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1. OPIS MERITVE - POSTOPKA 

 

 

1.1 Merilna oprema : 

 

 analizator vibracij  PRUFTECHNIK AG - Vibrocord 

 senzor ( akcelerometer ) Vib 6.140 

 Dewesoft 6.5.1 – sistem za orbitalno analizo in zagonske diagrame 

 

 

1.2 Arhiviranje in analiza rezultatov : 
 

 računalnik PC Pentium III 450 MHz 

 tiskalnik HP laserje 1200 Series 

 programska oprema Omnitrend 1.50 
 

 

1.3 Naloga meritve : 

 

 ugotoviti obratovalno stanje TURBOAGREGATA med zagonom, dne 25.5.2008 

 

 

1.4 Uporabljena literatura : 

 

 standardi DIN 2056 oz. ISO 2372, ISO 3945 

 Mechanical Vibration and Shock Measurements,  

     (Jens T. Broch, Bruel&Kjaer 1984) 

 Toplotne turbine, 

     (B. Černigoj, Fak. za strojništvo, 1985) 

 Predhodna poročila o meritvah na turboagregatu  

      

 

1.5 Podatki o turbini 

 

Vrtljaji turboagregata n 3000 o/min, 

Moč P P =  125 MW 

 

Regulacijska omara: 

1.zobnik  3000 o/min 35 zob 50/1750 Hz 

2.zobnik 990,5  o/min 106 zob 16,5/1750 Hz 

3.zobnik 813,9  o/min 129 zob 13,5/1750 Hz 
Zobniška črpalka 813,9 o/min 8 zob 13,5/108 Hz 
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2. ANALIZA REZULTATOV 

 

Turboagregat  

 

2.1. Izračun karakterističnih frekvenc : 

 

 frekvenca vrtenja rotorja med obratovanjem : 

 

     f  = 3000 o/min = 50 Hz  (delovna) 

   

Ta frekvenca in njeni višji harmoniki (2x, 3x, .... mnogokratniki te frekvence) so 

značilni za debalans rotorja. 

 

 necentričnost : povečan  drugi  harmonik  frekvence  vrtenja  (100 Hz  

(delovno) - zlasti v aksialni smeri) 

  

 nestabilnosti (vrtinčenje) oljnega filma v drsnem ležaju  (po literaturi) : 

 

     f = (0,42  ... 0,48)  f 

 

     f = (0,42  ... 0,48)  50 Hz = 20 ... 24 Hz  (pri delovni frekvenci) 

 

Na ta način dobimo območje, kjer se lahko zasleduje obratovalno stanje ležajev - 

eventualne poškodbe.  

 

Druge frekvence, ki se na turboagregatu pojavljajo, so bolj naključnega značaja, 

vendar lahko iz literature izluščimo, da se zlasti vibracije, ki so posledica turbulenc 

zaradi pretoka pare, nahajajo v področju višjih frekvenc (več kot 1 kHz).  

V področju več kot 1 kHz zasledimo tudi frekvenco vklopa zobniške stopnje oljne 

črpalke. 

Poleg teh frekvenc lahko zasledujemo tudi stanje obrabe na posameznih stopnjah 

lopatic - ponavadi so to frekvence več kHz. Prav zaradi tega razloga tudi izvajamo  

meritev tudi v višjem frekvenčnem območju 10 - 10000 Hz. 

 

Frekvence več kHz – motnje (poškodbe) na lopaticah 
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2.2. Vrednotenje rezultatov  

 

Splošno obratovalno stanje turboagregata lahko ugotavljamo po VDI 2056, VDI 2059 

in ISO 2372 klasifikaciji. Po tej razdelitvi lahko stroj uvrstimo v skupino T (turbo 

stroji), za katero veljajo naslednje srednje efektivne vrednosti hitrosti vibracij : 

 

RMS (mm/s) 

 

 2.80 DOBRO 

2.81 7.10 UPORABNO 

7.11 18.00 ŠE DOVOLJENO 

18.01  NEDOVOLJENO 

 

Slike merilnih mest so na obrazcu STROJNA KARTOTEKA. Vse srednje efektivne 

vrednosti hitrosti vibracij so prav tako zbrane na tem obrazcu - RMS vrednosti. 

 

 

MERJENJE ABSOLUTNIH VIBRACIJ OHIŠJA 
Vsako merilno mesto je kontrolirano v 3 smereh: 

 H - horizontalno, 

 V - vertikalno, 

 A - aksialno. 

 

Rezultati meritev so za vsako merilno mesto posebej prikazani v diagramih: 

 

- Frekvenčni spektri hitrosti vibracij oz. spektri frekvenc v območju 2 - 1000 Hz 
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3. REZULTATI MERITEV 

 
Rezultati meritev - frekvenčni spektri - so za vsako merilno mesto posebej prikazani v 

obliki spektralnih diagramov (spektralni diagrami hitrosti vibracij oz. spektri frekvenc 

v območju 2 – 1000Hz). 

 

 

Seznam merilnih mest: 

 

 

VISOKOTLAČNI DEL 

 merilno mesto 1 (visokotlačni ležaj 1) 

 merilno mesto 2 (visokotlačni ležaj 2) 

 

 

SREDNJE IN NIZKOTLAČNI DEL 

 merilno mesto 3 (srednjetlačni ležaj ) 

 merilno mesto 4 (nizkotlačni ležaj) 

 

 

GENERATOR 

 merilno mesto 5 (prvi generatorski ležaj)  

 merilno mesto 6 (drugi generatorski ležaj) 
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3.1   Rezultati meritev pri zagonu turboagregata  

 
1. meritev 
 

Vrtljaji turboagregata n,  1318 o/min, 

Moč P P =  0 MW 

 

 

Komentar: 

 

Pri 1318 o/min beležimo nizke vibracijske hitrosti na ležajih turbine in generatorja. 

Na vseh štirih ležajih turbine je dominantna motnja na frekvenci rotacije 25 Hz, 

motnja na dvakratniku frekvence vrtenja je nizka. 

Na ležajih generatorja beležimo najvišjo vrednost na prvem ležaju – merilno mesto 5 

– v vertikalni smeri (2,0 mm/s). Na drugem ležaju generatorja – merilno mesto 6 – pa 

se pojavlja tudi dvakratnik frekvence vrtenja, zlasti v aksialni smeri in nakazuje 

manjši oplet. 

Vibracijske vrednosti so povsem primerljive z dosedanjimi meritvami. 

 

Merilno 

mesto 
RMS  

VDI 2056  

1x 

 

2x 

 

RMS 

(pospeški) 

RMS 

(pospeški 

za zobnike) 

OPOMBA 

 (mm/s) (mm/s) (mm/s) (m/s
2
) (m/s

2
)  

1 – H 0,7 0,82 0,01    

1 – V 0,3 0,07 0,07    

1 – A 0,4 0,33 0,04    

2 – H 0,9 1,18 0,01    

2 – V 0,1 0,14 0,07    

 2 – A 0,2 0,23 0,01    

3 – H 0,2 0,17 0,17    

3 – V 0,2 0,22 0,07    

3 – A 0,1 0,12 0,11    

4 – H 0,7 0,92 0,20    

4 – V 0,8 0,96 0,25    

4 – A  0,9 1,11 0,34    

5 – H  0,5 0,53 0,33    

5 – V 2,0 2,38 1,20    

5 – A 1,4 1,41 1,18    

6 - H 0,3 0,08 0,33    

6 - V 1,0 0,92 0,98    

6 - A 0,9 0,31 1,28    

1'' - H 1,0 1,15 0,01    

1'' - V 0,6 0,24 0,07    

1'' - A 1,1 0,44 0,01    
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2. meritev  

Vrtljaji turboagregata n,  3000 o/min, 

Moč P P =  0 MW 
 

 

 

Merilno 

mesto 
RMS  

VDI 2056  

1x 

 

2x 

 

RMS 

(pospeški) 

RMS 

(pospeški 

za zobnike) 

OPOMBA 

 (mm/s) (mm/s) (mm/s) (m/s
2
) (m/s

2
)  

1 – H 0,7 0,90 0,31    

1 – V 0,6 0,81 0,17    

1 – A 1,0 1,46 0,19    

2 – H 1,6 2,29 0,61    

2 – V 1,0 1,37 0,22    

 2 – A 0,4 0,50 0,16    

3 – H 4,2 6,09 0,73    

3 – V 3,4 4,96 0,78    

3 – A 1,6 2,06 1,06    

4 – H 1,6 2,28 0,20    

4 – V 2,8 4,01 0,67    

4 – A  3,3 4,77 0,01    

5 – H  1,1 1,41 0,78    

5 – V 1,4 1,63 1,20    

5 – A 1,5 2,25 0,09    

6 - H 0,4 0,21 0,57    

6 - V 0,7 0,99 0,41    

6 - A 2,3 3,28 0,23    

1'' - H 0,8 0,77 0,55    

1'' - V 1,1 0,99 0,16    

1'' - A 0,7 0,54 0,12    
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Komentar: 

Pri nazivnih vrtljajih turboagregata so vibracijske hitrosti na vseh merilnih mestih v 

dovoljenih mejah.  

Vrednosti vibracijskih hitrosti na prvem turbinskem ležaju so nizke in v primerjavi s 

prejšnjim zagonom na podobnem nivoju. Na prvem turbinskem ležaju je dominantna 

motnja na frekvenci vrtenja 50 Hz (preostanek debalansa), ter na njenem dvakratniku 

(preostanek necentričnosti). Vidna je tudi motnja na frekvenci 218 Hz, ki jo povzroča 

zobniška črpalka. Le ta je enaka kot ob zagonu l.2007. 

Na drugem turbinskem ležaju – merilno mesto 2 – imamo identično frekvenčno sliko 

kot na prvem turbinske ležaju, le da je motnja zaradi oljne črpalke že zelo nizka. 

Vibracije v aksialni smeri so nizke. 

Tretji turbinski ležaj – merilno mesto 3 – ima v horizontali povišane vibracije glede 

na nekaj predhodnih meritev. Motnja debalansa znaša 6,09 mm/s. Prav tako so 

vibracije na račun motnje na 50 Hz nekoliko povišane v vertikalni smeri (3,4mm/s), 

vendar so nižje kot na predhodni meritvi. V frekvenčnih spektrih je dominantna 

motnja na frekvenci rotacije 50 Hz. 

Na četrtem turbinskem ležaju – merilno mesto 4 – so najvišje vibracije v aksialni 

smeri in dosegajo vrednost 3,3 mm/s. Dominantna motnja v vseh treh merjenih 

smereh je na frekvenci 50Hz. 

Na prvem generatorskem ležaju – merilno mesto 5 – so vibracijske hitrosti v 

horizontalni in vertikalni smeri nizke. V aksialni smeri dosegajo vibracijske hitrosti 

1,5 mm/s, kar je nekoliko manj kot na prejšnji meritvi. 

Na drugem generatorskem ležaju – merilno mesto 6 – so vibracijske hitrosti v vseh 

smereh nizke, vidni pa sta motnji na 50Hz in 100Hz. 

Na zobniški omari ni opaziti posebnosti. Vibracijske hitrosti so nizke, vidna je motnja 

vklopa zobnikov na frekvenci 218Hz, ki pa je nizka. 
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3. meritev 
 

Vrtljaji turboagregata n,  3000 (50 Hz) 

Moč P P =  123 MW 

Temperatura T T = 538°C 

Tlak sveže pare Psv.pare Psv.pare = 13,3 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merilno 

mesto 
RMS  

VDI 2056  

1x 

 

2x 

 

RMS 

(pospeški) 

OPOMBA 

 (mm/s) (mm/s) (mm/s) (m/s
2
)  

1 – H 0,7 0,73 0,63 7,0  

1 – V 0,5 0,59 0,08   

1 – A 0,7 0,51 0,35   

2 – H 1,3 1,81 0,66 2,4  

2 – V 0,8 1,15 0,37   

2 – A 0,5 0,13 0,15   

3 – H 2,8 4,14 0,42 4,1  

3 – V 2,6 3,60 1,27   

3 – A 1,6 2,12 0,97   

4 – H 0,6 0,73 0,36 3,5  

4 – V 3,6 5,24 0,69   

4 – A  3,7 5,36 0,28   

5 – H  1,2 1,06 1,36 0,7  

5 – V 1,5 1,80 1,30   

5 – A 2,0 2,92 0,47   

6 – H 1,5 1,74 1,23 0,7  

6 – V 1,0 1,32 0,56   

6 – A 2,4 3,33 0,68   

1'' - H 1,0 0,61 0,98 4,6  

1'' - V 1,1 0,99 0,21   

1'' - A 0,9 0,66 0,52   
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Komentar: 

 

Pri obremenitvi generatorja na 123 MW je dinamično stanje turboagregata sledeče: 

 

Na merilnem mestu zobniške črpalke so vrednosti nizke, dominantna je motnja na 100 

Hz, opazna je tudi motnja zobniškega vklopa na 218 Hz.  

Na prvem turbinskem ležaju je so pravtako vibracijske vrendosti nizke, izrazito 

dominantne motnje ni, opazi se še motnja zobniškega vklopa. Na drugem turbinskem 

ležaju prav tako nizke vibracijske vrednosti, motnja zobniške črpalke je izginila. Na 

merilnem mestu 3 so vibracijske hitrosti najvišje od vseh ležajev, vendar so nižje kot 

pri delovanju na prazno. Dominantna motnja je na frekvenci vrtenja turbine in 

predstavlja preostanek debalansa, ki je še dopusten. Motnja preostanka debalansa je 

povišana tudi na četrtem turbinskem ležaju. Debalans na letošnjih meritvah je višji kot 

prej, vendar so amplitude glede na trend še sprejemljive. Vibracijski pospeški so v 

sprejemljivih mejah, posebnosti ni opaziti.  

Na prvem generatorskem ležaju ostajajo v aksialni smeri vibracijske hitrosti nižje kot 

na predhodnih meritvah, kar kaže na dobro stanje ležaja. Dominantna motnja v 

aksialni smeri je na frekvenci 50Hz in znaša 2,92 mm/s. Drugi generatorski ležaj ima 

nizke vibracijske hitrosti in pospeške. Vidni sta motnji na frekvenci vrtenja gredi in 

dvakratniku, ki v tem primeru predstavlja manjši oplet. Motnji sta v povsem 

sprejemljivih mejah.   
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3.2. Zagonski diagrami, 3D FFT diagrami, orbitalna analiza: 

 

Ta analiza vsebuje rezultate meritev (relativnih) vibracij - pomikov  gredi v ležaju.  

Vrednosti, so dobljene s programom Dewesoft 6.5. Vsebujejo zagonske in 3D FFT 

diagrame za vsa ležajna mesta ter orbite vseh ležajev s pripadajočimi peak to peak 

vrednostmi pomikov pri izbranih vrtljajih turboagregata. 

 

 merilno mesto 1 (prvi turbinski ležaj) T1 

 merilno mesto 2 (drugi turbinski ležaj) T2 

 merilno mesto 3 (tretji turbinski ležaj) T3 

 merilno mesto 4 (četrti turbinski ležaj) T4 

 merilno mesto 5 (prvi generatorski ležaj)  G1 

 merilno mesto 6 (drugi generatorski ležaj)G2 

 

 

ZAGONSKI DIAGRAMI, 3D FFT DIAGRAMI: 

 
Iz zagonskih diagramov na katerih je prikazana RMS amplituda vibracijskih pomikov 

na frekvenci vrtenja, se jasno vidi kritične vrtljaje turboagragata oziroma resonančno 

frekvenco. Najbolj nas zanimajo merilni mesti 1 in 3, kjer so se med zagonom 

vibracijske vrednosti najbolj povišale. Na merilnem mestu 1 kritični vrtljaji nastopijo 

na 2100 o/min, na merilnem mestu 3 in 4 pa na 1700 o/min. To nam je iztočnica za 

orbitalno analizo. Zanimala nas bo orbitalna slika pri obeh kritičnih vrtljajih in pri 

polnih obratih (3000 o/min). 

3D FFT diagrami nam pokažejo frekvenčne spektre čez celoten zagon turboagragata. 

Iz njih je dobro vidna tudi resonančna frekvenca – kritični vrtljaji, ki se ujemajo s 

tistimi iz klasičnih zagonskih diagramov. Na vseh štirih turbinskih ležajnih mestih je 

najbolj poudarjen prvi harmonik – frekvenca vrtenja, kar je povsem običajno in 

predstavlja preostanek debalansa rotorja, ki pa je v dovoljenih mejah. Na ležajnih 

mestih generatorja pa je precej poudarjen tudi dvakratnik frekvence vrtenja, na 

drugem ležaju generatorja je dvakratnik celo dominanten. Verjetno gre za manjši 

oplet gredi na tem merilnem mestu. Tudi dvakratnik frekvence vrtenja ima največjo 

amplitudo nekje pri prvih kritičnih vrtljajih 1700 o/min. Motnji debalansa in motnja 

na dvakratniku nista kritični. 
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ORBITALNA ANALIZA: 

 

Merjene količine: 

Vibracijski pomiki – peak to peak (vsaka tabela ima v prilogi pripadajoče 

orbite). Za orbitalno analizo zanimive vrtljaje izberemo na podlagi zagonskih 

diagramov. 

 

orbite pri 1.kritičnih vrtljajih 

 

Vrtljaji turboagregata (n)  1700 o/min 

 
 T1 T2 T3 T4 G1 G2 

           enota 

 
m  m  m  m  m  m  

A 
(levi senzor) 

49 36 176 86 26 45 

B 
(desni senzor) 

66 39 82 88 24 36 

 

orbite pri 2.kritičnih vrtljajih 

 

Vrtljaji turboagregata (n)  2056 o/min 

 
 T1 T2 T3 T4 G1 G2 

           enota 

 
m  m  m  m  m  m  

A 
(levi senzor) 

125 40 137 46 26 57 

B 
(desni senzor) 

71 43 91 50 28 42 
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orbite pri maksimalnih vrtljajih brez obremenitve 

 

Vrtljaji turboagregata (n)  3000 o/min 

 
 T1 T2 T3 T4 G1 G2 

           enota 
 

m  m  m  m  m  m  

A 
(levi senzor) 

54 61 79 56 25 40 

B 
(desni senzor) 

72 54 64 55 19 50 

 

orbite pri maksimalnih vrtljajih z obremenitvijo 

 

Vrtljaji turboagregata (n)  3000 o/min 

Moč P 123 MW 

 
 T1 T2 T3 T4 G1 G2 

           enota 

 
m  m  m  m  m  m  

A 
(levi senzor) 

82 35 95 49 31 50 

B 
(desni senzor) 

141 44 71 45 32 44 

 

Komentar: 

 

Orbite kažejo sledeče stanje: 

 

Na ležajih generatorja ni bistvene razlike med obojimi kritičnimi vrtljaji. Prav tako se 

vibracijski pomiki ne spreminjajo brez obremenitve ali z obremenitvijo. Vibracijski 

pomiki peak to peak znašajo na teh ležajnih mestih nekje med 40 in 60 mikrometrov, 

kar je zelo ugodno. Oblika orbite prvega gen. ležaja je pravilna, na drugem ležaju pa 

je opaziti nekonstantnost geometrije, kar je posledica manjšega opleta gredi na tem 

merilnem mestu in je povsem običajen pojav pri turboagregatih. 

Prvi kritični obrati vplivajo predvsem na srednje in nizkotlačni del turbine in njenih 

ležajev 3 in 4. Na ležaju 3 imamo tedaj nasploh najvišje vibracijske pomike, ki 

znašajo do 176 mikrometrov. To je že v nedovoljenem področju, vendar traja pojav 

kratek čas, zato ni tako kritičen. Tudi četrti ležaj ima na teh vrtljajih največje relativne 

pomike gredi. Nasprotno pa imata ležaja 1 in 2 visokotlačnega dela turbine 

maksimalne relativne pomike na drugih kritičnih vrtljajih. Tu dosežejo za prvi ležaj 

maksimalno vrednost 125 mikronov.  
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Razlika v orbitalni sliki pri stanju z obremenitvijo turboagregata in brez obremenitve 

je minimalna. Viden je le porast vibracijskih pomikov na prvem ležaju, kjer v stanju 

obremenitve dosežejo 141 mikrometrov. To je še vedno nekoliko povišana vrednost, 

vendar dosti manj kot na predhodnih meritvah. Verjetno je na izboljšanje stanja 

vplivala ponastavitev ležajev visokotlačnega dela turbine. 

 

Orbitalna analiza ne kaže nekih kritičnih stanj turboagregata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Zaključek 
Vibracijske hitrosti ob zagonu turboagregata so po kriteriju VDI 2056 v dovoljenih 

mejah.  

Klasična meritev absolutnih vibracij nam kaže na nekoliko povišane vrednosti 

vibracijskih hitrosti na ležajih srednje in nizkotlačnega dela turbine. Povišanje gre na 

račun motnje na frekvenci vrtenja 50Hz, ki predstavlja še dopusten preostanek 

debalansa, lahko pa da gre tudi za malenkostno povečano zračnost v ležajih. Zato 

priporočamo ob naslednji priliki kontrolo zračnosti ležajev 3 in 4, ter občasne 

kontrolne meritve. 

Meritev relativnih vibracij s sistemom Dewesoft nam kaže na to, da ima turboagregat 

dvoje kritične vrtljaje in sicer na 1700 o/min (za ležaj 3 in 4) ter 2100 o/min (za ležaj 

1 in 2). Najbolj kritični so vrtljaji na 1700 o/min, kjer nastopijo tudi najvišji 

vibracijski pomiki gredi za ležaj srednjetlačnega dela. Ti pomiki dosežejo 176 m. Gre 

za prehodno stanje ob zagonu / zaustavitvi, ki traja le kratek čas, zato stanje ni 

kritično. Odsvetujemo pa daljše obratovanje na teh vrtljajih med zagoni. 

Zlasti na prvem ležaju visokotlačnega dela turbine se je stanje vibracijskih pomikov 

med polno obremenitvijo precej izboljšalo (padec z 185 m na 141 m). K tem je 

verjetno pripomogla ponovna nastavitev ležajev št. 1 in 2. Priporočamo kontrolno 

meritev ležaja 1 zaradi morebitnega naknadnega povišanja vibracijskih pomikov ob 

priliki. 

Sicer ne beležimo nekih kritičnih stanj turboagregata, zato le ta lahko obratuje brez 

izrednih posegov. 

 

 

 

 

Meritve izvedla:        Tadej Tušek 

                                Aleksander Klančišar, univ.dipl.inž.str. 

 

Rezultate analiziral:  Aleksander Klančišar, univ.dipl.inž.str. 
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