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METODA CIĄGŁEJ AUTOMATYCZNEJ DIAGNOSTYKI STANU 
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STOJANA TURBOGENERATORA 

 
A METHOD OF CONTINUOUS AUTOMATIC DIAGNOSTICS OF TECHNICAL 

CONDITION OF SUSPENSION IN THE BODY OF TURBOGENERATOR 

STATOR CORE  

 
Streszczenie: Przedstawiono metodę ciągłej automatycznej wibracyjnej diagnostyki stanu technicznego 
elementu zwieszenia rdzenia stojana w wybranych punktach pomiarowych stojana turbogeneratora. Rozszerza 
ona możliwości diagnostyczne systemu monitoringu wibracji turbogeneratora, który został opracowany 
i wdrożony w energetyce polskiej przy współudziale autorów niniejszego artykułu [12]. 
W metodzie wykorzystano dwa wskaźniki oceny (tłumienia i udziału harmonicznych wibracji w węzłach 
zawieszenia), których wartości są wyznaczane w zadawanym okresie pracy turbogeneratora z przetworzonych 
i gromadzonych danych pomiarowych w systemie monitoringu. Dla wskaźników zaproponowano cztery 
przedziały wartości określające stan techniczny elementu zawieszenia rdzenia (bardzo dobry, dobry, 
przejściowo dopuszczalny, zły) w tym dwa stany alarmowe. 
Każdy stan techniczny przedstawiany jest w postaci innego barwnego obszaru na wykresie mocy czynnej 
i biernej turbogeneratora. Umożliwia to szybką identyfikację obszarów pracy maszyny, w których zachodzi 
znaczący proces pogarszania się stanu technicznego elementu zawieszenia rdzenia stojana. 
 

Abstract: The paper presents a method for continuous  technical diagnostic of core suspensions at selected 
measurement points of turbogenerator stator. The method extends diagnostics capabilities of a turbogenerator 
vibration monitoring system which has been designed with the participation of the authors of this paper and 
applied in Polish power industry. 
The method uses two assessment indicators (suppression and vibration harmonic contribution in suspension 
nodes) whose values are calculated from acquired and processed data in a given turbogenerator operation 
period. There has been four value ranges proposed for the indicators. The ranges define a technical condition 
of a stator suspension (very good, good, acceptable, bad) including two alarm ranges. 
Each technical condition is presented as a colorful area on an idle and active power plot. This enables quick 
identification of machine operation areas, which reveals weakened technical condition of a stator component. 
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1. Wstęp 

W rdzeniu (żelazie czynnym) stojana 
turbogeneratora często występują wysokie 
poziomy wibracji (głównie na skutek 
znaczącego obniżenia się jego ciśnienia 
prasowania), które mogą przenosić się na 
korpus stojana, a tym samym i na fundamenty 
turbozespołu i budynków (poważne zagro-
żenie). We współczesnych konstrukcjach 
dużych turbogeneratorów 2-biegunowych, 
rdzeń jest zawieszony elastycznie w korpusie 
stojana. Ten typ zawieszenia stosowany jest 
w celu zmniejszenia wibracji przenoszonych na 
korpus stojana i fundament maszyny. 
Stosowane są różnorodne rodzaje zawieszenia 
rdzenia stojana [1, 2, 11, 12] (rys. 1). 

Uszkodzenia zawieszeń rdzenia, wywoływane 
zjawiskami wibracyjnym, występują często 
podczas eksploatacji turbogeneratorów i temu  
zagadnieniu poświęcone jest szereg prac ba- 
dawczych, np. [3÷ 7, 13]. 

2. Zawieszenie turbogeneratora 

Elastyczne zawieszenie jest tak zaprojekto-
wane, aby wibracje, między rdzeniem 
a korpusem stojana, wywoływane przez 
podstawową harmoniczną 100 Hz były 
tłumione co najmniej trzykrotnie (9,5 dB).  
Maksymalny dopuszczalny poziom wibracji dla 
fundamentu jest określony odnośnymi zale-
ceniami: bezpośrednio w normie budowlanej 
(dla turbogeneratorów) [9] oraz pośrednio 
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w normie wibracyjnej (na obudowie łożysk 
dużych turbozespołów) [10]. 
Na podstawie analiz zjawisk wibracyjnych oraz 
wizualizacji wydzielonych części zawieszenia 
rdzenia w korpusie stojana turbogeneratorów 
dużej mocy opracowano metodę ciągłej 
automatycznej wibracyjnej diagnostyki jego 
stanu technicznego. 
 

     

 
A-A (szczegóły węzła jarzmo – belka 

 
Rys. 1. Elastyczne zawieszenie rdzenia w kor-

pusie stojana turbogeneratora [1]: 1 – belka 

ściągająca rdzeń z elementami elastycznego 

zawieszenia rdzenia w korpusie,  2 – korpus, 3 

– pierścień dociskowy, 4 – płyta dociskowa, 5 – 

promieniowy kanał wentylacyjny, 6 – pa-kiet 

blach, 7 – część belki ściągającej w kształcie 

„jaskółczego ogona” , 8 – wycię-cie w 

blachach jarzma rdzenia  w kształcie 

„jaskółczego ogona”, 9 – poprzeczna ścianka 

(żebro) korpusu stojana. 

 

3. Analiza wibracji przenoszonych przez 

zawieszenie rdzenia 

Rozmieszczenie czujników na zewnętrznych 
powierzchniach rdzenia i korpusu stojana − 
w tych samych przekrojach poprzecznych 
i położeniach określonych podziałką zegarową 
− (rys. 2) umożliwia analizę przenoszonego 
sygnału wibracyjnego wykorzystanego do wy-
znaczenia wartości wskaźników oceny stanu 
technicznego zawieszenia rdzenia. Czujniki 
wewnętrzne  zostały zamocowane za pomocą 
śrub zakotwiczonych w wentylacyjnych 
kanałach promieniowych rdzenia, a zewnętrzne 
za pomocą uchwytów magnetycznych neo- 
dymowych o udźwigu 30 kG. 

 
Rys. 2. Rozmieszczenie czujników wibracji na 

powierzchni zewnętrznej jarzma i korpusu 

stojana w przyjętym przekroju poprzecznym 

stojana: A; E; C; G - czujniki na jarzmie 

rdzenia, B; F;  D; H - czujniki na korpusie  

 
Stwierdzono, że przy poprawnie działającym 
zawieszeniu wibracje rdzenia są przenoszone 
praktycznie bez zniekształceń na korpus 
stojana. Natomiast przy osłabieniu mocowania, 
w jego węzłach konstrukcyjnych są generowane 
wyższe harmoniczne wibracji, których para-
metry mogą być wykorzystane w diagnostyce 
(rys. 3). 

 
Rys. 3. Harmoniczne prędkości wibracji, w paśmie niskich częstotliwości, korpusu stojana godz. 

3:00 od str. P) przy mocach P ≈ 211 MW i Q ≈ 36 Mvar turbogeneratora o mocy 230 MW. 
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Wyniki badań wibracji na powierzchni korpusu 
turbogeneratora (rys. 4, [2]) potwierdzają to 
zjawisko. 

 
Rys. 4. Wyniki analizy wibracyjnej elementu 

korpusu stojana turbogeneratora przy jego 

pracy znamionowej (1) - poprawnie działające 

zwieszenie rdzenia, (2) - osłabienie mocowania 

w węzłach zawieszenia. 

4. Ocena stanu technicznego elementu 

zawieszenia rdzenia 

Dla oceny stanu technicznego i-tego elementu 
zawieszenia rdzenia wprowadzono wskaźniki 
tłumienia i przenoszenia harmonicznych pręd-
kości wibracji (pomiędzy odnośnymi punktami 
jarzma i korpusu, np. A i B;  H i G rys. 2): 
− ττττ (i) (podstawowy , wzór 1), uwzględniający 
pasmo częstotliwości 10 ÷ 1000 Hz [13],  
− λλλλ (i) (uzupełniający, określający zawartości 
harmonicznych; wzór 2) uwzględniający pasmo 
częstotliwości 10 ÷ 1000 Hz oprócz składowej 
bazowej 100 Hz. 
 

( )∑
Hz

Hz=k

k(i)zewk(i)wew(i) vv=τ
1000

10

2
)()( /         (1) 

gdzie:     

ττττ(i) – wartość wskaźnika tłumienia w paśmie     

10 Hz ≤ f ≤ 1000 Hz, 

 v(i)zew(k) – prędkość wibracji k-tej harmonicznej 

wibracji na powierzchni korpusu (np. 

czujnik A), 

v(i)wew(k) – prędkość k-tej harmonicznej wibracji 

na powierzchni jarzma rdzenia (np. 

czujnik B), 

k – ta harmoniczna. 
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gdzie:     
wyrażenia w liczniku i mianowniku − sumy 

geometryczne wartości prędkości k-tych 

harmonicznych oprócz 100 Hz odpowiednio na 

powierzchni jarzma i korpusu. 

Wartości wskaźników tłumienia ττττ(i) oraz 
udziału harmonicznych λλλλ(i) określające stan 
techniczny zawieszenia rdzenia wyznaczono 
z badań wibracyjnych i wizualizacyjny tego 
elementu w wielu turbogeneratorach (tab. 1). 

 

Wartość wskaźników  
  

Stan techniczny 
zawieszenia    

ττττ(i) > 3 bardzo dobry    

λλλλ (i) < 1  

3 ≥ ττττ(i) > 1.5 dobry 

1 ≤ λλλλ (i)p < 1.5  

1.5 ≥ ττττ(i) > 0.5 przejściowo 
dopuszczalny 

 1.5 ≤ λλλλ (i) ≤ 3 (stan alarmowy I) 

ττττ(i) ≤ 0.5  zły 
(stan alarmowy II)    

λλλλ (i)p ≥ 3   

 

Tab. 1. Kryterialne wartości wskaźników 

tłumienia ττττ(i) oraz zawartości harmonicznych)  

sygnału prędkości wibracji zawieszenia 

rdzenia λλλλ (i) 

 
Przyjęte wartości wskaźnika λλλλ(i) zbliżone są do 
stosowanych w Rosji [4]. 
Przy danym obciążeniu P; Q turbogeneratora 
stanu technicznego i-tego elementu zawieszenia 
wynika z porównania wartości ττττ(i) (wyzna-
czonej ze wzoru 1) z wartościami kryterialnymi 
(tab. 1), uzupełniony znakami: „1+”; „2+”, 
„3+” lub  „1-”; „2-”; „3-” w przypadku, gdy 
wartość λλλλ (i)p (wyznaczona ze wzoru 2)  znajduje 
się w innym przedziale przyjętej wspólnej skali 
ocen.  
Przy odwzorowywaniu stanu technicznego 
i-tego elementu zawieszenia w postaci czterech 
kolorów − na wykresie dopuszczalnych 
obciążeń turbogeneratora − ww. znaki uzu-  
pełniające zwiększają lub zmniejszają wartość 
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obliczoną wskaźnika ττττ(i) o 10% średniej 
wartości liczbowej dolnej i górnej skali oceny 
(stan dobry i przejściowo dopuszczalny) lub 
minimalnej dolnej (stan b. dobry i zły) danego 
przedziału kryterialnego dla każdej wartości 
znaku liczby uzupełniającej. W skrajnym 
przypadku może wystąpić wówczas zmiana 
oceny stanu technicznego zawieszenia np. 
ze stanu „przejściowo dopuszczalny 3+” na stan 
„dobry”. 
Wartości wskaźników kryterialnych będą 
w przyszłości weryfikowane na podstawie 
wyników dalszych kompleksowych badań 
diagnostycznych turbogeneratorów. 
 

5. Ciągła automatyczna ocena stanu 

technicznego zawieszenia rdzenia w kor-

pusie stojana 

Na potrzeby istniejącego systemu monitoringu 
wibracji turbogeneratora [12] opracowano 
algorytmy dla automatycznego wyznaczania 
wartości wskaźników oceny (tłumienia i prze-
noszenia) oraz tworzenia map stanu tech-
nicznego i-tego elementu zawieszenia rdzenia 
w korpusie stojana. Na ich podstawie 

zbudowano program komputerowy. Model 
maszyny zapisany w bazie danych systemu 
monitoringu umożliwia automatyczną  identy-
fikację punktów i-tego elementu zawieszenia 
w obrębie przekroju poprzecznego (rys. 2). 
Wartość odnośnych wskaźników wyznaczana 
jest zgodnie ze wzorami 1 i 2 dla każdej pary 
sąsiednich punktów leżących w tym samym 
przekroju poprzecznym stojana, np. dla 
punktów A, B i C, D z rysunku 2. Stan 
techniczny i-tego elementu zawieszenia przed-
stawiają kolorowe obszary na wykresie 
granicznego obciążenia P; Q turbogeneratora, 
wyznaczone z wypadkowych wartości wskaź-
ników jego oceny. 
Wielkość każdego obszaru jest definiowana 
w momencie definiowania parametrów mapy.  
W zależności od predefiniowanego typu mapy, 
każdy obszar zawiera wypadkową wartość 
wskaźników z danego zakresu mocy biernej 
i czynnej, np. obszar może mieć rozmiar 
rozdzielczości 3 Mvar / 3 MW z najgorszą ich 
wartością lub ostatnią zarejestrowaną za cały 
okres badań lub za okres zdefiniowany przez 
operatora (rys. 4). 

 

 
a) 

Q[var] 

P[W] 
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b) 

 

 

 
c) 

 

Rys. 4. Mapy stanu technicznego trzech różnych elementów zawieszenia rdzenia w korpusie stojana 

turbogeneratora o mocy 230 MW, 

a) strona pierścieni (str. T.); godz. 9,  

b) str. T.; godz. 3,  

c) str. T.; godz. 12, cyjan – stan bardzo dobry, zielony – dobry, żółty – stan przejściowo 

dopuszczalny, czerwony – stan zły. 

 

Q[var] 

Q[var] 

P[W] 

P[W] 
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Po zaznaczeniu na mapie wybranego obszaru 
opisu stanu technicznego zawieszenia uzyskuje 
się jego powiększenie (zoom) z wartościami 
obciążenia P; Q turbogeneratora.  
Prezentacja taka pozwala w szybki sposób 
wskazać punkty zawieszenia rdzenia o obniżo-
nej sprawności technicznej oraz obszary mocy 
biernej i czynnej, które najbardziej destruk-
cyjnie wpływają na stan zawieszenia. 

6. Wnioski 

1. Stan techniczny turbogeneratorów pra- 
cujących w dobowym cyklu zmiennych 
obciążeń, powinien być ciągle kontro- 
lowany podczas eksploatacji, by umo- 
żliwiać skutecznie eliminownie pow- 
stających uszkodzeń  już w początkowej ich 
fazie. 

2. Opracowana metoda ciągłej automatycznej 
oceny stanu technicznego elementu zwiesze-
nia rdzenia stojana znacznie poszerza 
stosowaną diagnostykę wibracyjną turboge-
neratorów.  

3. Stworzenie nowego kompleksowego 
oprogramowania komputerowego na podsta-
wie opracowanych algorytmów oraz wdro-
żenie nowoczesnej inteligentnej diagnostyki 
dla oceny stanu technicznego elementów 
stojana, to zadanie do wykonania w najbliż-
szej przyszłości. 
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