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PROBLEMY EKSPLOATACYJNE TURBOSPRĘśAREK TYPU TA48 

 
OPERATION PROBLEM WITH TURBOCOMPRESSOR TYPE TA48 

 
Abstract: The paper presents operation problems with turbocompressor TA48, 3000 RPM and their solving 
possibilities. System, which we describe consist of electric motor, coupling and turbocompressor. Users usu-
ally have problems with: 
� coupling, which have to be maintained every six months. 
� motor, because of rotor and bearing plates failures. 
� costs of spare parts and delivery time. 

The paper describes two ways to avoid mentioned above problems: 
� only motor replacement. This is connected with reconstruction of sound absorbing chamber. 
� replacement both the motor and its coupling. 

1. Wstęp 

BranŜowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ma-
szyn Elektrycznych „KOMEL” zajmuje się, 
szeroko rozumianą problematyką napędów 
elektrycznych, w tym projektowaniem, kon-
struowaniem, technologią i badaniem wszel-
kiego typu maszyn elektrycznych. Prowadzi 
badania diagnostyczne off-line i on-line w wa-
runkach eksploatacyjnych, wykonuje takŜe eks-
pertyzy poawaryjne i opracowuje zalecenia 
przeciwdziałające przyczynom awarii. W ni-
niejszym artykule scharakteryzowano problemy 
eksploatacyjne turbospręŜarek TA48 pracują-
cych w jednej z elektrowni i przedstawiono  
opracowane w Komelu dwa wariantowe roz-
wiązania modernizacji ich układu napędowego. 
(Uprzednio, w latach 2002-2003 w Komelu we 
współpracy z firmą Promex podobne problemy 
rozwiązano pomyślnie dla spręŜarek typu TA 
38) 

2. Opis konstrukcji turbospręŜarki 

Turbozespół składa się ze spręŜarki TA48 sil-
nika napędowego, sprzęgła zębatego i wału po-
średniczącego (Rys.1).   

1. Silnik firmy Siemens typu CG Frame 5810S 
(produkcji USA) o danych znamionowych: 
- Moc znamionowa:                745,7 kW 
- Prąd znamionowy:                81,7 A 
- Prędkość znamionowa:             2969 obr/min 
- Rodzaj pracy:                 S1- ciągła 
- Napięcie znamionowe:              6000 V 
- Częstotliwość znamionowa:      50 Hz 

- Wymiary:                 wg NEMA 

- Masa ok.                  2880 kg 

 
 
 
 

2. Sprzęgło zębate F SERIES rozmiar 2F z wa-
łem pośredniczącym o danych: 
- Moment obrotowy:   3560 N·m 
- Max prędkość obrotowa:  5000 obr/min 
3. TurbospręŜarka TA 48 Cooper o masowym 
momencie bezwładności spręŜarki: 20.6  kg·m2. 
W związku z nadmiernym hałasem generowa-
nym przez turbozespół, został on osłonięty ko-
morą dźwiękochłonną. Konsekwencją zabu-
dowy turbozespołu w  takiej komorze, tablica 
przyłączeniowa kabli z uzwojenia silnika jest 
umieszczona   na zewnątrz ściany obudowy 
komory. Dodatkowo silnik posadowiony jest 
nad zbiornikiem olejowym, na dodatkowej ra-
mie wykonanej z profili zamkniętych z wspa-
wanymi Ŝebrami poprzecznymi. 
 

3. Problemy eksploatacyjne turbospręŜa-
rek TA 48 

Problemem eksploatacyjnym turbospręŜarki,  są 
koszty związane z okresowymi przeglądami  
i konserwacją sprzęgła oraz naprawą bądź wy-
mianą silnika napędowego na nowy. Problemy 
z obsługą sprzęgła związane są przede wszyst-
kim z zalecaną przez producenta konserwacją, 
która powinna odbywać się nie rzadziej, niŜ co 
6 miesięcy. Konserwacja polega na sprawdze-
niu stanu środka smarnego, stanu uszczelek  
i zazębienia oraz momentu dokręcenia śrub łą-
czących. WiąŜe to się z demontaŜem całego 
sprzęgła i podczas takiego przeglądu pomimo 
dobrego stanu środka smarnego, czy uszczelek  
i tak naleŜy wymieniać komplet uszczelniaczy. 
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Rys. 1. Schemat montaŜowy turbospręŜarki 
 

Drugim, powaŜniejszym wspomnianym juŜ, 
problemem jest silnik napędowy spręŜarki. Kło-
poty z silnikiem związane są głównie z dwiema 
przyczynami. Pierwsza - to powtarzające się 
awarie węzłów łoŜyskowych. Awarii ulegają 
rocznie 2-3 silniki, ich przyczyną jest osadzenie 
łoŜyska kulkowego,po stronie przeciwnapędo-
wej w  tulei izolacyjnej. Tuleja izolacyjna prze-
rywa obwód elektryczny dla prądów łoŜysko-
wych. Średnica zewnętrzna tulei izolacyjnej od 
strony tarczy łoŜyskowej i średnica wewnętrzna 
od strony łoŜyska  po kilkuletniej eksploatacji 
zmieniają swoje wymiary, ścierają się pod 
wpływem drgań. Powiększa się luz na łoŜysku, 
to w konsekwencji generuje coraz to większe  
drganiami napędu, które niszczą łoŜyska. Drugą 
przyczyną awarii w silnikach jest uszkadzanie 
się ich wirników. Pakiet blach wirnika  jest po-
dzielony na segmenty, z promieniowymi kana-
łami wentylacyjnymi. KaŜdy z segmentów Ŝe-
laza czynnego oddzielony jest tulejami stalo-
wymi, obejmującymi pręty klatki. Klatka odle-
wana z aluminium.  Uszkodzenia polegają na 
wytopieniu się pierścienia zwierającego w 
miejscu połączenia z prętami – strona ND wir-
nika. 

4. Propozycje zmian w układzie turbo-
spręŜarek TA 48 

Zaproponowano dwa rozwiązania adaptacji no-
wego napędu do turbospręŜarki TA48. W oby-
dwóch przypadkach zastosowano krajowy sil-
nik typu SCf400H2Bm konstrukcji specjalnej, 
który moŜe wyprodukować ZME EMIT S.A. w 
śychlinie. Konstrukcja tego silnika byłaby zu-
nifikowana z silnikiem katalogowym  o danych 
znamionowych [1]: 
- Moc znamionowa:    860 kW 
- Prąd znamionowy:    95,2 A 
- Prędkość znamionowa:   2984 obr/min 
- Rodzaj pracy:                 S1- ciągła 
- Napięcie znamionowe:   6000V ± 5% 
- Częstotliwość znamionowa:   50 Hz 
- Masa ok.     3200 kg 
 

4.1.  Propozycja I – zachowanie istniejącego 
układu przeniesienia napędu z silnika na 
spręŜarkę  

Pierwsza propozycja, pokazana schematycznie 
na rys. 2, związana jest z zachowaniem istnieją-
cego układu przeniesienia napędu z silnika na 
spręŜarkę, tj. poprzez sprzęgło zębate i wałek 
pośredniczący. W tym przypadku brak wy-
miany sprzęgła powoduje konieczność przebu-
dowy – wydłuŜenia komory dźwiękochłonnej o 
ok. 300mm. Przeróbka ta, wynika z większej 
długości nowego silnika. 
Modyfikacja konstrukcji silnika obejmuje:   

 - dopasowania czopu końcowego wału silnika 
do istniejącego otworu w sprzęgle zębatym., 
- zmianę charakterystyki momentu rozrucho-
wego silnika w celu wydłuŜenia czasu rozruchu 
spręŜarki minimum do 5,6 sek. i taką konstruk-
cję klatki aby  rozruch był bezpieczny dla sil-
nika. Zgodnie z charakterystyką obecnie pra-
cującego silnika Siemensa bezpieczny czas roz-
ruchu (ze względu na dopuszczalne przyspie-
szenie turbospręŜarki) powinien być nie krótszy 
niŜ 5,6 sekundy. Obliczony przez autorów czas 
rozruchu turbozespołu napędzanego silnikiem 
katalogowym wynosi ok. 4,4 sekundy. W 
związku z tym, naleŜy przeprojektować obwód 
elektromagnetyczny silnika tak, aby czas rozru-
chu napędu był dłuŜszy, lecz aby silnik nie 
przegrzewał się, to znaczy aby był  bezpieczny 
dla silnika. W zaproponowanym silniku naleŜy 
zmienić układ wyprowadzenia przewodów z 
uzwojenia dostosowując je do istniejących ta-
blic przyłączeniowych zlokalizowanych na ze-
wnątrz komór dźwiękochłonnych. RównieŜ na-
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leŜy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję 
silnika, aby jego masa była zbliŜona do masy 
obecnie pracującego silnika Siemensa (ze 
względu posadowienie na zbiorniku oleju). 
Wznios osi wału proponowanego silnika jest o 
ok. 30 mm większy od istniejącego silnika ame-
rykańskiego, co wiąŜe się z potrzebą zmiany 
posadowienia poprzez skrócenie dodatkowej 
ramy wykonanej z profili zamkniętych monto-
wanych na zbiorniku olejowym, oraz wydłuŜe-
niu tych profili do około 1000 mm w stosunku 
do istniejących. Dodatkowo w celu lepszego 
tłumienia drgań związanych równieŜ z posado-
wieniem silnika, a mających wpływ na uŜytko-
wane sprzęgło i turbospręŜarkę, celowym jest 
zastosowanie w nowym silniku tarcz łoŜysko-
wych w wersji odlewanej z Ŝeliwa. 

 
Rys. 2. Rysunek montaŜowy zespołu ze sprzę-

głem zębatym  wg rozwiązania nr 1 
 

4.2.  Propozycja II – zmiana istniejącego 
układu przeniesienia napędu z silnika na 
spręŜarkę  

Drugą propozycję adaptacji nowego napędu w 
sposób schematyczny przedstawia rys 3. W tym 
rozwiązaniu zachowuje się ten sam silnik jak w 
propozycji I, natomiast wymienia się sprzęgło 
zębate z wałem pośredniczącym. Oba te ele-
menty zastępuje się sprzęgłem membranowym 
[2], [3], które poglądowo zostało przedstawione 

na rys. 4. Podstawowe cechy sprzęgła membra-
nowego: 
- wykonane w całości z elementów metalowych 
(pakiet membran stalowych), 
- duŜy przenoszony moment obrotowy, przy 
niewielkich gabarytach i duŜych dopuszczal-
nych prędkościach obrotowych,  
- podobnie jak sprzęgła zębate, sprzęgło mem-
branowe kompensuje odchyłki kątowe, osiowe, 
a w wykonaniu z dwiema membranami, takŜe 
odchyłki promieniowe, 
-  jest bezobsługowe, 
- doskonale nadaje się do pracy w podwyŜszo-
nych temperaturach i środowiskach szkodli-
wych, 
- stosowane m. in. w napędach, w których wy-
magane jest dokładne pozycjonowanie. 

 
Rys. 3. Rysunek zestawieniowy zespołu ze 

sprzęgłem membranowym wg rozwiązania 2 

 
Rys. 4. Sprzęgło membranowe 
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5. Podsumowanie 

TurbospręŜarki według konstrukcji firmy Co-
oper Joy z silnikami SIEMENS-a (USA) są 
drogie w eksploatacji. Właściciel rozwaŜa 
moŜliwość obniŜenia tych kosztów. ObniŜenie 
kosztów eksploatacyjnych polegałoby na zasto-
sowaniu tańszych silników elektrycznych wy-
produkowanych w Polsce i uproszczenie układu 
przeniesienia napędu. BranŜowy Ośrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych 
KOMEL z Katowic zaproponował dwa wa-
rianty rozwiązania tego problemu:   
1. Wymianę  tylko silnika napędowego, bez 

naruszania istniejącego układu przeniesienia 
napędu z silnika na spręŜarkę, 

2. Zamianę silnika napędowego i układu prze-
kazania napędu z silnika na spręŜarkę. 

W obu przypadkach proponowany jest ten sam 
silnik krajowy, konstrukcji specjalnej zunifiko-
wanej z silnikiem katalogowym typu 
SCf400H2Bm . Konstrukcja specjalna dotyczy 
dostosowania silnika katalogowego do wyma-
gań turbospręŜarki: rozruchowych i konstruk-
cyjnych. Warunki rozruchowe to obniŜenie cha-
rakterystyki momentu rozruchowego w celu 
wydłuŜenia czasu rozruchu turbozespołu co 
najmniej do 5.6 sekundy, przy tym silnik musi 
wytrzymać cieplnie ten czas rozruchu. 
Warunki konstrukcyjne to: 
- dopasowanie czopu wału do sprzęgła, 
- obniŜenie ramy, na której jest osadzony silnik 
tak, aby oś wału pokrywała się z osią sprzęgła, 
- zmniejszenie masy silnika aby była zbliŜona 
do masy obecnego silnika Siemensa, 
- zastosowanie tarcz łoŜyskowych  odlewanych  
w celu powiększenia współczynnika tłumienia 
drgań, 
- dostosowanie przyłączenia zasilania silnika do 
stanu obecnego, 
- dopasowanie osłon akustycznych do wymia-
rów nowego silnika. 
Druga propozycja obejmuje silnik według pro-
pozycji I plus wymianę sprzęgła zębatego  
i wału pośredniczącego na sprzęgło membrano-
we produkowane w Polsce. Sprzęgło membra-
nowe jest kilkakrotnie tańsze od sprzęgła zęba-
tego,  kompensuje nieosiowość silnika i turbo-
spręŜarki, a takŜe przemieszczenia liniowe 
wynikające ze zmiany temperatury  wału sil-
nika.  
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