotów;
OPS – Overspeed Protection System – system zabezpieczenia nadobro
tów;
O&G – Oil and Gas – przedsiębiorstwo z obszaru ropy i gazu;
RPM – Revolutions Per Minute – liczba obrotów wirnika na minutę;
SIL – Safety Integrity Level – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa; 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
ST – turbina parowa;
VFD – Variable Frequency Drive – silnik elektryczny z regulacją pręd
kości obrotów.

1. Wprowadzenie
Jednym z najważniejszych pomiarów realizowanych w ra

mach nadzoru pracy maszyn jest kontrola prędkości (najczę
ściej: obrotowej) ich wirnika. Pomiary te mogą być realizowane 
z różnym przeznaczeniem, a mianowicie:
zl informacyjnym;
zl regulacyjnym;
zl zabezpieczeniowym, 

a także w niektórych przypadkach w bardziej szczegółowym 
celu, jakim jest określenie kierunku obrotów wirnika.

Zabezpieczenia mogą dotyczyć tak obrotów za niskich, jak 
i obrotów nadmiernie wysokich. Niniejszy artykuł jest poświę
cony nadobrotom oraz stosowanym na tę okoliczność zasadom 
zabezpieczeń maszyn – przede wszystkim krytycznych.

2. Przyczyny nadobrotów
W samolotach napędzanych silnikami tłokowymi oraz turbo

śmigłowymi zazwyczaj śmigła są napędzane przez silnik. Jednak 
w czasie lotu nurkowego prędkość obrotowa wału może być 
wymuszana prędkością ruchu samolotu i oporem powietrza. 
W konsekwencji obroty wirnika mogą być wyższe od wynika
jących z maksymalnych obrotów silnika w normalnych warun
kach jego pracy.

W samochodach do nadobrotów silnika może dojść w czasie 
redukcji biegów (w manualnej skrzyni biegów), kiedy to pomył
kowo zostanie wrzucony za niski bieg. 

Nadobroty: skutki, systemy detekcji  
i zabezpieczenia
Ryszard Nowicki

Streszczenie: Nadobroty są jednym z najpoważniejszych zagrożeń 

w działaniu większości napędów. Omówione zostały ich przyczyny oraz 

skutki prowadzące w najlepszym przypadku do skrócenia żywotności 

maszyn, a w najgorszym do ich zniszczenia, a także negatywnego wpły-

wu na otaczające środowisko (zniszczenie otaczających maszyn, in-

stalacji, ranni, a nawet zabici pracownicy). Opisano przykładowe awa-

rie dla turbin parowych, wodnych, wiatrowych, ekspansyjnych, a także 

silników tłokowych i elektrycznych. Dla wybranych awarii podano skut-

ki finansowe.

Celem zapobieganiu awarii winny być stosowane wysoce niezawod-

nie systemy detekcji nadobrotów oraz poprawne systemy zabezpiecze-

nia maszyny w przypadku ich wystąpienia. Dokonano przeglądu najważ-

niejszych standardów na tę okoliczność oraz przedyskutowano cechy 

systemów detekcji mechanicznej i elektronicznej.

Dla wybranych spośród omawianych typów agregatów pokaza-

no przykładowe scenariusze detekcji nadobrotów z pomocą systemu 

ADAPT. Podkreślono celowość stosowania systemów mogących re-

alizować autodiagnostykę ODS także dla maszyn z nieobracającym 

się wirnikiem. Zwrócono uwagę na fakt, że w niektórych przedsiębior-

stwach stosowane są systemy niemogące poprawnie zabezpieczyć ma-

szyn krytycznych.

oVErSPEEdING: ravages, detection  

and protection systems

Abstract: Overspeed events are one of the most serious threats to the 

operation of most drives. This paper discusses such causes and effects 

that lead, in the best case, to shorten the lifetime of the machines and at 

worst to their destruction. There is also the potential for a negative im-

pact on the surrounding environment (destructions of surrounding ma-

chinery, factory buildings and wounded, or even killed workers). There 

are described examples of failures for steam, hydro, wind, and expan-

sion turbines as well as piston engines and electric motors. For selected 

cases, the financial consequences of the overspeeding failure are given.

To prevent occurrences of overspeed and subsequent machine fail-

ures, highly reliable detection and protection systems should be used. 

The paper contains an overview of the most important standards for this 

application, and typical ODS solutions are discussed; both mechanical 

and electronic.

Using the ADAPT system, various examples of overspeed detection 

scenarios are presented for different types of machinery. The benefits 

of having a “self-test” feature in overspeed detection systems are dis-

cussed, along with the possibility of incorrect application of ODS/OPS 

that could lead to insufficient protection of critical machines.
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W ogólności przyczyny nadobrotów można podzielić na:
zl spowodowane błędem w systemie regulacji (jak w drugim 
z powyższych przykładów); natomiast poważnym błędem jest 
również przeoczenie przez system regulacji faktu zaistnienia 
nadobrotów oraz brak poprawności działania systemu zabez
pieczającego (np. odpowiedzialnego za zamknięcie dopływu 
medium do turbiny);

zl spowodowane uszkodzeniem w systemie przekazania mocy 
mechanicznej, co powoduje skokowe odciążenie napędu (np. 
wtedy, gdy nastąpi zniszczenie sprzęgła lub ukręcenie wału 
między wirnikiem turbiny i napędzanej przez nią maszyny);

zl spowodowane przez czynniki znajdujące się poza systemami 
regulacji maszyny; tu możemy rozróżnić przypadki:

 – odciążenia pełnego np. w przypadku turbogeneratora wte
dy, gdy pracując pod pełnym obciążeniem, utraci połącze
nie z siecią energetyczną;

 – odciążenia częściowego, które może być spowodowane 
przez zmianę stanu technicznego (np. przytkanie prze
pływu na ssaniu maszyny albo rozerwanie rurociągu po 
stronie tłocznej w bezpośredniej bliskości maszyny) lub 
przyczynami procesowymi; natomiast w tym drugim przy
padku szybkość zmian procesowych daje na ogół szansę na 
wystarczająco szybką korektę po stronie systemu regulacji 
obrotów.

3. Skutki nadobrotów
Wystąpienie nadobrotów w każdym przypadku prowadzi do 

stanu podwyższonych naprężeń, ich przyspieszonej kumulacji 
i w konsekwencji do skrócenia pozostałej resztkowej żywotno
ści maszyny. Jest to skrócenie tym poważniejsze, im osiągnięta 
została wyższa prędkość obrotowa oraz czym dłużej trwał stan 
nadobrotów. Przy prędkości wirnika 127% prędkości nominal
nej, naprężenia w wirniku będą w przybliżeniu o 56% wyższe 
od tych, które występują przy obrotach nominalnych. Osiąg
nięcie obrotów, dla których następuje przekroczenie naprężeń 
granicznych, prowadzi do dezintegracji wirnika. Np. w samo
lotach odrzutowych z nadobrotami mamy do czynienia, kie
dy sprężarka przekroczy maksymalnie dopuszczalną prędkość 
obrotową. Wtedy, w krótkim czasie, zdarzenie takie prowadzi 
do dezintegracji wirnika, pożaru i kompletnego zniszczenia 
silnika.

W wyniku dezintegracji wirnika mogą zostać zniszczone za
równo inne elementy maszyny (np. korpus, węzły łożyskowe), 
jak i inny majątek produkcyjny. W szeregu sytuacji konsekwen
cją dezintegracji jest pojawienie się pożaru, np. wywołanego 
zapaleniem się oleju w przypadku maszyn łożyskowanych śliz
gowo czy też wybuchem wodoru w przypadku generatorów 
chłodzonych wodorem. Może dojść nie tylko do uszkodzenia 
innego majątku produkcyjnego, ale także do zniszczenia kon
strukcji budynku, w którym trefna maszyna pracowała. W nie
których przypadkach awaria taka skutkuje poważnym uszczerb
kiem na zdrowiu pracowników, a nawet śmiercią osób, które 
znalazły się w polu rażenia rozpadającej się maszyny. To pole 
rażenia może być znaczne. W przypadku niektórych awarii 
spowodowanych nadobrotami, po dezintegracji wirnika, jego 
elementy były znajdowane nawet w odległości przekraczającej 
1 km od miejsca zdarzenia.
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Powyższe powoduje, że zabezpieczenie na okoliczność nad
obrotów jest praktycznie najważniejszym ze wszystkich stoso
wanych zabezpieczeń stanu technicznego maszyn wirnikowych. 

Poniżej zostaną omówione maszyny, dla których takie zabez
pieczenie jest szczególnie ważne, oraz pokazane przykładowe 
skutki awarii spowodowanych nadobrotami. Awarie te zaist
niały bądź to z powodu braku, bądź też z powodu nieprawi
dłowości działania systemu zabezpieczenia przed nadmierną 
zwyżką obrotów.

4. agregaty zagrożone nadobrotami
Różne maszyny wymagają zróżnicowanego zabezpieczenia 

na okoliczność wystąpienia nadobrotów. Ważność tego zabez
pieczenia jest tym znaczniejsza, im wyższa jest moc agregatu 
oraz czym większe może być przyspieszenie obrotów wirnika 
w warunkach nadobrotów. Te dwa kryteria pozostają na ogół 
w korelacji z wartością inwestycyjną środka produkcji, jak rów
nież ze stratami finansowymi spowodowanymi utratą mocy 
produkcyjnych w konsekwencji jego uszkodzenia. 

Zagrożone nadmierną zwyżką obrotów są napędy:
zl turbinowe (turbiny parowe, gazowe, wodne, wiatrowe i eks
pansyjne);

zl silniki tłokowe (silniki Diesla, gazowe, …);
zl silniki elektryczne prądu stałego i zmiennoobrotowe (VFD),

a także wszelkie maszyny podłączone do ww. napędów, jak np. 
generatory, wentylatory, dmuchawy, sprężarki, pompy itd.

5. Przykłady uszkodzeń 
Poniżej pokazanych zostanie kilka przykładów skutków nad

miernych obrotów dla agregatów z ww. napędami.

Maszyny napędzane turbinami parowymi
Turbozespoły napędzane turbinami parowymi są szeroko 

wykorzystywane w zakładach chemicznych, petrochemicz
nych, elektrowniach, elektrociepłowniach i nie tylko. Turbi
ny użytkowane w energetyce mają współcześnie moce nawet 
znacząco przekraczające 1 GW. Największe w Polsce to pra
cujący już od kilku lat blok w Bełchatowie o mocy nieco poni
żej 900 MW oraz znajdujące się obecnie w fazie budowy bloki: 
o mocy 1077 MW w Kozienicach, 2 bloki ~900 MW w Opolu 
oraz blok o podobnej mocy w Jaworznie. Dobowy koszt elek
tryczności produkowanej przez taki pojedynczy turbogenera
tor (przyjmując średnioważony miesięczny indeks giełdowy 
wynoszący w czerwcu 2015 roku 39 euro) to kwota ~ 850 000 
euro (co w skali miesiąca daje wartość produkcji ponad 100 
milionów złotych). Agregaty napędzane turbinami stosowane 
w branży O&G charakteryzują się mocami średnio kilkadziesiąt 
razy mniejszymi od ww. turbogeneratorów. Natomiast od ich 
pracy zależą często możliwości użytkowania dużych instalacji, 
których wartość produkcji jest całkowicie porównywalna, a cza
sami nawet znacząco wyższa od dobowej wartości produkcji 
wymienionych bloków energetycznych.

Jedną z bardziej spektakularnych awarii w ostatnich latach 
było katastroficzne zniszczenie turbozespołu o mocy ~600 MW 
w Elektrowni Duvha w RPA. Nastąpiła ona w czasie sprawdza
nia poprawności działania zabezpieczeń na nadobroty (a więc 
w warunkach podobnych do tych, w których kilka lat temu do

szło do zniszczenia turbozespołu w EC SIEKIERKI w Warsza
wie). Turbozespół w Duvha, pracujący nominalnie z obrotami 
3000 RPM, został odstawiony celem przeprowadzenia rutyno
wej próby poprawności działania systemów zabezpieczeń nad
obrotów (a miał ich 3 – sic!!!). W czasie próby systemy te nie 
zadziałały poprawnie. W konsekwencji wirnik maszyny rozkrę
cił się w ciągu 10 sekund do prędkości 4500 RPM i turbozespół 
zaczął się rozpadać. Wybrane skutki awarii pokazano na rysun
ku 1 [1]. Widoczny na rys. 1 F, uszkodzony przez urywające się 
elementy wirnika, dach hali znajdował się na wysokości ~25 m 
powyżej turbozespołu.

Moc produkcyjna elektrowni została odtworzona dopiero po 
1,5 roku. Zatem poniesione w tym czasie straty produkcyjne 
kształtowały się (w cenach porównywalnych) na poziomie ~300 
milionów euro. Były to zatem straty kilkukrotnie wyższe od 
szacowanych przez EPRI. W [2] podano bowiem oszacowanie, 
że dla zdarzeń związanych z uszkodzeniem turbogeneratora 
spowodowanego nadobrotami średnie konsekwencje finansowe 
takiej awarii wynoszą ~100 milionów USD.

Na rysunku 2 pokazano cztery przypadki uszkodzenia tur
bozespołów o mocach kilka – kilkadziesiąt MW z różnych 
przedsiębiorstw. Rysunki (A) i (B) dotyczą turbogeneratorów, 
z których pierwszy był układem jednowałowym, natomiast 
drugi posiadał dodatkowo przekładnię zębatą [ 3]. Obydwa te 
turbozespoły zostały poważnie uszkodzone w wyniku braku 
poprawności w działaniu systemu zabezpieczenia nadobrotów. 

rys. 1. Skutki uszkodzenia TG o mocy 600 MW: (A) uszkodzone korpusy 

turbin LP; (B) uszkodzenia między generatorem i wzbudnicą; (C i D) 

rozrzucone po hali maszyn fragmenty wałów; (E) uszkodzenie ściany i (F) 

stropu hali maszyn w wyniku dezintegracji turbozespołu
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Pokazane na rys. C i D skutki awarii dotyczą turbin przemy
słowych [4].

W [5] opisano przypadek pożaru, spowodowanego błędem 
w działaniu systemu zabezpieczeń nadobrotów turbopompy 

zasilającej paliwem kocioł olejowy. Wzrost obrotów ponad 
dopuszczalne o ~14% spowodował mechaniczne uszkodze
nie pompy w następstwie którego pierwotnie nastąpiło jej 
rozszczelnienie i wtórnie poważny pożar instalacji.

rys. 2. Przykłady niewielkich turbozespołów przemysłowych uszkodzo-

nych w wyniku błędów w działaniu systemu zabezpieczenia na zwyżkę 

obrotów: (A) generator z napędem bezpośrednim; (B) całkowicie znisz-

czona przekładania zębata między turbiną i generatorem; (C) turbina 

wysokoobrotowa; (D) zniszczony korpus NP

rys. 3. Uszkodzenia hydrogeneratorów w wyniku zwyżki obrotów: (A) 

turbina PELTONA 6 MW; (B) turbina FRANCISA 50 MW; (C) i (D) skutki 

awarii w elektrowni Ocoee
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Turbiny wodne
Turbozespoły napędzane turbinami wodnymi wymagają, 

podobnie jak turbozespoły napędzane turbinami parowymi, 
zabezpieczenia na nadobroty. Mimo że ich prędkości obro
towe są na ogół znacznie niższe, to także w tym przypadku, 
w wyniku niepoprawnej pracy systemu zabezpieczenia przed 
nadobrotami, może dojść do poważnego uszkodzenia turboze
społu. Na rysunku 3 pokazano przykłady skutków kilku awarii. 
Rysunek 3 A pokazuje zniszczenie hali maszyn w konsekwen
cji wystąpienia nadobrotów dla turbiny Peltona o mocy kilku 
MW, która nominalnie pracowała z obrotami 600 RPM. Na 
rysunku 3 B pokazano fragment zniszczonej turbiny Franci
sa o mocy ~50 MW, a dokładniej jej zdewastowane łożysko 
oporowo noś ne. W tym przypadku nadobroty doprowadziły 
kolejno do: zniszczenia łożyska prowadzącego turbiny, pęknię
cia wirnika hydrogeneratora, urwania się wirnika wzbudnicy 
(odleciał na odległość ~15 m), a inny dwutonowy fragment 
wału został odrzucony na odległość ~25 m. Na rysunku 3 C 
pokazano wnętrze hali maszyn, w której pracowały dwa hydro
generatory po katastroficznej awarii jednego z nich. Pierwotną 
przyczyną było uszkodzenie w systemie synchronizacji. Spo
wodowało ono wystąpienie niekontrolowanych nadobrotów, co 
wtórnie doprowadziło do urwania się wirnika, który wyleciał 
przez ścianę z hali. Rysunek 3 D prezentuje widok uszkodzo
nego budynku elektrowni wodnej dla przypadku pokazanego 
na rysunku 3 C [6].

Nie zawsze nadobroty hydrozespołów prowadzą do tak spek
takularnych uszkodzeń, jak pokazane na powyższych przy
kładach. W [7] opisany jest przypadek nadobrotów turbiny 
PELTONA w elektrowni Sanyjay (3*40 MW), które pracują 
nominalnie z obrotami 500 RPM. W przypadku nadobrotów 
układ regulacji winien doprowadzić do zamknięcia przepły
wu wody w ciągu 1,5 [s], w którym to czasie wzrost obrotów 
nie powinien przekroczyć 115% ich wartości nominalnej. Dla 
maszyn tych przewidywano, że jeśli deflektor nie zostanie za
mknięty w ciągu 10 [s], maszyna może przekroczyć maksy
malnie dopuszczalne obroty. W elektrowni wystąpił przypadek, 
w którym obydwa stosowane systemy zabezpieczenia nadobro

tów (zarówno EODS, jak i MODS) nie zadziałały poprawnie. 
W następstwie nadobrotów oderwała się jedynie jedna ze śrub 
wirnika powyżej generatora. Natomiast wpadła ona w szczelinę 
powietrzną generatora, co doprowadziło do uszkodzenia tak 
jego wirnika, jak i stojana. W konsekwencji wymuszony proces 
naprawy spowodował, że hydrozespół był wyłączony z ruchu 
przez ~3 miesiące.

To, co różni hydrozespoły od turbozespołów parowych i ga
zowych, to na ogół wyższe w procentach wartości dopuszczal
nych nadobrotów dla hydrozespołów niż wymagane dla turbin 
parowych, co wynika ze znacznego zróżnicowania masy jed
nostkowej medium roboczego. W przypadku hydrozespołów 
pozostająca w ruchu duża masa wody nie może być zatrzymana 
w krótkim czasie, bowiem bezwładność medium prowadziłaby 
do uderzenia wodnego niszczącego rurociągi transportujące 
wodę. Przykład uszkodzenia rurociągu spowodowanego uda
rem wodnym pokazano na rysunku 4 [8].

Turbiny wiatrowe
W Polsce największe spośród zainstalowanych turbin wia

trowych posiadają moc nominalną ~3 MW, a moc całkowita 
wszystkich turbin wynosi już ~4 GW. Turbiny o największej, 
dochodzącej do 116 m, średnicy wirnika pracują na Farmie 
Wiatrowej Krobia w Wielkopolsce.

Zdarzenia nadobrotów mogą dotknąć także turbiny wiatrowe, 
a skutki awarii mogą być w podobnym stopniu katastrofalne, 
jak opisane dla turbozespołów parowych, gazowych oraz wod
nych. Na rysunkach 5, 6, 7 [9] pokazano kilka poważnych awarii 
turbin wiatrowych w konsekwencji wystąpienia nadobrotów.  
W znaczącej liczbie przypadków nadobroty turbin wiatrowych 
są powodowane uszkodzeniem podzespołu sterującego kątem 
natarcia łopat. W przypadku pierwszym (rysunek 5) doprowa
dziły one do rozszczelnienia układu olejowego, co po kontak
cie oleju z rozgrzaną tarczą hamulca wywołało pożar gondo
li oraz deformację głowicy w wyniku implozji. W przypadku 
drugim (rysunek 6) nadobroty spowodowały katastroficzne 
uszkodzenie dwóch z trzech łopat wirnika. Duże oddziaływania 

rys. 4. Uszkodzenie rurociągu spowodowane udarem wodnym

rys. 5. Uszkodzenie gondoli i wirnika w konsekwencji nadobrotów
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dynamiczne generowane przez rozważony wirnik dodatkowo 
doprowadziły do deformacji górnej partii wieży oraz do pęk
nięć w bloku fundamentu. W przypadku trzecim (rysunek 7) 
w trakcie nadobrotów doszło do uderzenia o wieżę przez jedną 
z łopat, co w konsekwencji doprowadziło do dezintegracji róż
nych elementów systemu, powodując finalnie upadek gondoli 
na ziemię i całkowite zniszczenie turbiny wraz z generatorem.

Do dezintegracji wieży niekoniecznie jest potrzebne ude
rzenie ze strony łopaty. Wystarczająca jest zwyżka obrotów 
prowadząca do zwiększonego oddziaływania dynamicznego 
na kolumnę turbiny (np. w warunkach pojawienia się drgań 
rezonansowych, co może mieć miejsce dla obrotów wyższych 
od nominalnie dopuszczalnych). 

Skutki finansowe opisanych powyżej trzech awarii były sza
cowane odpowiednio na 800, 600 i 1300 tysięcy euro i to bez 

uwzględnienia strat wynikających z utraty możliwości produk
cji energii elektrycznej.

W trakcie zdarzenia nadobrotów obracające się wirniki tur
biny rozpadają się na wiele części, które są rozrzucane w pro
mieniu wielu setek metrów od turbin. Znane są przypadki, 
w których znaleziono fragmenty turbiny wiatrowej w odległo
ści ~1400 m od miejsca, w którym pracowała. Dezintegracja 
wirnika stanowi oczywiste zagrożenie dla ludzi, zwierząt i nie
ruchomości znajdujących się w polu rażenia.

Nie w każdym przypadku nadobroty powodują tak spektaku
larne uszkodzenia, jak zilustrowane powyższymi przykładami, 
tzn. niepozostawiające złudzeń co do konieczności naprawy. 
Częstym skutkiem nadobrotów są uszkodzenia mechaniczne 
generatorów tak, jak pokazane przykładowo na rysunku 8 [10]. 
Rysunek 8 A prezentuje typowe uszkodzenie wirników gene
ratorów napędzanych turbiną wiatrową, natomiast na rysunku 
8 B pokazano katastroficzne uszkodzenia zarówno wirnika, jak 
i stojana. Generatory turbin wiatrowych są napędzane często 
poprzez przekładnie i w konsekwencji posiadają niezależne, 
znacznie wyższe od turbin, ograniczenia na obroty maksymalne 
wirników. Np. dla modelu VESTAS V901,8 MW maksymalna 

rys. 6. Zniszczenie wirnika, uszkodzenie wieży oraz pęknięcie funda-

mentu w konsekwencji nadobrotów

rys. 7. Dezintegracja gondoli i wieży
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prędkość dopuszczalna (zgodnie z IEC 61400: w ciągu 2 minut) 
wynosi 2400 RPM.

Czasami do katastroficznych zdarzeń spowodowanych nad
obrotami dochodzi w czasie prac serwisowych prowadzonych 
w gondoli lub w rejonie turbiny. W [11] opisano zdarzenie 
śmierci pracownika służb utrzymania ruchu w konsekwencji 
takiego przypadku.

Turbiny ekspansyjne
Turbiny ekspansyjne zaczęto stosować w przemyśle na po

czątku lat 60. XX w., a ich prędkość robocza nie jest zazwyczaj 
precyzyjnie kontrolowana. Dla wielu agregatów turbina parowa 
stanowi napęd podstawowy, a turbina ekspansyjna jest napę
dem wspomagającym. Na rysunku 9 pokazano schematycznie 
cztery przykłady agregatów, w których wykorzystywane są tur
boekspandery. W podobnym stopniu jak omówione wcześniej 
turbiny mogą one w sposób niezamierzony zacząć pracować 
w warunkach nadobrotów, a skutki destrukcji będącej konse
kwencją takiej pracy mogą być dalece podobne do skutków 
zaprezentowanych dla innych typów turbin. W konsekwencji 
obydwa napędy winny być obligatoryjnie i niezależnie wypo
sażone w indywidulanie dobrane i skonfigurowane systemy za
bezpieczenia przed nadobrotami.

Przyczyną problemów ruchowych może być nie tylko brak 
systemu zabezpieczeń przed nadobrotami, ale także zastosowa
nie systemów zabezpieczeń, których działanie nie jest wystar
czająco szybkie. W [12] opisywany jest przypadek, w którym 
reakcja OPS wynosiła 2,4 [s], z czego reakcja ODS zajmowała 
aż 1,8 [s]. Współczesne wymagania na szybkość działania ODS 
dla wielu typów turbin są zdecydowanie bardziej wygórowane.

Jedna z najbardziej poważnych w skutkach awarii turbiny eks
pansyjnej spowodowanej nadobrotami miała miejsce w rafinerii 
KAWASAKI w Japonii. Nadobroty doprowadziły do dezintegra
cji maszyny, a spowodowane nią wtórne uszkodzenia instala
cji wywołały pożar, z którym walczono blisko 8 godzin. Straty 
finansowe będące konsekwencją tego zdarzeniem oszacowane 
zostały na kwotę przekraczającą 40 milionów USD [13].

Silniki Diesla i silniki gazowe
Silniki Diesla są od wielu lat wykorzystywane do napędu 

środków transportu: statków (od roku 1910), samochodów (od 
1923 r.), a na krótko przed rozpoczęciem II Wojny Światowej 

zostały także zastosowane do napędu samolotów JUNKERS 
(1937 r.). Współcześnie są szeroko wykorzystywane jako napędy 
różnego typu maszyn, w tym generatorów i pomp przeciwpoża
rowych. W takich silnikach także należy się liczyć z możliwością 
wystąpienia nadobrotów w przypadku gwałtownego i znaczą
cego odciążenia napędu. Nadobroty prowadzą do pogorszenia 
warunków smarowania i chłodzenia silnika, powodując jego 
przegrzanie i wystąpienie efektu samozapłonu. W przypadku 
silników szybkoobrotowych może nastąpić eksplozja silnika, 
która prawie zawsze prowadzi do pożaru, a czasami także do 
innych poważnych konsekwencji wtórnych. 

Na rysunku 10 pokazano dwa przypadki zniszczenia sto
sunkowo niewielkich silników Diesla w wyniku nadobrotów. 
W przypadku pokazanym na rysunku 10 B [14] 3 osoby zostały 
zabite i dodatkowo 4 ranne, a pożar strawił bezpośrednie oto
czenie. Po roku 2000 na świecie odnotowano szereg przypad
ków nadobrotów takich napędów, co pociągnęło za sobą śmierć 
wielu dziesiątków osób oraz uszczerbek na zdrowiu dla kilkuset 
[15]. Poniesione zostały także wielomilionowe straty w wyni

rys. 8. Zniszczenie uzwojeń (A) wirnika, (B) wirnika i stojana generatora 

napędzanego turbiną wiatrową w wyniku wystąpienia nadobrotów

rys. 9. Przykłady agregatów, w których wykorzystywane są turbo-eks-

pandery
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rys. 11. Uszkodzenia silnika wolnoobrotowego w wyniku nadobrotów: (A) ubytek w czopie korbo-

wym nr 3 o głębokości 3,8 mm; (B) zniszczone łożysko czopa korbowego nr 1

ku wtórnych konsekwencji tych awarii, 
którym de facto można było stosunkowo 
łatwo zapobiec.

Natomiast dodatkową i względnie czę
stą przyczyną niekontrolowanych nad
obrotów jest również znaczące zwięk
szenie koncentracji substancji palnych 
w dostarczanym do silników powietrzu. 
Do takich spektakularnych zdarzeń 
może dojść w środowisku, w którym 
w wyniku rozszczelnienia się instalacji 
produkcyjnych (np. zakłady chemiczne, 
rafinerie, platformy wydobywcze) do 
powietrza dostają się substancje palne. 
W takich sytuacjach nawet niewielkie 
silniki mogą doprowadzić do olbrzymich 
strat. Przykładem takiego zdarzenia mo
że być katastroficzne zniszczenie insta
lacji produkcyjnej w Rafinerii BP Texas 
City w 23 marca 2005 roku, kiedy to zgi
nęło 15 osób, a 180 zostało rannych [16]. 

W przypadku większych agregatów 
napędzanych silnikami tłokowymi (np. 
na statkach [17]) należy się liczyć także 
z wtórnymi skutkami ich awarii (eks
plozja, pożar maszynowni, utrata źródła 
zasilania, ograniczenie możliwości ma
newrowania) oraz z dużymi kosztami 
naprawy prowadzącej do odtworzenia 
wymaganych funkcjonalności statku. 

Wraz ze wzrostem mocy silników tło
kowych (współcześnie aż do ~80 MW) 
obniżają się na ogół ich obroty nomi
nalne, natomiast problem zabezpieczeń 
na nadobroty nadal jest równie ważny. 
W przypadku dużych silników wolno
obrotowych nadobroty prowadzą do 
radykalnego pogorszenia warunków 
smarowania i w konsekwencji chłodze
nia, co skutkuje uszkodzeniami łożysk 
i czopów wału korbowego. Awaryjne 
zatrzymanie silnika prowadzi do bar
dzo dużej anizotropii pola temperatur 
w poszczególnych elementach wału kor
bowego. W konsekwencji wzrasta lokal
nie twardość powierzchni jego czopów 
(w stanie normalnym może ona wynosić 

~250–350 HB, a w stanie przedawaryj
nym wzrasta lokalnie nawet do warto
ści ~600–700 HB), co z kolei przyczynia 
się do wystąpienia głębokich złuszczeń. 
Przykład takiego uszkodzenia dla sil
nika 6 MW opisano w [18], a niektóre 
z uszkodzonych podzespołów pokazano 
na rysunku 11. W [19] można znaleźć 
informację o uszkodzeniu silnika o mocy 

~22 MW napędzającego generator. Na
prawa takich dużych silników wymaga 
na ogół co najmniej kilkudziesięciu dni. 
W sytuacji, w której problem występuje 

rys. 10. Zniszczenie silników Diesla w wyniku nadobrotów: (A) pozostałości z silnika [ 16]; (B) oto-

czenie wokół zniszczonego silnika [ 14]

A B
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w czasie rejsu, naprawa agregatu jest logistycznie skomplikowa
nym przedsięwzięciem i może powodować wielorakie, poważ
ne w skutkach konsekwencje finansowe, wynikające nie tylko 
z bezpośrednich kosztów usunięcia uszkodzeń. 

Silniki elektryczne
Problematyka nadobrotów jest również aktualna dla silników 

elektrycznych i może dotyczyć tak silników indukcyjnych pra
cujących jako napędy zmiennoobrotowe, jak i silników prądu 
stałego [20].

Silniki indukcyjne zasilane z sieci pracują z poślizgiem 
i w konsekwencji są zawsze opóźnione w stosunku do często
tliwości sieci. Wielkość poślizgu jest tym większa, im potrzeb
niejszy jest większy moment obrotowy (dla zerowego poślizgu 
moment napędowy jest także zerowy). 

Silniki elektryczne coraz częściej pracują z systemem regu
lacji obrotów (VFD). Systemy regulacji są wykorzystywane 
przede wszystkim do spowalniania pracy silnika, ale od czasu 
do czasu także do jego pracy z prędkością wyższą od nominal
nej. Obiegowe opinie głoszą, że większość silników indukcyj
nych jest w stanie pracować bez problemów z prędkością do 

~50% wyższą od nominalnej. Natomiast zgodnie z wytycznymi 
[21] silniki o mocy do 150 kW zasilane z sieci o częstotliwości 
fs = 50 Hz (60 Hz) i posiadające obroty nominalne ~1/2 fs lub 

~1/3 fs winny bez większych problemów pracować z prędkością 
obrotową nawet do 100% wyższą od nominalnej. Zgodnie z tym 
samym standardem silniki o mocy powyżej 40 kW, pracujące 
z prędkością obrotową ~1 fs , nie powinny pracować w warun
kach nadobrotów. Dopuszczalne są zróżnicowanie zlimitowane 
nadobroty maksymalne w przeciągu ograniczonego czasu dla 
silników różnej mocy. Standard [21]: (i) dopuszcza przekrocze
nie obrotów nominalnych o 10% w czasie nieprzekraczającym 
2 minut, (ii) określa dopuszczalne wartości nadobrotów dla 
silników ogólnego przeznaczenia, tak jak podano w tabeli 1, 
a dla silników VFD tak jak w tabeli 2.

W każdym przypadku chęci użytkowania silnika z prędkością 
wyższą od zaprojektowanej dobrze jest skonsultować się z jego 
producentem, bowiem takie kwestie, jak wyważenie wirnika, 
żywotność łożysk (+ maksymalna prędkość obrotów wirnika 
w łożyskach) oraz prędkość krytyczna systemu wirników mo
gą rzutować na problemy ruchowe nie tylko silnika, ale także 
całego agregatu1. 

O ile w przypadku napędów turbinowych przekroczenie 
dopuszczalnych obrotów szkodzi w pierwszej kolejności tur
binie, o tyle w przypadku agregatów napędzanych silnikami 
elektrycznymi zabezpieczenie na nadobroty może być bardziej 
restrykcyjne ze względu na napędzaną maszynę (np. wentylator, 
dmuchawa, sprężarka, pompa) niż ze względu na silnik. I tak 
dla przykładu: niektóre sprężarki przekładniowe są testowane 
przez producenta jedynie do prędkości 115% obrotów nomi
nalnych. Tak więc w przypadkach agregatów z napędami VFD, 
dla których można się liczyć z poważnymi skutkami finanso
wymi, będącymi konsekwencją usterki regulatora obrotów pro
wadzącej do nadobrotów wirnika agregatu i w konsekwencji 
z jego awarią mechaniczną, zasadne jest rozważenie celowości 
stosowania redundantnego zabezpieczenia przed nadmierną 
zwyżką obrotów.

Silniki indukcyjne mogą być także wykorzystywane jak ge
neratory. W takich przypadkach należy się liczyć z możliwością 
wystąpienia nadobrotów spowodowanych przez napęd. Mo
gą też wystąpić stany awaryjne w urządzeniach napędzanych 
przez silniki indukcyjne, powodujące nieakceptowalny wzrost 
prędkości obrotowej (windy, wyciągi, taśmociągi etc.). Wtedy 
również systemy rozpoznawania nadobrotów i zabezpiecze
nia przed nimi mogą być pomocne w zapobieganiu poważnym 
konsekwencjom.

6. Zagrożenie życia
Znaczący wzrost naprężeń w czasie fizycznej próby mającej 

na celu przetestowanie systemu ODS/OPS prowadzi zawsze 
do przyspieszonej kumulacji naprężeń, skrócenia żywotności 
maszyny, a czasem katastrofy.

Wspomniana wcześniej katastroficzna awaria turbogene
ratora w EC SIEKIERKI miała miejsce w czasie prowadzenia 
takiego testu. Natomiast w tym przypadku nikt nie poniósł 
uszczerbku na zdrowiu. Zdarza się jednak, że awarie w cza
sie testów ODS/OPS skutkują śmiercią pracowników. W [22] 
opisana jest sytuacja gdzie, 7 osób (głównie obserwatorów) 
przebywało w rejonie testowanej turbiny (przedział obrotów 
roboczych: 3370–4100 RPM, a wymóg zabezpieczenia na zwyż
kę: 4500 RPM). Dla turbiny tej, zgodnie z procedurą, winny 
być przeprowadzone 3 testy na poprawność pracy systemu 
zabezpieczenia (OPS). W czasie drugiego z testów system za
bezpieczeń nie zadziałał poprawnie. Spowodowało to wydłu
żoną pracę turbiny z podwyższonymi obrotami (maksymalne 
zarejestrowane: 4523 RPM). W czasie poprzedzającym ręczne 
zatrzymanie turbiny nastąpiła niewielka dezintegracja jej wir
nika. Kawałek bandaża (vide: rys. 12 A) przebił korpus turbiny 
o grubości ~50 mm i trafił w jednego z obserwatorów, powodu
jąc jego śmierć na miejscu (szkic sytuacyjny wraz z położeniem 
ofiary pokazano na rys. 12 B).

Szacuje się, że do około 50% przypadków dezintegracji wir
ników turbin dochodzi w czasie testowania systemów ODS/
OPS. Liczbę tych dezintegracji można by znacząco ograniczyć, 

tabela 1. Możliwości nadobrotów dla silników ogólnego przeznaczenia

Moc [KM/~kW]
Prędkość  

synchroniczna [rPM]

Nadobroty w stosunku 
do prędkości  

synchronicznej [%]

Do 200 / ~150

>1801 25

1201–1800 25

<1200 50

250–500 / ~185–375
>1801 20

<1800 25

tabela 2. Możliwości nadobrotów dla silników zasilanych z falowników 

Maksymalna prędkość  
obrotowa [rPM]

Nadobroty mierzone w [%]  
w stosunku do maksymalnej 

prędkości pracy

>3601 15

1801–3600 20

<1800 25



Nr 10 l Październik 2015 r. l 95 

B
EZPIEC

ZEŃ
STW

O
 W

 PR
ZEM

YŚLEtabela 3. Porównanie systemów: MODS i EODS 

MECHaNICZNy odS ELEKtroNICZNy odS

Mała dokładność działania systemu detekcji (typowo: ± 100 RPM)
Dokładna wartość obrotów, przy której system działa, oraz cyfrowe 
ustawianie wartości granicznej (typowo: ± 1 RPM)

Brak możliwości bezpośredniego interfejsowania z DCS oraz brak  
możliwości autodiagnostyki

Umożliwia interfejsowanie z systemem DCS oraz przeprowadza 
autodiagnostykę

W celu przetestowania wirnik maszyny musi obracać się z prędkością  
umożliwiającą zadziałanie systemu

Doraźny zestaw wartości granicznych może być wykorzystany do przetesto-
wania systemu

Typowa praca maszyny w warunkach nadobrotów prowadzi pierwotnie do 
kumulacji naprężeń i skrócenia pozostałej żywotności resztkowej, a wtórnie 
do pogorszenia wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa 

Możliwość testowania w warunkach roboczych pracy maszyny nie zakłóca 
procesu produkcyjnego oraz nie przyspiesza procesu kumulacji naprężeń

Mechaniczne elementy systemu detekcji posiadają skłonność do zużycia oraz 
blokowania

EODS nie wykorzystuje podzespołów mechanicznych, a więc cechuje się 
większą niezawodnością niż MODS

Może być wymagane kilkukrotne testowe uruchomienie zabezpieczanego 
agregatu w celu ustawienia/sprawdzenia poprawności działania

Nastawy prędkości obrotowej dla celów testowania i/lub zabezpieczeń mogą 
być zmienione w dowolnej chwili

Praca maszyny w warunkach testu nadobrotów zwiększa ryzyko uszczerb-
ku na zdrowiu pracowników znajdujących się w strefie testowania oraz 
uszkodzenia innego majątku

Możliwość testowania ODS w warunkach normalnej pracy maszyny 
minimalizuje możliwość zaistnienia negatywnych skutków wtórnych, jak 
wymienione z lewej

gdyby zminimalizować czas pracy wirników w warunkach nad
obrotów. Jest to możliwe poprzez zastosowanie elektronicznych 
systemów ODS (=EODS), bowiem nie wymagają one fizycznej 
zwyżki obrotów wirnika celem przetestowania poprawności ich 
funkcjonowania.

7. Historia stosowania
Rozwiązaniem historycznie najstarszym stosowanym do roz

poznawania nadobrotów jest układ mechaniczny działający na 
bazie siły odśrodkowej (MODS). Rozwiązania współczesne wy

korzystują najczęściej układy elektroniczne (EODS). Niektórzy 
producenci turbin już wiele lat temu przeszli z mechanicznych 
systemów regulacji na systemy elektrohydrauliczne. Obydwa 
typy regulacji włączają w zakres swojego działania także zabez
pieczenia przed nadobrotami. Tak np. postąpiło GE. Natomiast 
wciąż jeszcze w użytkowaniu znajduje się sporo turbin, które 
dostarczone zostały w przeszłości jedynie z zabezpieczeniami 
mechanicznymi i tak są użytkowane do dziś. Dla przykładu 
można tu wymienić: wiele turbin gazowych WESTINGHOUSE 
501B, 501D czy GENERAL ELECTRIC SERIA 5 oraz wczesne 
maszyny z SERII 7B i 7E. 

Za celowością przejścia z zabezpieczeń mechanicznych na 
elektroniczne przemawiają następujące fakty:
zl zdecydowanie wyższa niezawodność;
zl unikanie kłopotliwej kalibracji mechanicznej na rzecz bardzo 
prostej kalibracji elektronicznej;

zl większa powtarzalność i w konsekwencji dokładność zadzia
łania;

zl możliwość testowania detekcji nadobrotów dla układu: 
 – podwójnego – na niskich obrotach, tzn. bez konieczno
ści fizycznego zwiększania obrotów do prędkości, w której 
w rzeczywistości zabezpieczenie winno zadziałać;

 – potrójnego – na dowolnych obrotach, tzn. w czasie pracy 
turbiny z obrotami wirnika poniżej lub powyżej maksymal
nych obrotów nominalnych; takie podejście jest możliwe, 
bowiem układ potrójny pracuje najczęściej z logiką „2 z 3”, 
tak więc istnieje możliwość zbajpasowania kolejno każde
go z trzech torów pomiarowych i przeprowadzenia testu 
zadziałania przekaźnika przypisanego do bajpasowanego 
kanału poprzez elektroniczne zasymulowanie zaistnienia 
zdarzenia odpowiadającego dopuszczalnej granicy fizycz
nego zwiększenia obrotów.

O ile zabezpieczenie mechaniczne jest układem pojedynczym, 
o tyle zabezpieczenia elektroniczne można (lepiej: bezwzględ
nie należy) instalować jako układy redundantne. W tym przy
padku winny być one stosowane przede wszystkim jako układy 
podwójne lub potrójne. Zalety systemów EODS zostały opisane 
w [23], natomiast porównanie MODS i EODS przedstawiono 
w tabeli 3.

rys. 12. (A) widok wirnika z brakującym fragmentem bandaża oraz 

(B) szkic sytuacyjny
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8. System monitorowania procesu i majątku
System zabezpieczenia przed nadmierną zwyżką obrotów 

składa się na ogół z dwóch podsystemów. Pierwszym z nich 
jest system detekcji przewyższenia dopuszczalnych obrotów 
(ODS), natomiast drugim jest układ wykonawczy zabezpiecza
jący przed zdarzeniem wystąpienia przekroczenia maksymal
nych obrotów (OPS) stanowiący część systemu regulacji, tak jak 
to zostało pokazane na rysunku 13 [24] (vide: str. 82, ANEX O; 
ESD 10.5; str. 229–235).

Dla różnych typów maszyn stosuje się różne systemy zabez
pieczenia na okoliczność wystąpienia nadobrotów. Stosowane 
w tym zakresie rozwiązania są zależne od dopuszczalnej pro
centowo zwyżki obrotów w stosunku do prędkości nominalnej, 
maksymalnego gradientu wzrostu prędkości obrotowej oraz od 
kosztów (wielkości) agregatu (co na ogół pozostaje w korelacji 
z wartością produkcji zależnej od jego funkcjonowania).

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie do wyboru systemu 
ODS/OPS należy wziąć dodatkowo pod uwagę wymagania in

nych standardów dedykowanych różnym maszynom, takich jak 
np. API 610, API 611, API 612 i API 616 oraz wymogom bez
pieczeństwa (wymóg certyfikacji SIL 1, SIL 2 lub SIL 3), takim 
jak EN 61508, IEC 61508, IEC 61511, IEC 62061, ISO 12100 
oraz ISO 13849. 

Na rysunku 14 pokazano cztery „kolumny pomiarów” prowa
dzonych na rzecz zabezpieczenia maszyny przez system ESD na 
okoliczność potrzeb procesowych oraz wynikających ze stanu 
technicznego majątku produkcyjnego. Z pomocą czerwonej 
ramki zaznaczono funkcjonalności pozostające w zainteresowa
niu ostatniej edycji standardu [24] . Zauważmy, że wcześniejsza 
edycja tego standardu nie obejmowała zagrożeń procesowych 
(Detekcja Pompażu), a Detekcja Zwyżki Obrotów stanowiła 
część pomiarów prowadzonych w celu monitorowania stanu 
technicznego. 

Standard [24] prezentuje dwa scenariusze prowadzące do 
monitorowania i zabezpieczenia wszystkich funkcjonalności 
pozostających w zakresie jego zainteresowania. Są to scena
riusze wykorzystujące (i) System Rozproszony oraz (ii) System 
Zintegrowany. Realizacja każdego z tych scenariuszy jest moż
liwa w oparciu o zróżnicowane środki techniczne.

9. Czujniki w systemach odS
Dla systemów zabezpieczeń przed nadobrotami są wykorzy

stywane różnego typu czujniki. Nie wszystkie pracują od 0 Hz, 
tzn., nie wszystkie umożliwiają autodiagnostykę torów pomia
rowych poniżej pewnej granicznej prędkości obrotowej wirnika. 
Rozwiązaniem optymalnym jest ODS mogący realizować au
todiagnostykę także w warunkach nieobracającego się wirnika. 
I tak m.in. stosuje się czujniki:
zl elektromagnetyczne (pracujące od ~10 Hz);
zl ferrostatyczne (pracujące od ~0,05 Hz);
zl wiroprądowe (pracujące od 0 Hz);
zl wykorzystujące efekt Halla (pracujące od 0 Hz).rys. 13. System zabezpieczenia na okoliczność zwyżki prędkości

rys. 14. Zakres nadzoru stanu technicznego wg API 670
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Dokonując pomiaru prędkości obrotowej wirnika z pomocą 
czujników, które nie pracują od 0 Hz, ale współdziałają z ko
łem zębatym posiadającym „z” zębów, uzyskuje się możliwość 
autodiagnostyki systemu zabezpieczeń i w konsekwencji zabez
pieczenia agregatu zazwyczaj już od kilku RPM.

Czujniki pracujące od 0 Hz umożliwiają autodiagnostykę 
toru pomiarowego także wtedy, kiedy wirnik maszyny się nie 
obraca, i z tego względu są one najbardziej pożądane do sto
sowania w tego typu zabezpieczeniu. Natomiast aby taki efekt 
osiągnąć, wymagane jest spełnienie pewnych dodatkowych wa
runków, o których poniżej.

Na rysunku 15 [24] pokazano wytyczne dla konstrukcji kół 
zębatych wykorzystywanych w systemach zabezpieczeń nad
obrotów. W tym celu mogą być wykorzystywane standardowe 
koła zębate oraz koła precyzyjne (zwane także „nieprawdzi
wymi”). Ich geometria jest uzależniona od rodzaju czujników 
stosowanych w systemie zabezpieczeń i w przypadku prawi
dłowego wykonania takiego koła możliwa jest realizacja auto
diagnostyki poprawności działania systemu ODS dla maszyny 
z nieruchomym wirnikiem. Znane są przypadki, w których 
ODS znajdował się w stanie awaryjnym (a więc nie był w sta
nie rozpoznać prawidłowo nadobrotów), maszyna została uru
chomiona, w trakcie uruchomienia doszło do jej rozbiegania się 
i w konsekwencji uszkodzenia – jeszcze przed zakończeniem 
procesu autodiagnozowania poprawności działania ODS. Tak 
więc możliwość autodiagnostyki ODS w warunkach nieobra
cającego się wirnika jest dodatkowym ważnym elementem na 
rzecz zmniejszenia ryzyka uszkodzenia lub nawet zniszczenia 
ważnego majątku produkcyjnego.

W przypadku bardziej krytycznych agregatów, ze względu 
na ważność zabezpieczenia przed nadobrotami i celem zwięk
szenia niezawodności systemu zabezpieczeń: (i) wykorzystuje 
się redundantne tory pomiarów obrotów, (ii) standard [24] nie 
zaleca wykorzystywania czujników detekcji nadobrotów dla 
innych zadań (np. do regulacji prędkości obrotowej wirnika).

Na rysunku 16 pokazano przykład instalacji czujników na 
turbinie parowej, umożliwiających zarządzanie obrotami jej 

wirnika. Widoczny jest zestaw czujników częściowo pracują
cych na rzecz zabezpieczenia przed nadobrotami (czujniki wi
roprądowe2 „W”), a częściowo wykorzystywanych do regulacji 
obrotów (czujniki magnetyczne „M”). Czujniki współpracują 
z tzw. nieprawdziwym kołem zębatym. 

10. Specyfika systemów regulacji
Do roku 2014 włącznie, tzn. do czasu ukazania się ostatniej 

edycji standardu [24], SYSTEMY ODS występowały jako sys
temy niezależne lub były realizowane przez ten sam system, 
który był dedykowany monitorowaniu i zabezpieczeniu stanu 
technicznego w zakresie drgań, położeń i temperatur, bowiem 
wcześniejsza edycja API 670 dopuszczała takie rozwiązanie. 
W edycji [24] SYSTEM ODS jest systemem niezależnym, któ
ry w przypadku rozproszonego systemu zabezpieczeń może 
realizować jedynie funkcje zabezpieczenia przed nadobrotami, 
natomiast w systemie zintegrowanym (jeśli posiada pewną licz
bę wejść binarnych umożliwiających przyjęcie sygnałów z sys
temu monitorowania i zabezpieczenia stanu technicznego oraz 
zabezpieczeń procesowych, w tym także z systemu monitoro
wania pompażu) może dla pewnych agregatów realizować także 
funkcjonalność ESD.

Dla turbin parowych, gazowych, ekspansyjnych i wodnych, 
w przypadku nadobrotów, należy zamknąć dopływ medium 
do turbiny, co jest realizowane przez odpowiednie dla turbi
ny układ regulacji i układ wykonawczy. Najostrzejsze kryteria 
prędkości działania dla OPS formułowane są dla dużych turbin 
parowych.

rys. 15. Geometria kół zębatych wykorzystywanych w systemach 

detekcji nadobrotów

rys. 16. Uchwyt z dwiema grupami czujników nadzorującymi obroty: 

(M) czujniki magnetyczne, (W) czujniki wiroprądowe

reklama
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Turbiny wiatrowe posiadają ograniczenie na możliwość mak
symalnej prędkości wiatru, przy którym mogą jeszcze praco
wać, natomiast dodatkowo również muszą posiadać zabezpie
czenie na okoliczność nadobrotów. Ich układ regulacji winien 
być przygotowany do reagowania na zmienność podmuchów 
(mogących prowadzić do fluktuacji mocy i w konsekwencji mi
gotania), który to problem nie występuje w przypadku turbin 
parowych, gazowych i wodnych. W przypadku turbin wiatro
wych regulacja prędkości turbiny może być sterowana w spo
sób pasywny (Stall Control dla łopatek umocowanych na stałe 
do wirnika) lub aktywny. W tym drugim przypadku mogą być 
wykorzystywane różne techniki (w tym: Pitch Control, Active 
Stall, Yaw Control). Natomiast ze względu na podmuchy układ 
regulacji mocy wymaga dynamicznej zmiany rezystancji wir
nika, a do całkowitego jego zatrzymania niezbędne jest stoso
wanie hamulca mechanicznego. Powyższe funkcje realizowane 
są przez specjalizowane systemy regulacji.

Silniki tłokowe wymagają wykorzystania innego systemu ste
rowania niż w przypadku turbin, natomiast detekcja nadobro
tów odbywa się w sposób dalece podobny (EODS lub MODS). 
W razie przekroczenia wybranych parametrów pracy silnika 
jego automatyczne zatrzymanie następuje przez odcięcie wtrys
ku paliwa i odcięcie dopływu powietrza.

Dla agregatów napędzanych silnikami elektrycznymi wystar
czające jest stosowanie EODS w przypadku potrzeby stosowa
nia zabezpieczania na zwyżkę obrotów tak ze względu na silnik, 
jak i na napędzaną maszynę. 

11. Egzemplifikacja zabezpieczeń
Poniżej pokazano trzy przykłady zróżnicowanego zastoso

wania nowoczesnego systemu ADAPT.ESD na okoliczność 
omawianej tematyki. W przypadku potrzeby wykorzystania 
scenariusza odpowiadającego rozproszonemu systemowi zabez
pieczeń ADAPT.ESD jest wykorzystywany przede wszystkim 
jako układ zabezpieczenia nadobrotów (lub ewentualnie tak
że zabezpieczenia przeciwpompażowego). Natomiast ADAPT.
ESD może być wykorzystywany także dla scenariusza zintegro
wanego systemu zabezpieczeń, bowiem umożliwia on podłą
czenie oprócz 6 czujników prędkości obrotowej wirnika także 
dodatkowo do 20 izolowanych sygnałów dyskretnych oraz do 
12 wejść analogowych 4–20 mA. Dla tych wszystkich sygnałów 
wejściowych można zbudować wewnątrz systemu ADAPT lo
gikę wykorzystującą aż do 500 kroków. Udostępnia on także 
aż do 12 wyjść przekaźnikowych, które umożliwiają: (i) bez
pośrednie podłączenie do układów wykonawczych systemów 
OPS różnych agregatów, (ii) bezpośrednie działanie na elemen
ty wykonawcze systemu ESD pojedynczego agregatu lub na (ii) 
systemy ESD kilku agregatów (maksymalnie: do 6).

Na rys. 17 A i B przedstawiono przykłady wykorzystania sys
temu ADAPT.ESD w scenariuszu rozproszonym, a na rysun
ku C w zintegrowanym. Rysunek A pokazuje przykład agregatu 
posiadającego dwa niezależne napędy (turbiny parowa i ekspan
syjna) i w związku z tym wymagającego zastosowania dwóch 
systemów zabezpieczenia nadobrotów – każdego pracującego 
w logice „2 z 3”. W tym przypadku wykorzystany został dualny 
system zabezpieczenia nadobrotów ADAPT.ESD, który umoż
liwia podłączenie dwóch grup po 3 czujniki dla każdej turbiny. 

Na rysunku B pokazano 6 agregatów pompowych napędzanych 
silnikami typu VFD, dla których należało zastosować systemy 
OPS. W tym przypadku detekcja nadobrotów jest realizowana 
przez taki sam system ADAPT.ESD, ale w logice „1 z 1”, a więc 
wykorzystującej pojedynczy czujnik monitorowania obrotów 
dla każdego agregatu. Zatem w tym przykładzie system ADAPT.
ESD jest wykorzystany jako sześciokrotny ODS, który przeka
zuje sygnały binarne do systemów ESD poszczególnych agre
gatów. 

rys. 17. Przykłady zastosowania dualnego systemu zabezpieczeń nad-

obrotów ADAPT.ESD: (A) dla agregatu z dwoma napędami; (B) dla sześciu 

agregatów napędzanych silnikami; (C) dla turbosprężarki



Nr 10 l Październik 2015 r. l 99 

reklama

W przypadku C pokazano wykorzy
stanie ADAPT.ESD dla scenariusza zin
tegrowanego. Tak więc do systemu są 
podłączone (i) sygnały z 3 czujników 
obrotów, co umożliwia egzekwowanie 
funkcjonalności ODS, (ii) sygnały binar
ne i analogowe z DCS umożliwiające re
alizację funkcjonalności zabezpieczenia 
przeciwpompażowego, oraz (iii) sygnały 
binarne wypracowywane przez DCS na 
okoliczność zabezpieczeń procesowych. 
W konsekwencji ADAPT.ESD jest wyko
rzystywany jako kompletny system ESD 
turbosprężarki. Jego wyjścia binarne 
podłączone są bezpośrednio do układów 
wykonawczych systemu przeciwpoma
żowego i odstawienia, umożliwiając ste
rowanie pracą agregatu w niezbędnym 
zakresie.

Oczywiście zarówno dla przykładu A, 
jak i B można zrezygnować ze scenariu
sza rozproszonego i zbudować zabezpie
czenia, bazując na scenariuszu zintegro
wanym, tzn. wykorzystując ADAPT.ESD 
nie jedynie jako system ODS, a jako sys

reklama

tem ESD posiadający wbudowaną funk
cjonalność ODS.

W systemach sterowania coraz czę
ściej wymagane jest wykorzystywanie 
systemów posiadających odpowiednio 
wysoki poziom nienaruszalności bez
pieczeństwa (SIL). Systemy ODS, OPS 
i ESD należą do takiej grupy produktów, 
dla których często wymagany jest cer
tyfikat SIL. Wykorzystywany w powyż
szych przykładach system ADAPT.ESD 
posiada certyfikację SIL 3.

12. Zakończenie
W przypadku napędów i maszyn, dla 

których problematyka nadobrotów jest 
ważna, celowe jest przeprowadzenie 

audytu, jak dalece aktualnie stosowane 
ODSy są poprawne w świetle współcze
śnie obowiązujących standardów. Au
torowi znane są przypadki, w których 
status quo znacząco od nich odbiega, 
a użytkownicy maszyn nie są świadomi 
tego faktu i sądzą, że mają poprawnie 
zabezpieczone maszyny. Dla przykładu: 
zl w ramach modernizacji specjaliści 
elektrowni zastosowali pojedynczy tor 
pomiaru prędkości w EODS turboge
neratora o mocy ~100 MW; maszyna 
tak winna posiadać EODS pracujący 
w logice „2 z 3”;

zl zgodnie z SIWZ (dla przedsiębiorstwa 
z obszaru O&G) producent turbiny 
gazowej winien dostarczyć agregat 
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z podwójnym układem ODS; w rzeczywistości została do
starczona turbina wyposażona jedynie w pojedynczy popraw
ny system; drugi ODS nie miał prawa być nazywany redun
dantnym ODSem, bowiem czas jego działania był dalece 
wolniejszy niż wymagania normowe dla tego typu turbiny.
Stosowanie starannie dobranych nowoczesnych systemów 

detekcji nadobrotów prowadzi do (i) zmniejszenia ryzyka po
ważnej awarii i jej skutków wtórnych, w licznych przypadkach 
znacząco przewyższających koszty niezbędne do naprawy lub 
odtworzenia maszyny po wystąpieniu nadobrotów, (ii) zwięk
szenia niezawodności pracy maszyn i systemów produkcyjnych, 
(iii) zwiększenia bezpieczeństwa personelu. Wymienione korzy
ści są uzyskane m.in. dzięki stosowaniu systemów redundant
nych oraz takich, które zapewniają lepsze sterowanie w zakre
sie nie tylko bezpieczeństwa maszyn, ale także realizowanego 
procesu produkcyjnego. Do tego ogólnego podniesienia bez
pieczeństwa przyczyniają się także poprawnie formułowane 
zapisy w SIWZach (a następnie ich rozumne egzekwowanie), 
bowiem nie w każdym przypadku dostawca maszyny, dążąc 
do maksymalizacji zysku, dostarcza systemy odpowiadające 
wymaganiom. W niektórych przypadkach takie niuanse, jak 
nieoptymalnie zaprojektowane koło zębate pokazane na rysun
ku 16 (bowiem wysokość zębów jest za duża dla zastosowanych 
torów pomiarów wiroprądowych, aby mogły one realizować 
autodiagnostykę w warunkach zatrzymanego wirnika maszyny), 
mogą przyczynić się do katastroficznych zdarzeń.

Przypisy
1. Dodatkowe problemy ruchowym po przejściu na sterowanie falow

nikami silników agregatów, które pierwotnie były zaprojektowane 
do pracy ze stałą prędkością obrotową wirnika, mogą być spowo
dowane przez zwiększoną awaryjność łożysk. Węzły łożyskowe z ło
żyskami tocznymi dla agregatów VFD wymagają bowiem silniejszej 
izolacji elektrycznej niż to ma miejsce w przypadku napędów sta
łoobrotowych. W przypadku niedostatecznej izolacji elektrycznej 
łożysk będzie natomiast wzrastać ich awaryjność spowodowana 
erozją elektryczną.

2. W poziomej płaszczyźnie osi wirnika widoczne są dwa dodatko
we czujniki wiroprądowe wykorzystywane do kontroli położenia 
osiowego wirnika, a zatem służące do zabezpieczenia łożyska opo
rowego.
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