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ВІДНОСНА ТА АБСОЛЮТНА ВІБРАЦІЯ
ВАЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ГІДРОАГРЕГАТУ
Наведено перелік дефектів вертикальних гідроагрегатів, для діагностування яких як діагностичний параметр вимірюється радіальна вібрація вала. Визначено особливості вимірювання відносної та абсолютної вібрації.
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ажливою задачею, яка постає перед вітчизняною електроенергетикою є забезпечення надійної роботи всієї електроенергетичної системи країни. Однією з умов для її розв’язання
є забезпечення надійної роботи обладнання, зокрема
вертикальних гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС. Оцінка
стану гідроагрегатів як механічних систем здійснюється з використанням систем вібраційної діагностики, складовою частиною яких є вимірювачі радіального биття вала, або радіальної вібрації.
Вимірювання радіальної вібрації вала вертикального гідроагрегату (радіального биття цилінд-
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ричних поверхонь) дозволяє з використанням
систем контролю і діагностики розпізнати значну
кількість його дефектів [1—3].
В Табл. 1 наведено конструктивні дефекти вузлів гідроагрегату, для визначення яких як діагностичний параметр вимірюється биття вала [4].
Радіальна вібрація (радіальне биття циліндричної поверхні) будь-якої ділянки поверхні обертового вала гідроагрегату характеризується траєкторією руху цієї ділянки, яка описує зміну зі зміною часу положення центральної точки перетину
вала на даній ділянці.
Гідроенергетика України, 3—4/2019, ISSN 18129277

НАУКА — НАУКОВО&ТЕХНІЧНОМУ ПРОГРЕСУ В ГІДРОЕНЕРГЕТИЦІ
Таблиця 1.
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знаходиться сенсор на початку lN = l0+0.5lA ); l0 —
залишкова відстань; xi(t) — миттєва відстань по i-й
координаті;

Рис. 1.

— середнє за часом значення

переміщення вала по i-й координаті.
Для будь-якої окремої ділянки циліндричної
поверхні вала вздовж осі гідроагрегату траєкторія
руху може бути побудована за результатами вимірювань двох сенсорів вібрації, встановлених в різних радіальних площинах під кутом 90° один до
одного. Рознесення осей сенсорів на 90° найбільш
прийнятне, однак невеликі відступи від цього значення не приведуть до серйозних помилок. Але
якщо кут між осями сенсорів істотно відрізняється
від 90°, необхідно векторне розкладання результатів вимірювань за ортогональними напрямками.
Середнє значення переміщення вала

,

яке визначається в двох заданих ортогональних
координатах щодо деякої точки відліку (Рис. 2),
може бути визначене в результаті інтегрування
переміщення за часом:
,

Рис. 2.

Зазвичай, в зазначених системах автоматичне
вимірювання вібрації здійснюється з використанням безконтактних електричних сенсорів відстані,
серед яких найбільш поширені струмовихрові [5]
та ємнісні [6].
Методика вимірювання вібрації сенсорами
безконтактного типу повинна здійснюватись згідно міжнародного стандарту [7], і схеми, яка показана на Рис. 1, де: lA — робочий діапазон переміщень
(відстані між торцевою поверхнею сенсора і
поверхнею вала); lN — номінальна відстань, на якій
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де x(t) і y(t) — переміщення центра вала відносно
вибраного центра координат, а t2 - t1 — період часу,
який набагато більший за період самої низькочастотної складової вібрації.
Окрім цього на Рис. 2 зображено: XOY — нерухома система координат; O0 — середнє за часом
положення траєкторії орбіти; К — миттєве положення центра вала; Р — положення вала при його
максимальному відхиленні від середнього положення; S1 — миттєве значення переміщення вала;
Smax — максимальне відхилення вала від середнього
положення; SA1, SB1 — миттєві значення переміщень
в напрямках вимірювань сенсора А і сенсора В відповідно; S(r - P)max — максимальне значення розмаху
переміщення; SA(r - P) — розмах переміщень в
напрямку сенсора А; SB(r - P) — розмах переміщень в
напрямку сенсора В.
На вертикальному гідрогенераторі зазвичай
вимірюють відносну та абсолютну радіальну вібрацію вала в районі верхнього генераторного підшипника, в районі нижнього генераторного підшипника та в районі турбінного підшипника. В переважній більшості для вертикальних гідрогенераторів
відносне зміщення між валом і сенсором є малим в
порівнянні з абсолютним зміщенням вала (і навіть
ще менше, коли сенсори встановлені на підшипникових вкладках).
Відносна вібрація. Вимірюється відносно корпусу відповідного напрямного підшипника. В
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цьому випадку два безконтактні сенсори, які (Рис.
2) з кутом 90° між ними прикріплюються до відповідної частини напрямної опори (підшипника) в
напрямках X і Y. Сенсори можуть бути закріплені
або на корпусі підшипника, або встановлені безпосередньо в напрямних підшипникових вкладках.
Таке розміщення сенсорів дозволяє визначати
положення вала в зазорі підшипника. Слід зауважити, що з зазначених вище безконтактних сенсорів на корпусі підшипників можуть встановлюватись як вихрострумові, так і ємнісні сенсори. В той
же час в напрямних підшипникових вкладках (всередині підшипника) можуть встановлюватись тільки вихрострумові сенсори, бо на характеристики
ємнісних буде впливати плівка масла, яка знаходиться в зазорі підшипника.
На Рис. 3 наведено приклад розміщення на
кришці підшипника (показано стрілками) сенсорів
відносної вібрації типу PCS-200 ESB фірми
Vibrosystm (Канада) [8].
Зазвичай зазор радіальних підшипників складає
приблизно декілька сотень мікрометрів (мікрон).
Тому для контролю переміщення вала за допомогою
сенсорів як в X-напрямку, так і Y-напрямку, встановлених поряд з напрямними підшипниками, рекомендується використовувати сенсори з діапазоном вимірювання, меншим за 2 мм [3].
Абсолютна вібрація. Вимірюється відносно
нерухомої частини гідроагрегату, жорстко зв’язаної з фундаментом. Вимірювання абсолютної радіальної вібрації може бути зроблено з використанням тієї ж конфігурації безконтактних XY-сенсорів
з додатковими елементами.
Існують два методи вимірювання абсолютної
вібрації, які використовуються в системах контролю вертикальних гідроагрегатів.
При першому методі, який застосовують на
високообертових гідроагрегатах, використовують
систему безконтактних XY-сенсорів разом з системою акселерометрів [3, 11, 12].
Схема такого вимірювання показана на Рис. 4,
де: 1 — вал гідроагрегату; 2 — корпус підшипника; 3
— безконтактний сенсор відносної радіальної вібрації вала; 4 — сенсори вібрації корпуса підшипника (акселерометр).
Вимоги до акселерометрів встановлені міжнародними стандартами [9, 10].
Виміряне віброприскорення з використанням
подвійного інтегрування перетворюють в вібропереміщення, і для визначення абсолютної вібрації
для кожної з координат X і Y, ці вібропереміщення
векторно сумується з переміщеннями, виміряними
безконтактними сенсорами. Прикладом є система
CoDiS PMU Portable Monitoring Unit, розроблена
фірмою IRIS Power LP (Канада). Ця система вико-

Гідроенергетика України, 3—4/2019, ISSN 18129277

Рис. 4.

Рис. 5.

ристана на ГЕС Jajce 1 ( ГЕС Яйце 1, Боснія і
Гарцоговина) для вимірювання абсолютної вібрації гідроагрегату Francis потужністю 31 МВт та
швидкістю обертання 300 об/хв. [11, 12].
З використанням другого методу, який застосовують для низько обертових гідроагрегатів,
використовують таку ж саму конфігурацію XY-сенсорів, але сенсори встановлюються на стінці гідроагрегату за допомогою ортогонально орієнтованих
жорстких кронштейнів, що дозволяє здійснювати
вимірювання абсолютної вібрації вала відносно
нерухомої частини конструкції.
На Рис. 5 наведено приклад встановлення на
двох жорстких кронштейнах сенсорів абсолютної
вібрації біля напрямного підшипника гідроагрегата, де самі кронштейні зв’язані з нерухомою стінкою [3].
Слід зауважити, що необхідно забезпечити
надійний механічний контакт кожного сенсора як
відносної так і абсолютної вібрації, з деталлю, на
якій він встановлюється. При становленні сенсорів
на полках чи кронштейнах необхідно забезпечити
передачу вібрації без спотворень. Власна частота
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механічних коливань полки або кронштейна з
перетворювачами не повинна збігатися з частотою
будь-якої складової вимірюваної вібрації.
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