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Vibrationsövervakning av roterande komponenter

Föreliggande rapport utgör resultatet av en ut-
redning som genomförts med syftet att penetrera
olika aspekter på vibrationsövervakningsverksam-
heten samt rekommendera enhetliga riktlinjer för
att bedriva en sådan verksamhet 5nom Vattenfall
vid projektering av nya samt komplettering och
drift av befintliga värmekraftverk, kärnkraft-
baserade såväl som kon\entionellt baserade anlägg-
ningar och gällande alla vitala roterande kompo-
nenter.

Utredningen har utförts av en arbetsgrupp, vars med-
lemmar har varit:
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Staffan Sunnersjö
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Olof Dahlberg
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Sanna nfattn ing

Föreliggande rapport är resultatet av det arbete som utförts
inom utredningen "Vibrationsövervakning av roterande komponenter".
Arbetsgruppen har tillsatts och fått sitt uppdrag av cVT i sam-
råd med cEK och cEV. Uppgiften har bestått i att penetrera olika
aspekter på vibrationsövervakninqsverksamheten och att rekommen-
dera enhetliga riktlinjer för att bedriva sådan verksamhet vid
Vattenfalls varmekraftverk.

Vibrationsövervakning har på senare år tillmätts en ökad betydel-
se. Detta beror dels på att de förväntade v ins tema i form av
ökad tillgänglighet och reducerade underhållskostnader blivit sa
mycket större i och med ökande storlek och värde på såväl kompo-
nenter som produktion, dels på att de praktiska möjligheterna
för avancerad vibrationsövervakning har ökat dramatiskt p g a
utvecklingen inom elektronikens och datorteknikens område.

Verksamhetensområdet är alltså i stora stycken relativt nytt och
i växande. Utredningens syfte är att verka för konsekvens, syste-
matik och enhetlighet i den befintliga och framtida verksamheten.
Den skall också utgöra en alternativ informationskälla qentemot
den mängd av impulser och synpunkter som kominer från instrument-
tillverkare, maskinleverantör, konsulter med flera, och då vara
en informationskälla som betraktar verksamheten ur anvåndarsyn-
punkt och försöker sätta in den i dess drifttekniska sammanhang.

Vår strävan har varit att rapporten skall tjäna tre syften:

1. Ge ett handlingsprogram för hela vibrationsövervaknings-
verksamheten med konkreta förslag på alla vitala punkter,
t ex instrumentering, mätsätt, matintervall, analys, gräns-
värden, dokumentation, organisation osv.

L.



2. Fastlägga för Vattenfall gemensamma och utförligt motiverade
ställningstagande i pol icybetonade, tekniska frågor, t ex
bruk av normer, mätmetoder, utvärdering osv.

3. Sammanställa information som kan utgöra ett stöd i de prak-
tiskt verksamma vibrationsingenjörernas arbete och utbildning.

Den verksamhet som utredningen föreslår kommer att kräva viss
vidareutbildning av berörd personal. Som hjälpmedel för interna
kurser eller självstudier har utredningen tagit fram tvä avsnitt
i kapitlet "I. Introduktion", som behandlar de centrala ämnes-
områdena rotordynamik och vibrationsmätteknik. Avsnitten kar.
tjäna bl a för utbildningen av de "driftassistenter med ansvar
för tillståndsövervakning" som utredningen föreslår, men även
övrig personal som sysslar med vibrationsproblem kan ha nytta
av denna sammanställning. Inriktningen är emellertid på övervak-
ning och diagnostik, medan t ex beräkningstekniska och instrument-
tekniska aspekter berörs endast ytligt.

I kapitlet "II Sammanställning av erfarenheter" finns en inven-
tering av de skador eller andra problem som kan tänkas uppträda
på de aktuella roterande maskinerna. En sammanställning i tablå-
form ges sedan över dessa feltyper, vilka excitationsslag de ger
upphov till, hur karakteristiska drag i vibrationsbilden ^éverkas
och slutligen, vilken typ av mätutrustning som krävs för att de-
tektera felen.

De konkreta förslagen till övervakningsverksamheten finns i hu-
vudsak samlade i kapitlet "III. Rekommendationer för övervak-
ningens uppläggning" och då i synnerhet i de för samtliga vi-
tala komponenter utformade individuella övervakningsprogrammen
återgivna i avnsittet 111.2. Dessa övervakningsprogram är ut-
formade dels mot bakgrund av behovet av övervakning (bedömt
efter kriterierna: reaktorsäkerhetsaspekter, komponentens
betydelse för produktionen, värdet av produktionen, komponen-
tens egenvärde, missil risk, felfrekvens), dels genom att utnytt-
ja den tidigare nämnda tablån över samband mellan olika fel-
typer och karakteristiska vibrationer. För att genomföra de i



kapite1 III specificerade matuppgifterna ges slutligen i
kapitel "IV. Rekommendationer för val av utrustning" råd och
anvisningar för val av instrumentering.

Som framgår ovan har vi lagt stor vikt vid att ange klara
samband i kedjan: Feltyper- karakteristiska vibrationer - över-
vakningsprogram - resursbehov (instrumentering, personal), sä
att förslagen vilar på konkreta och redovisningsbara behov.
När det kommer till praktiskt genomförande av övervakningsprog-
rammen bör man ha viss flexibilitet gentemot utredningens förs-
lag och mer betrakta dessa som policyståndpunkter (anger rikt-
ning och ambitionsnivå) än som en fast mall. På samma sätt
bör man periodiskt revidera övervakningsprogrammen när dessa
funnits i praktiskt bruk en tid och man börjar få erfarenhet
från verksamheten. Däremot bör man hålla hårt på själva syste-
matiken i utredningens förslag för att bevara översiktlighet,
enhetlighet och konsekvens.

I utredningens resultat väger naturligtvis de hittillsvarande
erfarenheterna från framförallt kärnkraften tungt. Samtidigt
är det dock utredningens uppgift att försöka förutse framtida
behov och krav på verksamheten. Många vibrationsproblem man
hittills haft har karaktär av barnsjukdomar. Det rör sig t ex
om att stora restobalanser eller hög obalanskänslighet medfört
höga vibrationsnivåer, som bedömts som oacceptabla ur hållfast-
hetsynpunkt. Vi förutsätter att denna typ av problem kommer att
lösas efterhand och inte dominera verksamheten på samma sätt
som de hittills gjort. Även om behovet av vibrationsmätning,
för avhjälpande underhåll (t ex balansering eller uppriktning)
alltid kommer att kvarstå, är det sannolikt att vibrationsöver-
vakning som ett verktyg för konditionsbedömning kommer att få
ökande betydelse. Rekommendationerna för metodval bygger del-
vis på denna bedömning och verksamheten får därför en något
annorlunda karaktär än vad vi hittills varit vana vid.

Fel- och skadediagnostik med hjälp av vibrationsövervakning
erbjuder otvivelaktigt möjligheter att öka säkerhet och till-
gänglighet och att minska underhållskostnader och haveririsk
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på roterande komponenter. Lönsamhetsbedömningen diskuteras
i avsnittet "1.1 Motiv för vibrationsövervakning - lönsam-
hetsbedömning".

Nan önskar bygga upp ett övervakningsprogram, som kommer så
nära idealet som möjligt dvs systemet skall reagera riir fel
föreligger, men bör undvika obefogade larm. Framgången beror
delvis på systemets rätta uppbyggnad samt klokt val av gräns-
värden, etc. Hen utrustningen är endast en del av systemet.
Övervakningens organisation och kvaliteten på de mänskliga
insatserna som ingår i kedjan har ofta avgörande betydelse.
Det förefaller föga ekonomiskt att investera stora summor i
sofistikerad utrustning om man samtidigt misslyckas med per-
sonalens utbildning och motivering.

Förutom själva mät- och analysverksamheten måste man lägga stor
vikt vid administrationen av mätdata, dvs möjligheten att presen-
tera, registrera och dokumentera mätdata på ett sätt som qer god
överblick och möjliggör systematisk erfarenhetsåterföring.

I kapitlet "VI. Förslag till fortsatt arbete" samlas en del
förslag till ytterligare utredningsarbeten upp. Dessutom ges
ett konkret förslag till provverksamhet. Eftersom verksam-
heten kräver betydande nyinvesteringar (bl a en minidator
per block) föreslår utredningen att man först inför övervak-
ningsprogrammet i full utsträckning på ett kärnkraftblock och
utvärderar resultatet av denna provverksamhet under en drift-
säsong innan man går vidare med övriga block. Om man bedömer
resultatet så att vidare utbyggnad inte är motiverad, kan ut-
rustningen göras mobil och utnyttjas för "trouble-shooting"-
ändamål gemensamt för flera block. Utredningen har föreslagit
att provverksamhet vid ett kärnkraftblooki Ringhals och/eller
Forsmark under en säsong innan beslut tas om ett eventuellt
utvidgande till samtliga block.

De remissvar som inkommit finns samlade i kapitel VII (bilagor
utelämnade). Kommentarer till remissvaren följer efte- denna
sammanfattning.



Kontentarer efter studie av remissvaren

Den preliminära utgåvan av föreliggande rapport har gått ut i
16 exemplar med anhållan om kommentarer. Sju stycken skriftliga
svar (och ett svar per telefon) har inkommit. Dessa återges i
avsnittet VII. Arbetsgruppen hade hoppats på ett större intresse
inom verket, speciellt då arbetet av beställarna ansågs viktigt.

De inkomna remissvaren har gåtts igenom gemensamt av arbets-
gruppen. En del felaktigheter av olika slag har påpekats i
remissvaren och dessa har korrigerats i den nu föreliggande
texten. Vidare har vissa oklarheter i framställningen påpekats
och förtydligats.

I remissvaren har framhållits att vibrationsgivarnas placering
och val av remsskrivare har behandlats ofullständigt. Två nya
avsnitt som behandlar dessa ämnen har därför infogats i kapitel
IV, avsnitten "IV.3.2.B Givarplacefing" och"IV.3.3.B Hvervaknings-
skrivare".

Vissa policyståndpunkter som utredningen tagit har kritiserats
i remissvaren. Resten av detta avsnitt ägnas åt att förtydliga
och kommentera de punkter där meningsskiljaktligheter framkommit.
Frågor som berör enskilda komponenter eller pä annat sätt rör
detaljer tas inte upp här utan de ändringar vi funnit motiverade
har gjorts i texten utan kommentarer.

En del av den c.ritik som framkommit hänger samman med att man
missförstått utredningens ambitionsnivå och vilken målgrupp
utredningen i första hand riktar sig till. Man har kanske i
första hand förväntat sig att utredningen skulle utgöra ett
hjälpmedel vid den redan befintliga övervakningsverksamheten.
I utredningens rapport finns också mycket material, som kan
användas på detta sätt. Sett som en helhet framgår dock att



utredningen framförallt syftar till att försöka ange vilka
riktlinjer son utvecklingen bör följa pä nanska lång sikt,
kanske en lo-årsperiods Utredningens slutsatser inne-
bär att nan konstaterar att den verksamhet
soa bedrivs varit värdefull, och att tiden bör vara nogen att
påbörja ett nytt steg i utvecklingen. Mycket Material i ut-
redningen är därför inriktat på att initiera och anvisa kon-
kreta metoder för denna uppgradering. En viktig nålgrupp för
rapporten utgörs följaktligen av de son i praktiken skall
projektera införandet av ny instrumentering (framförallt upp-
handling av nätdator) i resp. anläggningar och på det lokala
planet dra upp riktlinjer för verksamheten (utbildning, skrivande
av instruktioner osv). Denna grupp är identisk med den "styr-
grupp" son beskrivs i avsnittet III.4 (se även bilaga 1).

Den andra viktiga målgruppen är de "driftassistenter med ansvar
för tillståndsövervakning" som också beskrivs i avsnittet III.4.
För dessa kan utredningen i inlednings- och utbildningsrkedet
utgöra en introduktion till ämnet för att senare fungera som
stöd och referensverk vid det dagliga arbetet.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att utredningen är skriven
för de som skall vara de drivande krafterna i verksamheten.
Självklart är det så att om inte intentionerna kommer ut till
de som berörs bland kontrollrums- och underhållspersonal, faller
aldrig så ambitiösa och genomtänkta planer platt till marken.
Instruktioner för, och utbildning av dessa grupper anser vi
emellertid inte vara utredningens uppgift, utan detta måste
göras genom dels styrgruppens och dels "driftass. Tö":s för-
sorg, och utgör en av de viktigaste uppgifterna för dessa.



Av denna inriktninq följer ocksi att utredningen vad beträffar
nivin på innehållet kan och bör täcka in onriden so» kanske
uppfattas soa inte helt triviala. För att tillgodogöra sig den
krävs vissa förkunskaper av grundläggande natur, nen framför-
allt krävs tillräckligt »ed tid. Att utredningen so» helhet
givits denna "profil" är naturligtvis till viss nackdel för
andra än de primära målgrupperna, t ex p.s.s att den lämpar
sig aindre väl för att "slå upp" konkreta frågor eller problem-
ställningar i, att den inte ger några direkta praktiska an-
visningar för hanterande av mätinstrument osv. Vad gäller ut-
redningens användbarhet för de konventionella verken där det
knappast är realistiskt att tänka sig att ha personal som
sysslar »ed vibrationsproblem på heltid, bör i vart fall en
del enskilda avsnitt kunna vara till nytta. Kanske kunde det
också vara möjligt för de konventionella verken att utnyttja
kärnkraftverkens specialister som konsulter i detta sammanhang.

Utredningen har lagt ett ganska detaljerat förslag till en
lämplig organisation av det föreslagna arbetet. Vi har baserat
vårt förslag dels på vad som förefaller oss naturligt och
ändamålsenligt, men också för att lägga in de tillkommande
arbetsuppgifterna så att man följer den befintliga organisationen
så väl som möjligt. Jämfört med dagens situation ökar drift-
personalens betydelse i vibrationssammanhang. Detta avspeglar
att vi har prioriterat vibrationsanalys i avsikt att öka säker-
het och tillgänglighet framför vibrationsanalys för förebyggande
underhåll. På kärnkraftverken är det ju normalt så att värdet
av komponenter och servicekostnad för dessa representerar små
värden jämfört med värdet av produktionen. Dock kvarstår givet-
vis vibrationsövervakningens syfte att minska underhålls-
kostnaderna som en mycket väsentlig del av målsättningen.



En friga S M koumit att bli ofullständigt behandlad i rtmms-
utgåvan gäller övervakningssystemets tillgänglighet. Oetta har
vållat Missförstånd i en del av reaissvåren. Frågan är si central
att ett nytt avsnitt, "III.2.1.ec. Principer för rilltiängligitct
och felfunktion hos övervakningssystemet", skrivits. Häri be-
tonas att införandet av systemet avser att underlätta säker
och ekonomisk drift av verken, aen att allmänt sett, bortfall
av övervakningssystemet aldrig skall kunna innebära några drift-
begränsningar, vilket innebär att tillgänglighetskraven blir
måttliga.

I några reaissvar har aan efterlyst aer konkreta rekommendationer
för instrumentval, dvs att det i utredningen skulle anges till-
verkare och typbeteckningar för t ex rekoaaenderade givare,
analysinstrument osv. Riktigt så långt har vi inte ansett oss
kunna gå utan vi har begränsat oss till att ta fraa hjälpaedel
i fora av t ex marknadsöversikt, allmänna egenskaper hos olika
givartyper osv. Anledningen är dels begränsad tid, dels att
den snabba utveckling son sker inom aånga av de aktuella nät-
tekniska oarådena gör det olämpligt att för längre tid försöka
fastställa något "bästa val".

I två av remissvaren har aan tyckts mena att utredningens för-
slag i alla avseenden bör innebära utökningar av befintlig
verksamhet. Det gäller då de lågpriori terade objekten (se
bilaga 1 i avsnitt III.2) där utredningen ej har rekommenderat
någon regelbunden mätning, vilket uppges ske idag. Hur kompo-
nenterna bör placeras i de olika prioritetsgrupperna är natur-
ligtvis en fråga som kan och bör diskuteras. Däremot ser ut-
redningen det som en av sina huvuduppgifter att fördela de
begränsade resurser som kan sättas in för vibrationsövervakning
där de gör bäst nytta. Således har vi satsat stora resurser på
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Beteckningar

Dä flera olika författare bidragit till utredningen har det
inte varit möjligt att fullt ut använda konsekventa beteckningar,
även om detta givetvis eftersträvats. Av listan nedan framgår
var beteckningar i resp. avsnitt kan finnas i klartext.

1. - 1.3. Lista över beteckningen på sid 1.3.37

2. - 1.4. " " " 1.4.3

3. - II.2. Se bilaga 1, sid 1 av II.2

4. - II.3 Beteckningar använda i bilaga 1 framgår av

bilaga 4 i avsnittet III.2

t 5. - III.2 Bilaga 1, se bilaga 4
f
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Kapitel I

INTRODUKTION

Innehåll:

1.1 Bakgrund

1.2 Motiv för vibrationsövervakning - lönsamhetsbe-
dömning.

1.3 Introduktion till vibrationsmätning och signal-
analys.

1.3.1 Mätstorheter.
2 Principiell funktion hos några vanliga givartyper.
3 Klassificering av signaler.
4 Metoder för signalanalys.

4B Vibrationsmätning och analys på roterande maskiner.
5 Exempel på praktisk signalanalys.
6 Effektivitetsbedömning av olika signalanalysmetoder

för övervakningsändamål.
7 Beteckningar.
8 Referenser

1.4 Grundbegrepp i nom rotordynami ken.
1.4.1 Inledning.

2 Beteckningar.

3 Principiella rörelseekvationer med lösning.
4 Lageregenskaper.
5 Glidlagrens inverkan på obalansexciterade

rotorvibrationer.
6 Lagerinstabilitet.

7 De stationära delarnas inverkan på rotorvibrationer.
8 Verkliga rotorer, analysmetoder och typiska resultat.
9 Balansering.
10 Rotordynamiska fenomen.
11 Referenser.
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I.I
1

I.I Bakgrund

Föreliggande rapport är resultatet av en utrednina utförd inom
arbetsgruppen: "Vibrationsövervakning av roterande komponenter'.

Gruppen tillsattes i januari 1979 av cVT efter överenskommelse
med cEK och cEV. Arbetets målsättning kan anges genom att i det
nedanstående citera arbetsgruppens instruktion (1979-04-18 VTV-HY/
IE-632, 640):

"Gruppen skall utarbeta för Vattenfall gemensamma riktlinjer
för vibrationsövervakning av roterande komponenter i vännekraft-
anläggningar. Motiverade rekommendationer skall framläggas for
lämplig basutrustning och specialutrustning för olika kategorier
av roterande komponenter. Anvisningar bör lämnas för utrustningens
användande såsom utvärdering, arkivering etc.

Avsikten är att rekommendationerna skall användas som vägledning
dels vid projektering av nya anläggningar, dels vid komplettering
och drift av befintliga."

Beträffande gränsdragningen anger instruktionen:

"Arbetsgruppen skall behandla de viktigare roterande komponenterna,
dvs utom turbingeneratorer även motorer, pumpar, fläktar och kom-
pressorer. Rekommendationerna bör beröra såväl kärnkraft som kon-
ventionell kraft inklusive gasturbiner. Vattenkraftanläggningar
behandlas ej."

Arbetsgruppens medlemmar har varit:

Laszlo Hunyadi VTV, sammankallande
Staffan Sunnersjö VK5K, sekr (fr o m okt 1980 vid Marintekn.
Kay Fasth EVF Institutet SSPA, Göteborg)
Olof Dahlberg VTS
Jan-Olof Sjödin ETM, f r o m mars 1980
Anders Bruse ETM ..

I



I.I
2

PI grund av Hunyadis engagemang i andra utredningsfrågor har
S Sumers jö fr o • november 1979 svarat även för större delen
av arbetets samordning. Ned undantag av avsnittet "1.2 Grund-
begrepp inom rotordynamiken" har allt ingående material i rap-
porten författats av arbetsgruppens medlemmar. Avsnittet 1.4
har på utredningens uppdrag skrivits av D. Ing. Leif Nilsson
vid Stal-Laval Turbin AB, Finspång.

Denna rapport är ingen populärbeskrivning av vibrationsproblem.
Författarnas avsikt bar varit att producera en rapport vilken
kan användas s m en informationskälla. Den vibrationsövervak-
ning so» behandlas avser friast stadiet efter koaatrsiell drift-
tagning av anläggningar.

Hed rapporten so* underlag skaTI en turbiningenjör el Ter pro-
jektingenjör kunna utföra granskning av offererade övervaknings-
sys tea saat kunna fraalägga förslag till ändringar och koapie-
termgar av befintliga systea. De rekommendationer soa framförs
i de efterföljande kapitlen omfattar utom turbingeneratorn
även andra vitala roterande komponenter.
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1.2 Motiv för vibrationsövervakning - lönsamhets-
bedömning

Den vibrationsövervakningsverksamhet som föreslås i denna rapport
syftar till att höja säkerheten och förbättra det ekonomiska ut-
bytet från driften av Vattenfalls vännekraftanläggningar. För
kärnkraftverkens del avses då vad beträffar säkerheten, inte en-
bart person- och anläpgningssäkerhet (missilrisk, brand, ångläckage)
utan även reaktorsäkerhetsaspekter.

På konventionella kraftverk kan driftpersonalen röra sig fritt i
anläggningen och får med tiden en känsla för de olika komponen-
temas karakteristiska ljud- och gångegenskaper. Det finns då
goda möjligheter att avvikelser från det normala uppmärksammas.
Situationen är annorlunda på kärnkraftverken där många av de
vitala komponenterna ej är åtkomliga under drift. Sett ur denna
synvinkel kan övervakningsutrustningen ses som en ersättning av
"operatörshanden" avsedd att ge en känsla för anläggningen och
komponenterna som kanske annars är svår att få på ett kärnkraft-
verk. Modern instrumentering ger dessutom vidgade möjligheter
för bedömning som en aldrig så erfaren drifttekniker inte kan ge.

Man kan dela upp syftet med övervakningsverksamheten enligt
följande;

1. Oka säkerheten:
- Minska risken att komponenter körs till
haveri, eller om skadan är av en typ som
inte kan detekteras förrän den uppstått,
minska risken för följdskador.

2. öka tillgängligheten:
- Undvika oplanerade avstäliningar av vitala

komponenter genom larm i ett tidigt skede
av skadans utveckling.

- Möjliggöra planering av servicearbete så
att avställningstiden dels blir så kort
som möjligt, dels förläggs till ett ur
kraftbalanssynpunkt lämpligt tillfälle.
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- Utnyttja vid avhjälpande underhill dels
för att identifiera fel, dels SOPI under-
lag vid balansering och uppriktning.

3. Minska underhållskostnaderna:
- Minska förslitningshastigheten genom att
hill a nere vibrationsniviema.

- Upptäcka begynnande skador pi ett tidigt
stadium innan följdskador uppstått.

- Förlänga inspektions- och revisionsinter-
val len med stöd bl a av vibrationsmät-
resultäten.

Kan aan di genon vibrationsövervakning uppnå dessa mål, d v s
kommer verkligen säkerheten och tillgängligheten att öka och
underhållskostnaderna att Minska? Vidare, finns det inte risk
för att nan drar på sig bekyMMer i fora av obefogade lam och
onödiga driftbegränsningar genoM att föra in ytterligare över-
vakningssysteM? Först Måste Man då konstatera att vibrations-
övervakningen kräver både personella och instruMentelia resurser
av hög klass. Kan Man inte uppfylla de kraven riskerar Man just
att syftet Inte nås och att resultatet istället Mycket väl kan
bli onödiga driftbegränsningar. Förutsätter Man eMellertid att
verksamheten sköts på ett sakkunnigt och ambitiöst sätt anser
utredningen att Man kan göra troligt ett väsentligt positivt
utbyte. Förändringarna i de tre faktorerna listade ovan är visser-
ligen förändringar i Marginalen, nen med tanke på de belopp det
gäller, blir utbytet ändå betydande. Vid vår bedömning av utbytet
stöder vi oss dels på våra egna erfarenheter från de svenska
kämkraftanläggningama (se t ex VK5-Meddelande 96/78-0) där
befintlig utrustning utnyttjats flitigt och otvivelaktigt moti-
verat investeringskostnaderna, dels på publicerade uppgifter från
andra användare, även om seriösa sådana redovisningar är fåtaliga.
Det är inte lätt att ange avkastningen i kronor och ören och man
bör också vara medveten om att de som publicerar sig i ämnet
själva är vibrationstekniker ned intresse av att framhålla värdet
av verksamheten. Några uppgifter från litteraturöversikten i
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avsnittet I1.1 (se detta rör detaljer) kan ändå vara värda att ge:

- Holländska Shell anger att över en viss
tröskelnivå på vibrationsvärden sjunker
tillgängligheten ungefär linjärt med
ökande vibrationsnivåer för roterande kom-
ponenter (pumpar, kompressorer, turbiner)

i petrokemiska industrin. Uppgifterna byg-
ger på ett mycket omfattande statistiskt
material.

- Enligt de amerikanska konsultföretagen MTI
och US Naval Ship Engineering Center är
20-40% av alla påtvingade avställningar av
gasturbinanläggningar orsakade av vibra-
tioner.

- Acoustic Ltd (Manchester, England) anger
en flerfaldig reduktion av antalet katast-
rofala haverier för en grupp övervakade
komponenter jämfört med en grupp icke över-
vakade på ett stort raffinaderi. Från en
undersökning på ett annat raffinaderi anger
samma källa en minskning av de mer omfat-
tande servicearbetena med 25% sedan ett
vibrationsövervakningsprogram införts.

- I litteraturen finns redovisat ett mycket
stort antal "case histories" där man kunnat
undvika svåra skador genom larm från vibra-
tionsövervakningen (flera exempel från CEGB).

För balansens skull bör dock också påpekas att det publicerade
materialet för att bedöma effektiviteten i övervakningen är litet
och att det också finns författare som ställer sig tveksamma till
utbytet. Dessa menar att man utifrån dagens erfarenheter inte
säkert kan påvisa ett rimligt utbyte av de ekonomiska och perso-
nella resurser som krävs.
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Arbetsgruppens ståndpunkt är emellertid att man på basis av
dagens erfarenheter och kunnande väl kan motivera att prov-
verksamhet enligt arbetsgruppens förslag inleds. Det är då
såväl säkerhets- som ekonomiaspekter som beaktas. Vi tror att
i de fall man inte fått ett positivt utbyte av verksamheten
dels haft otillräckliga instrumentella resurser, dels arbetat
alltför planlöst och schablonmässigt. Han skall också se våra
förslag mot bakgrund av befintlig verksamhet och de investe-
ringar som redan gjorts. I samtliga Stal-Laval/BBC-turbinleve-
ranssr ingår vibrationsmätutrustning för ca 1,5 mkr per block.
Härtill kommer övriga installerade givare. Tyngdpunkten i ut-
redningens förslag, vad gäller kompletteringar på instrument-
sidan, ligger främst på inskaffandet av en mätdator för att
centralt samla in och bearbeta signaler från samtliga vibrations-
givare på varje block. Utredningens förslag både vad avser
instrumentering och arbetsmetoder kan i viss mån ses som ett
åtgärdspaket för att göra det möjligt att dra full nytta av
redan gjorda investeringar.
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1.3 Introduktion till vibrationsmätning och signalanalys

I detta svsnitt ges en kortfattad orientering om grundläggande prin-
ciper för mätning och analys av vibrationer. För fullständighetens
skull och för den som vill skaffa sig ett bättre grepp om ämnet
har de matematiska utrycken för resp. signalanalysmetoder tagits
med. Med några få undantag är dessa inte nödvändiga för förståelsen
av texten, varför den som är mindre road av formel språk kan hoppa
över ekvationerna. Avsnittet 1.3.5 redovisar några praktiska exem-
pel på vibrationsanalyser och for en läsare som inte har egen er-
farenhet av sådan verksamhet underlättas kanske förståelsen om man
börjar med att titta på detta avsnitt för att därefter gå över till
den teoretiska bakgrunden.

1.3.1 Mätstorheter

Vibrationsmätning syftar till att uppmäta karakteristiska mått för
mätobjektets tidsberoende rörelser. Dessa rörelser måste alltid
mätas relativt en referens av något slag. En referens som är fixerad
i rummet kan åskådliggöras med stor, stel massa upphängd i mjuka
fjädrar och befinnande sig i vila. Massan kan sägas vara seismiskt
upphängd och vibrationsgivare, som mäter relativt en sådan referens
kallas absoluta givare. Relativa givare å andra sidan, mäter, som
namnet antyder, den relativa rörelsen mellan exempelvis en rotor-
axel och dess lagerbock, där då lagerbocken i sin tur kan röra sig
i förhållande till en fix referens.

Mätpunktens rörelse karaktäriseras här av dess förskjutning som funk-
tion av tiden. Förutom förskjutningsgivare används även givare som
mäter rörelsens hastighet (hastighetsgi vare) och rörelsens accele-
ration (accelerometergivare). Är förskjutningen som funktion av ti-
den känd, kan motsvarande värden för hastighet och acceleration be-
räknas enl.

x = FU)
v(t) = dx/dt
a(t) = dv/dt (1.3.1)
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Ar rörelsen sinusformad ned anplituden A och vinkelhastigheten
~blir ekv. (i.3.1) särskilt enkel:

x = A sin w t
v = A u cos w t
a = -Au2 sin u t (1.3.2)

Består signalen av flera adderadeCöverlagrade" eller "super-
ponerade") sinusformade komponenter vilket allmänt är fallet för
roterande maskiner kan konvertering enl. ekv. (1.3.2) göras på
var komponent för sig och transfornationen av den totala signalen
erhålles genom superponering. På motsvarande sätt som i ekv. (1.3.1)
och ekv. (1.3.2) kan förskjutning beräknas ur hastighet och has-
tighet beräknas ur acceleration genom integrering. Praktiskt kan
konverteringen göras direkt på givarsignalen antingen med analoga
elektronikkretsar eller genom numerisk beräkning i dator. Integre-
ring erbjuder inga större praktiska problem, medan derivering av
signaler medför risk för hög brusnivå och transienter och därför '

sällan görs i vibrationsammanhang.

1.3.2 f!rAn.£*E^l lu!l'ci^£n_n£s_nA9ra_v£nI^Sa_9iv£rlyPeIl

1.3.2.1 Absolutgivare

Absolutgivare mäter direkt vibrationen i den punkt, där den är
fastsatt. Givarna finns i flera utföranden men de vanligaste är
hastighetsgivare och piezoelektriska accelerometrar. För mätning
av långsamma förlopp, ned till statisk acceleration, kan piezo-
resistiva givare eller servoaccelerometrar användas.

Hastighetsgivare

Den vanligaste hastighetsgivaren, den elektrodynamiska eller seis-
miska har en spole, som är upphängd i ett magnetfält i mycket veka
fjädrar. När spolen r'6r sig relativt magnetfältet, induceras en
ström som är proportionell mot hastigheten hos rörelsen.
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Hissa • fjädersystemet har en resonansfrekvens, som ligger nyeket
lågt, 4-15 Hz, och är noggrant utdämpad, varför systemet har seis-
miska egenskaper strax ovanför resonansfrekvensen.

1. Wc

Fig. 1. Principbild av hastighetsgivare
(Reproducerad ur "Mätning och
övervakning av vibration", AB
Hugo Tillqvist).

Genom dämpningen och resonanspåverkan erhålies ampiitud- och fas-
fel 1 den lägre delen av givarens frekvensområde.

En variant av hastighetsgivare har spolen fast och magneten rörlig,
men genom dess större massa är den glidlagrad, vilket kan ge frik-
tionsproblem med tiden.



Piezoelektriska accel trar

Piezoelektriska acceleroMetrar innehåller kristaller av amen,
SOM alstrar en elektrisk laddning, di de utsätts för tryck. Oema
egenskap kallas piezoelektrisk. Kristallerna kan byggas in i en
liten dosa tillsa—uns aed en Massa si att Massans tröghetskrafter
vid vibrationer ger ett varierande tryck och darned en växelspän-
ning proportionell Mot accelerationen. Resonansen ligger oftast
Mycket högt och ger sällan någon praktisk begränsning vid ordentlig
fastsättning av givaren (skruvfäste).

l.
COMCCTQft

Fig. ?. Pripcipbild av piezoelektrisk
acceleroMeter av koMpressionstyp
(Reproducerad ur "Shock and Vibra-
tion Handbook-, HcGraw Hill).

Givarna kan göras Mycket SMi och lätta. Förstärfcarutrustningen
bör placeras si nära givaren SOM Möjligt, eftersoM de Mycket hög-
ohMiga anslutningarna kan ge stömingsprohieM i anslutningskablarna.
Störningarna kan Minskas OM givaren har differentieli utgång, dvs
signalledarna är ej förbundna Med jord. Vissa givartyper har in-
bygga laddningsförstärkare, vilket ytterligare Minskar störkänslig-
heten.

taplitud- och fasfelen är nornaIt små i det aktuella frekvensområdet.
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1.3.2.2 Relativgivare

Relativgivare mäter vanligen rörelsen mellan givarens fästpunkt
och matstället. För mätning på roterande maskiner är det främst
beröringsfria givare som blir aktuella. De kan vara induktiva,
kapacitiva eller fungera enligt virvel strömsprincipen, vilket är
det vanligaste.

Virvelströmsgivaren

Virvel strömsgivaren består av en spole, som matas av en högfrek-
vent växelström (ofta ca 1 MHz) från en detektorenhet. Om givaren
med spolen placeras inom några mm avstånd från ett föremål, t ex
en axel av elektriskt ledande material, uppkommer i ytan virvel-
strömmar som är proportionella mot avståndet. Från detektorn er-
hål les en spänningsvariation i proportion till avståndsändringen.
Vid långsamma sådana kan likspänningsvariationen mätas medan vid

\ vibrationer en växelspänningsmätning kan ske. Både långsamma av-
ståndsändringar och vibrationer (förskjutning) kan således mätas
samtidigt.

F1g. 3. Principbild av installerad virvel-
strömsgivare (Reproducerad ur "Appli-
cation Notes, Proximity Probes",
Bentley Nevada).
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Givartypen har vissa begränsningar, framförallt att ytfel i axeln
påverkar signalen. Begränsning av mätfrekvensen finns p g a
detektorns bärfrekvens men dessa saknar praktisk betydelse för
det aktuella frekvensområdet.

Mätnoggrannheten påverkas i hög grad åtminstone vid system med
höga bärfrekvenser av vissa materialegenskaper i axlarnas ytstruk-
tur. Mätfelen år normalt inte försumbara. Man kan ibland komma
till rätta med detta genom "peening" av ytan. En annan olägenhet
är att det ej direkt går att skilja på en rotors egenkast (excen-
tricitet) och dess vibration. En indirekt möjlighet är att mäta
upp kastet vid lågt varvtal utan vibrationer och sedan subtrahera
detta vektoriellc från totala utslaget vid mätningen.

1.3.2.3 Referensgivare

Referensgivare skall ge en kortvarig puls för markering av en
viss tidpunkt under en rotationsrörelse och som kan användas
för styrning av ett filter, för vinkelmätning och för vartals-
mätning.

Tidsmomentet är vanligen ett per varv, men kan vara två eller flera.
Flera principiellt olika givartyper kan användas.

En induktiv givare är enkel och billig. Den består av en permanent
magnet och en spole. Den monteras så att den passeras vanligen en
gång per varv av en uppstående del av magnetiskt material på axeln,
t ex en skruvskal le. OBS! Att axeln i övrigt skall vara slät.

En fotogivare har en liten belysningskälia, som får lysa på axeln,
vilken försetts med en strimla som har annan reflekterande förmåga
än ytan i övrigt. Variationen i ljus tas upp av en fotocell eller
fotomotstånd, som ger en "spik" för strimlan svarande mot skruv-
skallen för den induktiva pickupen.
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Ofta används virvel strömsgivaren även för detta ändamål. Den har
fördelen att pulsens ampiitud inte blir beroende av varvtalet
hos axeln, vilket kan vara ett problem hos induktiva givare.

1.3.3 .Kla_ssi_fi£erimj

Inför val av analysmetod och för att rätt förstå resultatet av
sådan signalbehandling är det till hjälp om signalen och dess kom-
ponenter kan hänföras till vissa signalklasser. Det är inget som
hindrar att de olika signal komponenter som tillsammans utgör sig
nålen, var för sig tillhör helt olika signalklasser.

Den första och mest generella indelningsgrunden gäller huruvida
signalen varierar på ett förutbestämt sätt (möjligt att uttrycka
som en matematisk funktion) eller om den varierar slumpmässigt.
Den förstnämnda typen av signaler kallas deterministiska och den
senare stokastiska (eller random) signaler, se fig. 4. Skiljelinjen
kan ur principiell synvinkel vara diskutabel i många fall och dras
därför ofta på praktiska snarare än principiella grunder-När besk-
rivningen av den deterministiska funktionen blir så komplicerad
att den blir ohanterlig övergår man till ett. stokastiskt betraktel-
sesätt.

SIGNAL!

RIODISK ICKE-PERIODISKI [STATIONÄR ICKE-STATI OHÄRJ

TRANSIENT NÄSTAN
PERIODISK

Fig. 4. Signal klasser.
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Deterministiska funktioner kan vara periodiska och icke periodiska.
För en i tiden periodisk funktion finns en periodtid. T, så att
f(t) = f(t+T). En sådan funktion kan alltid, med vissa ur praktisk
synpunkt försumbara undantag, bildas genom addition av en konver-
gent serie harmoniska funkioner.

f(t) = Ao + A^inUot + ^ J + A sin(2uot + $2) (1.3.3)
o

där u
0 är den s.k. grundtonens vinkel frekvens (w0

 = 2-ir/T),
A är signalens medelvärde och A., A~, A. osv utgör amplitu-
derna av grundtonen och 1:a, 2:a osv övertonerna.

De icke-periodiska funktionerna kan ytterligare uppdelas i transien-
ter och "kvasiperiodiska" eller "nästan periodiska" signaler.

En signal given av t ex

f(t) = A2sin(Rt + •,) + A2sin(St + <fr2) + A3(Qt + ty..(I.3.4)

är periodisk endast då kvoten mellan alla kombinationer av R, S
och Q är rationella tal, (då existerar nämligen ett värde för T ) ,
annars kallas funktionen "nästan periodisk". Den praktiska skill-
naden är, vilket kommer att framgå längre fram, större än vad den
kanske något subtila teoretiska skillnaden antyder.

Beroende på huruvida karakteristiska frekvens- och ampiitudegenska-
per (mer om dessa senare) hos stokastiska signaler är konstanta
eller varierar med tiden klassificeras dessa som stationära resp.
icke-stationära.

Typiskt är vibrationssignaler i praktiken sammansatta av komponen-
ter från flera signalklasser. Sammansättningen kan ske genom multi-
plikation (ampiitudmoduiering) eller addition (superponering) av
signaler. Ett exempel på en grupp icke-stationära stokastiska sig-
naler utgörs av en stationär stokastisk komponent som multiplicerats
med en deterministisk funktion. Ett välkänt exempel på multiplice-
rade signaler är när en högfrekvent sinus multipliceras med låg-

L.
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frekvent, vilket resulterar i en signal aed svävning eller "beat".
Fenomenet kan alternativt betraktas (sambandet framgår direkt av
trig, formler) som sumaan av tvi närliggande sinuskoaponenter.

f(t) = AjSinfAwtJ-A^inwt = ^A,Az(cos(to-/ia))t - cos(wtAw)t) (1.3.5)

Den uppdelning av signaler i olika klasser soa här har gjorts tjä-
nar praktiska snarare än principiella syften, och det gir att hit-
ta funktioner soa kan placeras in i flera klasser. Avsikten ned
klassindelning är att aan pi basis av kännedoa oa funktionen hos
det systea soa alstrar vibrationerna tillsaapans aed direkta obser-
vationer av mätta signaler skall specificera vad för slags klasser
av signaler soa bör uppkoaaa och sedan utforaa signalanalysmetoderna
med ledning av detta.

1.3.4 feto^r lör £i.9.na1ana1y_s

Den tidsberoende signal som beskriver någon av mätstorheterna enl.
1.3.1 utgör råmaterialet för signalanalysen. Ibland framgår de upp-
gifter man är intresserad av direkt ur tidssignalen (återgiven på
osciiioskop eller skrivare) och di är givetvis inte någon signal-
analys nödvändig. Ofta är emellertid de intressanta uppgifterna
antingen dolda av andra signal komponenter eller inte direkt avlås-
bara ur tidssignalen och det är di som vidare analys av signalen
blir aktuell. Signalanalys syftar alltså till att ur en kanske
komplicerad signal vaska fram just de uppgifter som är intressanta
för ett visst ändamil. Härav följer att signalanalysmetoder inte
kan göras generella utan miste skräddarsys för olika tillämpningar.
Det följer också att man vid signalanalys medvetet slänger bort
en stor del av den information som finns i risignaien, dvs signal-
analys är oftast synonymt med datareduktion. Vid uppläggningen av en
mätning som innehiiier signalanalysmoment miste man alltså först
göra klart för sig exakt vad man avser att använda resultatet till,
därefter vilka uppgifter man di behöver extrahera ur rådata och
slutligen vilka analysmetoder som är användbara i detta syfte.
Den omvända beslutsgingen är tyvärr Inte ovanlig.
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1.3.4.1 Representation i tids- och frekvensplan

Ekv. (1.3.3) visar hur en godtycklig, periodisk tidssignal kan skri-
vas soa suawn av ett antal simisfunktioner aed vinkelhastigheter
( - frekvensen) soa arguaent. Funktionen f(t) i evk. (1.3.3) är

alltså entydigt bestäad av vardera AQ, A,, ^ » * r * 2
och o . Oa dessa värden för en enkel signal aed end«st två sinus-
koaponenter lägges in i ett diagraa enl. fia. 5B.innehåller detta dia-
graa precis saan inforaation oa signalen soa fig. 5A. Diagraaaen
visar alltså saa»a signal representerad i tids- resp. frekvensplanet.

Mtl

t id

Fot

i
•

»1

AZ

T
«z

h>0 trttnttit

Flg. 5. Signal i tids- och frekvensplan.
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I frekvensplansdiagrammet, eller spektrogrammet, framgår direkt
frekvens, amplitud och fasvinkel för de ingående signal komponen-
terna, däremot kan inte den totala amplituden avläsas direkt,
vilket är fallet för tidsrepresentationen. Ur en periodisk tids-
signal som är känd antingen som en matematisk funktion eller som
är uppmätt kan amplitud och fas beräknas enl.

i ; 4,.

i a. = I J f(t)cos-̂ -t- dt; bi = j ff(t)sin^dt (1.3.6)

där T är periodtiden.

Periodiska signaler är fullständigt beskrivna av Ai, !̂  beräknade
för frekvenser som är jämna multiplar av grundfrekvensen f =1/T
Determininistiska tidssignaler, som inte är periodiska, kan även
de transformeras till frekvensplanet, men kräver om de ingående
frekvenserna är okända beräkning av A^ och $ ̂ för oändligt många,
tätt liggande punkter, dvs grundfrekvensen fQ skall vara
mycket liten och tidsperioden T mycket stor. Om T -•» övergår
ekv. (1.3.5), som representerar Fourierserieutveckling, i en
Fouriertransform och A^ och ^ blir kontinuerliga funktioner
av frekvensen. Om amplitud och fas sammanförs i ett, komplext
tal blir transformen av f(t)

F(«o) = ff(t)e-J" j tdt (1-3-7)
-00

där j = \ T r T . Amplitud och fas fås ur abs F(u>) och arg F( OJ),

Processen enl . ekv. (1 .3.6) kommer a t t ge samma resultat som

Fourier serieutvecklingen för periodiska funktioner, dvs F(u>)=0

för al la w utom u)=2rf/T och multiplar därav, vilka ger

värdena A, och 4^.

För "nästanperiodiska" funktioner, ekv. ( 1 . 3 . 2 ) , fäs F(W )=0 utom

för w = R, S, Q osv, då F b l i r A ^ $ 1 ;A 2 / <t>2 och A3/ <J>3 osv.
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I båda dessa fall anar alltså F(w) diskreta vården. En transient
däremot representeras i frekvensplanet av en kontinuerlig funktion.

Stokastiska signaler kan även de beskrivas frekvensmässigt på basis
av kontinuerliga Fouriertransformer. Denna typ av signaler är inte
längre meningsfullt att betrakta ur perspektivet fas och amplitud,
utan istället studerar man hur signalens effektinneha11 varierar
med frekvensen. Sädana diagram kallas effekttäthetsspektra (eng.
"Power Spectral Density") och kan beräknas ur signalens Fourier
Transform enl.

Några sammanfattande punkter:

I Periodiska signaler representeras med hjälp av diskreta
Fourier koefficienter i frekvensplanet. Endast termer vid
grundfrekvens och multiplar behövs.

II "Nästanperiodiska" signaler representeras med ändligt antal
diskreta värden för fas och amplitud hos ingående komponen-
ter. För beräkningen krävs Fourier transform.

III Transienter representeras av en kontinuerlig funktion som

erhålls genom Fourier transformering.

IV Stcl.astiska signaler representeras med effekttäthetsspektra.

V För punkterna I-III gäller att ingen information kastats,

dvs tidssignalen kan återfås genom invers transformering av

F (w) .

Frekvensanalys är den ur praktisk synpunkt viktigaste formen av
signalanalys i vibrationssammanhang. Anledningen till detta är
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att en vibrationskomponent genom sin frekvens ofta kan knytas
till en viss funktion eller felaktighet hos den mekanism SOT»
alstrar vibrationerna. Detta kräver ofta ingående kännedom om
mekanismen och dess beteende. Flera sådana exempel återges i
avsnittet 1.3.5.

Det finns en rik flora av instrument avsedda att beräkna eller
•äta upp de sökta värdena eller funktionerna under punkterna I-IV
Dessa kan vara antingen digitala (baserade på minidatorer eller
mikroprocessorer) eller elektroniska smalbandsfil ter som kan sve-
pas över ett visst frekvensområde. De senare kan ej användas för
transienter. När det gäller digitala instrument näitns ofta termen
FFT (Fast Fourier Transform), vilket helt enkelt är en dataproce-
dur som på ett särskilt effektivt sätt utför Fourier Transformering.

Både när det gäller analoga och digitala instrument är instrumentets
filterkaraktäristik väsentlig fir resultatet av analyses. Filter-
karaktär i st i ken definieras som överföringsfunktionen mellan in- och
utsignal och kan alltså representeras i ett amplitud/Fasdiagram på
liknande sätt som Fourier transformen. Anledningen till att man över-
huvudtaget har någon "filterkaraktäristik", eller avvikelse från
teoretiskt riktiga resultat, för digitala instrument är att gräns-
värdena i ekv. (1.3.6-7) givetvis aldrig kan uppnås i praktiken
eftersom T måste vara ändligt. Det fel som trunkeringen (avkortning)
av signalen ger upphov till kan minskas genom att använda s.k.
"tidsfiMister", varav det vanligaste kallas "Hanning" (se referens-
listan för detaljer).

1.3.4.2 Mätning av nivåegenskaper

Det vanligaste sättet att karakterisera en vibrationssignals stor-

lek är genom dess RMS-värde (Root Mean Square)

RMS = /Ef.VN (1.3.9)

där då signalen f mäts under en tidsperiod, längre ju högre noggann-
het som krävs. För signaler vars medelvärde är noll motsvarar RMS-
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värdet direkt standarddeviationen för random data. Om RMS-värdet
mäts med vissa enklare typer av analoga, elektroniska instrument
fås ett fel som är beroende av signalens form.

En annan viktig ampiitudegenskap är signalens toppvärde (0-peak).
Om signalen är sinusformad är toppvärdet lika med amplituden och
RMS-värdet är lika med amplitudvärdet genom \fz . Ibland an-
vänds även mättet topp till topp (peak to peak). Samtliga ampli-
tudstorheter ovan har samma sort ( \m mm/s eller g) och missför-
stånd kan då lätt uppstå om det inte klart anges vilket mått som
använts. RMS- och toppvärden är av intresse både vid statistiska
och deterministiska signaler. En mer uttömmande beskrivning av
amplitudegenskaperna för framförallt stokastiska signaler kan fäs i
histogram som beskriver signalamplitudens sannolikhetsfördelning
(el. kumuiativ sannolikhetsfördelning), dvs sannolikheten (i %)
att signalen antar värden inom vissa intervall. Oetta är en ana-
lysmetod som inte används särskilt mycket i praktisk vibrations-
mätning, men som är intressant i utmattningssammanhang.

1.3.4.3 Korrelationsanalyser

Som namnet antyder så syftar korrelationsanalys till att analysera

sambandet mellan signaler.

Vid autokorrelationsanalys beräknas en signals samband med sig
självt, vilket inte är fullt så kryptiskt som det låter. Funktionen

beräknas enl.: j
R X ( T ) = 1im|/f(t-T)f(t)dt (1.3.10)

T

K kan sägas vara ett mått på hur deterministisk en signal är,
dvs i vad mån .nan kan förutsäga funktionens värden i framtiden med
ledning av den kända förhistorien. Värdet för «xx(0) är lika
med signalens RMS-värde i kvadrat. Om signalen innehåller stor
andel stokastiska komponenter sjunker " X X ( T ) snabbt med T
från max-värdet Rvy(0) för att så småningom stabilisera sig kring
de periodiska komponenterna. Hur snabbt R

xx avtar beror pä
frekvensfördelningen av de stokastiska komponenterna. Om dessa
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består av lågpassfiltrerat brus fås:

R X X ( T ) - RMS
2

där f är gränsfrekvens. Vid blandade signaler ges alltså
både upplysningar om proportionerna mellan stökastiska och perio-
diska signal komponenter och information om egenskaper hos resp.
signal klass. Autokorrelationen har ett samband med effekttätheten
på så sätt att effekttätheten är autokorrelationens Fourier trans-
form.

Korskorrelation görs mellan två signaler enl.:

, T
R X X ( T ) = lim j j f (t-T)f2(t)dt (1.3.12)

T-»OD 0

Praktiskt används korskorrelation dels för att bestämma överförings-
funktioner för system, dels för att mäta tidsfördröjningen mellan
två liknande signaler med en relativ tidsfördröjning. Den senare
tillämpningen kan i vibrationssammanhang utnyttjas vid uppmätning
av vågutbredningshastighet. På samma sätt som autokorrelations-
funktionen kan korskorreiationsfunktionen Fourier transformeras.
Motsvarigheten till effekttätheten blir för två signaler kors-
spektrum, vilket kan utnyttjas för att fastställa gemensamma
periodiska komponenter i de två signalerna.

1.3.4B yij>r£t2O£smätnin2 ocji an«ily_sj>å roterande maskuter

De mät- och analysmetoder som redovisats i föregående avsnitt är
givetvis generella och tillämpliga också på roterande maskiner.
Några speciella aspekter är emellertid betydelsefulla när det
gäller roterande maskiner. Den exciterande kraften är i allmän-
het roterande, se avsnitt 1.1, vilket medför att den resulterande
rörelsen inte är linjär utan sker i ett plan. För att registrera
rörelsen hos en axel eller lagerbock krävs alltså mätning i två
riktningar, som bör vara vinkelräta. Fig. 6A visar hur axelcentrum
rör sig i en elliptisk bana (locus, orbit) runt sitt statiska
jämviktsläge.
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B
tid

VARVTALSPULS

tid

Fig. 6. Vibration i ett plan, exempelvis axel
eller lagerbock exciterad av obalans-
kraft. Axel- eller lagerbockscentrums
rörelse i ett plan vinkelrätt rotations-
axeln ges i ellipsen ("orbiten").

Denna figur fås i praktiken enkelt om en beröringsfri förskjut-
ningsgivare placeras i vardera X- och Y-riktning mot en axel och
kopplas till X- och Y-ingången på ett oscilloskop via tracking-
filter. Om endast endera signalen kopplas till oscilloskop och
visas som fkn. av tid
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fås projektionen av axelns eliiptiska rörelse i resp. Y- och X-
riktning så som visas i fig. 6B. Om ellipsen är cirkulär fés ett
toppvärde för mätning i endera riktningen som är lika med axelns
maximala utslag. Om ellipsen är tillplattad och orienterad med
tf = 45* blir toppvärdet i denptta riktningarna ca 70% av max.
axelutslag.

I resonemanget hittills har kvoten w/n (förhållandet mellan axel-
centrums virvlingsfrekvens och axelns rotationsfrekvens) varit
godtycklig. For roterande maskiner finns emellertid oftast en rel.
stor vibrationskomponent vid w/Q = 1 , som exciteras av obalanser
eller geometrifel. Även multiplar förekommer. För kvoter u>/P. =
heltal kan vibrationskomponentens fasläge i rörhållande till rotorns
vinkelläge anges med ett tal 0 som är konstant för konstant Q.
Betrakta åter fig. 6A. När rotorn befinner sig vid punkten I på
orbiten (godtyckligt placerad ber. på obalansens läge) är en viss
punkt på rotorn kallad "0" riktad rakt upp. Ett ögonblicl senare
befinner sig rotorn vid punkt II på ellipsen, vilket är den punkt
där utslaget i X-riktningen har max. Då har rotorn också vridit
sig kring sin egen axel vinkeln 0 och denna vinkel definieras
som rotorns fasläge för givare placerad i X-riktning, se fig 6B.
På motsvarande sätt definieras 0 . Det följer av def. att O<0
< 360' för w/Q = 1 och O<0 < 180' för w/Q = 2. Faslägets
absoluta värde kan vara av intresse när det gäller act relatera
vibrationer med kända assymetrier hos axeln, men framförallt
är det den relativa förändringen hos 0 för CD/Q = 1 vid föränd-
ringar av balanstillståndet som är av intresse.

Som framgår av figur 6 kan axelns rörelse för varvtalsfrekventa

vibrationer karaktäriseras antingen genom värden för (A ;0 :A ;0 )
x x y y

eller genom värden för (a, b, a, u). Båda representationerna
innehåller exakt samma information och kan beräknas ur varandra.

Om flera vibrationskomponenter föreligger samtidigt får orbiten
en mer sammansatt form. Genom frekvensanalys i form av smal bands-
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filtrering kan di komponenterna studeras var för sig och
V 9x' V fy rdr "/B s 1 •<•* filtreras fras. Wrur kan också
bildas tänkta orbits vid varvtalsfrekvens, dubbla varvtalet osv.
Sådan filtrering bör göras ned ett filter soa noggrannt låser sin
centerfrekvens vid den aktuella komponentens frekvens. Filter av
denna typ kallas tracking-filter och de styrs noraalt aed hjälp
av varvtalspulser från rotom och följer alltså autoattiskt aed
när rotorvarvtalet ändras. Axelvibrationen i X- och T-led karak-
täriseras av Ax ; fx resp. Ay ; fy. Dessa storheter kan
efter trackingfiltrering presenteras grafiskt soa funktion av t ex
varvtal eller tid i aaplitud/fasdiagraa eller i polära diagram
se avsnitt 1.3.5. De vibrationskonponenter soa har «/Q * 1,2..osv
är givetvis periodiska och teraerna *yx&\xi*2n&2*

 osv mt~
svarar då direkt Fourier koeffecienterna A ^ é , ; A^; é ?

i ekv. (1.3.3). För icke periodiska komponenter och för periodiska
koaponenter soa inte är jäana aultiplar av varvtalet är det menings-
löst att ange fasläge på detta sätt eftersom fasläget då ej blir
konstant.

1.3.5

För att göra läsaren bekant aed några av de i texten berörda
signaianaiysaetoderna ges nedan ett antal exeapel på tillämpningar.
Excaplen avser endast att demonstrera själva signalanaysen och
skall inte ses soa rekommendationer för hur övervakning av de
aktuella komponenterna skall ske (dessa rekommendationer ges i
kapitel III). Den del av excaplen soa rOr kullager ko—tr att
utnyttjas i nästa avsnitt om effektiviteten hos olika signal-
analysmetoder.

1.3.5.1 Upprullning av ångturbin till driftvarvtal

Fig. 7 visar axelvibrationer under upprullning. vibrationssignalen
är trackingfiltrerad för «/ö « 1. Distinkta toppar i aaplitud-
diagraamet åtföljs son sig bör av fasökningar av storleksordningen
180° i fasdiagrammet (stämmer ibland mindre bra poa att flera
resonanser samverkar). Varvtal, där sådant toppar återfinns är
s k "kritiska" varvtal eller "resonanser" och innebär att känslig-
heten för obalanser är mer eller mindre förhöjd. Figur 8 visar
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SSBO tiSB

Fig. 7. Upprullning av ångtubin (Ringhals 2).
Natt med relativgivare mot axeln mellan
LT-husen.

Fig. 8. Liknande mätning som 1 fig. ovan, men fas-
och ampHtudvärdena presenteras tillsammans
1 polärt diagram. I diagrammet syns tre tyd-
liga kritvarv/resonanser vid 940, 1020 och
1310 RPM.
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motsvarande trackingfiltrerad komponent som funktion av varvtal,
A» (n); <t>> (Q) presenterad i polärt diagram. Amplituden A är
här inlagd som radie från origo till heldragen linje och 9 vinkel-
läget med 0* uppåt. Om A; 0 finns uppmätt på tillräckligt många
punkter utmed axelns längd kan man skapa en bild av rotorns sväng-
ningsform och rel. fasläoen. Detta visas i fig. 9,

Fig. 9. Samtliga mätpunkter inlagda (axelgivare och
lagergivare) i form av orbits på rotorsträngen
för u>Ä2 = 1. Orbits från axelgivare är sam-
manbundna med räta linjer medan lagergivarellip-
serna är fristående.

där varvtalsfrekventa orbits har ritats för var ände av de fem
rotordelarna. Ellipserna har sedan sammanbundits med hjälp av
fasinformationen så att rotorns svängningsform, fryst i ett visst
ögonblick, framgår.

Mätningen har utförts på T621 under RA 79 med SLF:s vibrations-
mätdator "Mod-comp", som hanterar insamling av signaler, vibra-
tionanalys, utskrift och lagring samt presentation i diagramform.
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1.3.5.2 Nya och förs 1 Una rui lager

JS SC

^Uu^^UjJ^^j^-^LjwL

6S

Shift* •.'•:

Fnqutncy (Hi)

Fig. 10. Uppruiining av rullagrad axel. Spektrogrammen
har arrangerats i varvtalsordning. Vibrationen
a> mätt med acceierometer på lagerhuset.
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Fig. 10 visar en serie spektogram (Fourier transform) taget
vid upprullning av en axel lagrad i ett nytt rullager. De olika
frekvenskomponenterna kan noggrannt hänföras till specificerade
storheter hos lagret: komponenterna märkta NS' och NS'' beror
på geometrifel hos innerringen, NC beror på toleranser hos rul-
larnas diametrar och RP beror bl a på radiella glappet. Ur vibra-
tionskomponenternas amplituder kan, under gynnsamma omständigheter,
storleken av resp. geometrifel beräknas.Tidssignalen från samma
lager, dels nytt, dels förslitet tills en spricka i ytterringen
uppstått, visas i fig. 11.

I.S»

l.S»

Fig. 11. Tidssignal för samma lager med och utan spricka
i ytterringen.

L.
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Tåget av transienter frän det skadade lagret har sitt ursprung
i att en transient exciteras varje gång en rulle rullar över
sprickan. Tidsmellanrummet mellan pulserna är 1/fRp> där fRp

är rulipassagefrekvensen. Ett pulståg i tidsplanet med T = 1/fRp
mellan pulserna motsvaras av en "kam" av komponenter i frekvens-
planet med fRp Hz mellan komponenterna , se spektrogrammet i
fig. 12, där signalen i fig. 11B Fourier transformeras.

•ti

t •:•

t. i»

Fig. 12. Spektrogram från signalen i fig. 11 B.
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I fallet med sprickan i rullagret var det ungefär lika lätt att
detektera skadan direkt på tidssignalen som i spektrogramnet.
En enkel nivåmätning av RMS hade också givit besked. Om man
emellertid blandar signalen frin lagret med buller från andra
komponenter, vilket oftast är fallet i praktiken kan det bli helt
omöjligt att se någon skillnad mellan det nya och det skadade lag-
ret, se fig. 13.

t. PAMGtb tMirlK.

Fig. 13. Som fig. 11, men signalen störd av buller frän
omgivningen.
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I fig. 14 har signalen Fourier transformerats 10 ggr. och därefter
har medelvärdet bildat ett spektrogram där den karakteristiska
serien av toppar vid multiplar av fRp syns tydligt.

;!. .5

r if

t.«s

"lilTf'SM * tot t rars

Fig. 14. Spektrogram frän signalen i fig. 13 B.

I fig. 15 visas autokorrelogram för signalerna i fig. 13a resp. b.
Vid T = 1/fRp, vilket här blir ca 20 ms,
dade lagret, men ingen för det nya lagret.
Vid T = V f R p , vilket här blir ca 20 ms, syns en topp för det ska-

?
11

Fig. 15. Autokorrelogram från signalerna i fig. 13.
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Rullager SOM fitt en "uppruffad" yta p g a slitage eller dålig
saörjning får en hög andel av högfrekvenU, stokastiska koaponen-
ter i signalen. Effekten i spektrogramen frångår av fig. 16
som direkt visar denna effekt.

v. re

rRf'.i<Ef..T

Fig. 16. Spektrogram från nytt och förslitet rullager.
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Enl. ekv. (1.3.9) avtar autokorreiationsfunktionen snabbt fot-

signaler med stort innehåll av högfrekventa brus (f stor). 111

nått oa slitaget kan därför fås ur formen pä au tokor reklam»? t.

Sådana finns i fig. 17 för nytt och slitet lager, vilket visat-

en aycket snabb insvängning kring den periodiska komponenten

för det slitna lagret. Mätning på lagerförslitning förutsätter

att yttre störningar är små, och detta exempel är därför intres-

sant endast ur principiell synvinkel.

Fig. 17. Autokorrelogram från nytt och förslitet rullager.
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Dessa mätningar och analyser var gjorda med en Data General mini-
dator, som inte är speciellt avsedd för nätuppgifter, utan för vil-
ken speciella signalanalysprogram skrivits.

1.3.5.3 Planetväxlar

et. B -.

Epicykliska växlar påminner principiellt mycket om kullager
(solhjul- innerring, rullhållare - planethjul snällare, rullar -
planethjul, ytterring - annulus) och liknande möjligheter finns
att relatera vibrationssignalerna till sina resp. komponenter i
växeln på samma sätt som för rullager . Bilden kompliceras dock
ytterligare av att växlarna har kuggar och därför också får en
tangentiell kraft. Figur 18 visar spektrogram för olika varvtal
från en fartygsväxel under provdrift. Analysen är utförd med ett
HP5420 instrument, som är ett generellt, förprogrammerat signal-
analysinstrument baserat på mikroprocessorer.

100.1 112. S 125.0 137.5 130. t tel. 3 173. »

Fig. 18. Cambelldiagram (spektrogram ordnade i varvtals-
ordning) från fartygsväxel. Acceierometer fäst pä
planetväxelns ytterring. Axelvarvtalet på vertikala
axeln och vibrationsfrekvensen på horisontella
axeln. (Återges nied tillstånd från Stal-Laval
Turbin AB, Finspång).
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1.3.5.6 Oil whip och skovelvibrationer

Den typ av diagram där spektrogram tagna vid jämnt ökande varvtal
arrangeras i varvtalsordning så som var fallet med planetväxeln
kallas ofta Cambeildiagram. Om spektrogrammen packas tätt fås ett
intryck av en yta. En sådan presentation kan ibland vara till
hjälp när det gäller att hitta små och kanske intermittenta kom-
ponenter. I fig. 19 visas ett vackert exempel på lagerinstabilitet
("oil whip"), som uppträder plötsligt när varvtalet överskrider
stabilitetsgränsen. Mätningen härrör från körning av en tvåaxlig
gasgenerator i provrigg. Signalanalysen har utförts med HP Fourier
Analyzer, som är ett minidatorbaserat mätsystem.

3 7 1 8

3484 -i

32S0
5 0.0 1 0 0.0 1 5 0.0 2 0 0.0 H%

Fig. 19. Cambeildiagram från gasgenerator. Notera uppkomsten
av lagerinstabilitet vid ca 4750 RPM. (Återges med
tillstånd från Stal-Lava! Turbin AB, Finspång).
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Ett annat vackert exempel på Cambelidiagram återges i fig. 20,
vilken visar beskovlingens vibrationer i en gasturbinkorepressor.
Signalen kommer från en trådtöjningsgivare, som är limmad på en
löpskovel. Signalöverföring sker med radiosändare. Notera hur
resonansfrekvenserna ökar med ökande centrifugalkraft, och hur
skovlarna inte satt sig fast ordentligt förrän vid ca 1700 RPM.

1:»

560 640 720 600

Fig. 20. Cambelldiagram från spänningsmätning på en enskild
gasturbinskovel under rusprov. (Återges med till-
stånd från Stal-Laval Turbin AB, Finspång).
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1.3.6 Effektivitetsbedömning av olika signalanalysmetoder
för övervataiinjsandamal^

Vid praktiska tilläspningar av vibrationsövervakningsaetoder fästs
ibland helt orealistiska förhoppningar på metodens effektivitet
och tillförlitlighet, vilket di har sin grund i att man inte till-
räckligt noggramt och kritiskt tänkt igenom excitationsmekanis-
mer, mätmetoder och analysmöjligheter. Vad det fräns t gäller, här
soa i andra sammanhang, är att så långt nöj ligt försöka undvika
subjektivt tyckande (allminna intryck, icke specificerad "erfaren-
het") och istället basera verksamheten på kvantifierbara storheter.
Oetta är kanske inte så ofta Möjligt i praktiken, nen bara att
ambitionen finns brukar vara välgörande. Nedan redovisas en jäm-
förande studie av olika metoder att detektera sprickor i ytter-
ringen på ett rullager (se avsnitt 1.3.5.2). Redovisningen är
avsedd att illustrera hur olika analysmetoders effektivitet kan
jämföras och hur larmnivån kan sättas på ett optimalt sätt. Exem-
plet är utfört under laboratorieförhållanden och i praktiken har
man sällan möjligheter att driva kraven så långt. En del av de
termer son definieras och de tänkesätt som används kan dock i
varierande utsträckning tillämpas praktiskt. Väsentligt för sys-
tematisk vibrationsövervakning är erfarenhetsåterföring. Först
efter en ganska lång tids användning får ett vibrationsövervak-
ningssystem full effekt.

Ett effektivt vibrationsövervakningssystem skall ge larm då, och
endast då, ett fel uppträder i den övervakade komponenten. Mat-
och analysmetodens seiektivitet vad avser ett visst förutbestämt
fel är alltså en väsentlig egenskap. Man bör vid varje tillämpning
av vibrationsövervakning (flera övervakningsfunktioner kan pågå
samtidigt på samma maskin men avse olika fel) bestämma en stor-
het, övervakningsparametem (ÖVP), samt en larmnivå (LN) där mas-
kinen anses felaktig om ÖVP > LN. Detta avsnitt behandlar valet
av de två parametrarna ÖVP och LN. I föreg. avsnitt refererades
några metoder att övervaka utveckling av sprickor och ytruffhet
hos rullager. I tabellen nedan listas sådana metoder och val av ÖVP.
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För varje Metod Nar lagren provkörts och OVP har Ätts för lager
aed och utan skador, och kvoten mellan värdena Tor ÖVP (skadat)
och ÖVP (nytt) bildats soa ett aått på övervakningsaetodens selek-
tivitet, S.

Tabell 1

Detektering av spricka i ytterring:

1. Bredbands M C mätning. ÖVP * »B-värde t.

S * 1.2.

2. /Uitofcorrelationsanaiys. ÖVP * höjd hos topp vid T* 20 aS
S « 2,9.

i

3. Räkning av högfrekventa transienter. ÖVP * antalet transienter '
över en viss nivå under 60 sek.
S = 2,7.

4. Medelvärdesbildad Fourier analys. ÖVP * aedeivärdet av aaplitu-
der hos aul ti planta 5-15 av mil passagefrekvensen.

S * 2,4.

Detektering av yt-ruffhet:

5. Bredband RMS. ÖVP > RUS-värdet.
S * 1,4.

6. Highpass RMS. ÖVP * RHS-värdet.

S * 3,6.

7. Autokorreiation. ÖVP * tid till stabil, periodisk autokorreia-
tionsfunktion.
S * 2,3.

Det måste understrykas att S-va>dena ovan gäller endast för en
viss bestämd övervakningssituation och inte Sr något generellt
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Effektivitetsmått för respektive övervakningsmetoder.

Om termerna DVP, LN och S tillämpas i praktiska fall fås en
viss stadga och systematik i övervakningsmetoden. Om erfaren-
hetsunderlaget är tillräckligt stort kan man emellertid gå vidare
och få en mer fullständig bild av selektivi tetsegenskaperna.
I en viss övervakningssituation är fyra tillstånd möjliga.

Tabell 2

In t rä f fa r med sannolikhet:
p l
P2

P3
P4

Om man förutsätter a t t maskinen i utgångsläget är f e l f r i , men

att efter t i l lräckligt långtids drif t fel a l l t id uppstår, kan

man föreställa sig att man i stället för att övervaka den

verkliga maskinen, i stället övervakar två identiska maskiner,

en fe l f r i och en felaktig. Om man då tar en serie stickprov

på DVP från de båda maskinerna vid olika driftlägen (varvtal,

last, temp, osv) och jämför dessa ÖVP-värden med de förutbe-

stämda LN-värdena fås för varje mättil lfälle antingen larm

eller inte larm.

Sannolikheten för korrekt funktion av övervakningssystemet

för ett visst värde på LN är då sannolikheten för att händelse

2 och 3 båda inträffar samtidigt. Denna sannolikhet kan med

viss rätt kallas "övervakningseffektivitet" (man kan givetvis

tänka sig flera andra rimliga definitioner av "övervaknings-

effektivitet"), och förkortningen öeff kommer att användas

nedan. Eftersom händelserna 2 och 3 är statistiskt oberoende

kan då Oeff skrivas

Maskinen

Maskinen

felfri:

felaktig:

1.

2.

3.
4.

Larm
Inget

Larm
Inget

larm

larm

öeff (LN) - P2 ' P3 = (1-Pl) ' P3 (1 .3 .13)
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öeff-värdet för en viss övervakningsutrustning beror på den

specifika tillämpningen och är en funktion av valt LN-värde.

Rullager med och utan spricka i ytterringen har körts med

olika last och varvtal och ÖVP för metod 1 och 2 enligt tabell

1 ovan har registrerats för dels det oskadade och dels det

skadade lagret för tio olika dr i f t fa l l . Med hjälp av dessa

uppgifter har P] och P3 som funktion av valt LN ritats upp,

se figur 21-22.

P3(-

1.0

>
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0.5-

Q25

,

\
\

ds.

0.5S 0.60 0.65

\

0.70 075 080 0.85
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0 20 40 60 80 100 120 KO 160 180 200

Fig. 21. ö „ kurva för övervakning av begynnande sprick-
bildning 1 rullager med bredband RMS mätning.



1.3
35

« )
»

1.0

0.75-

05 -

Q25-

\

\°

O
\

\o

\

ttO25 Q05 0.075 01 0.125 0.150 0.175
L N

Ocff

J

/

1 | " 1 T

t v o

•0.6

-04

02

1

W

\

Ö \

\ o

1 1 1 1

20 40 60 80 100 120 UO 160 180 200

LN

Fig. 22. Ö „ kurva för övervakning av begynnande sprick-
bildning i rullager med Autokorrelationsanalys.

Härur beräknas då öeff(LN) enl. ekv. (1.3.13). Det framgår då
direkt ur diagrammen att optimalt LN-värde för RMS övervakning i
detta exempel var 0,69 vilket ger ö e f f = 1 och optimalt LN-värde
för Autokorrelationsovervakning var 0,07, vilket ger ö ff = 0,95.

Det vore emellertid orealistiskt att använda maxvärdet av ö
eff

som det enda måttet på övervakningseffektivitet, eftersom i prak-
tiken P1 - och P3 - funktionerna är ofullständigt kända. Speciellt
gäller detta naturligtvis i början av användandet av övervaknings-
systemet, då erfarenheterna är små.
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Ett annat krav pé övervakningsmetoden är således att den skall
var okänslig på så sätt att LN kan väljas med en tillräckligt
stor felmarginal utan att ö ._ sjunker drastiskt. Som framgår
av fig. 21 och 22 fås 80% sannolikhet för korrekt funktion om
LN väljs inom + 3,6% från optimalt LN-värde för RMS-övervakning
medan motsvarande värde för Autokorrelationsövervakning är
+ 21,1%. Dessa värden, betecknat med W i fig. 21-22 utgör ett
bra mått på en viss analysmetods användbarhet för en specifik
tillämpning.

Den beskrivna metoden skall kanske i första hand ses som en tanke-
övning för att klarlägga de grundläggande problemen och princip-
erna vid ett allmänt övervakningsproblem. Vid eventuell praktisk
tillämpning är metodens användbarhet helt beroende av hur väl
Sannolikhetsfunktionerna (P] och P3) är kända. Eftersom sådana
data bara kan fås ur erfarenhet från i drift varande system,
är en effektiv och systematisk uppföljning vad avser mätdata,
konstaterade skador och sambanden däremellan en förutsättning.
Slutligen krävs också att antalet övervakade maskiner är så stort
(och skadefrekvensen så hög) att man erhåller ett tillräckligt
statistiskt underlag.
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1.3.7 Beteckningar

AK - Amplitud av mult ipel K

a - Acceleration

LN - Larmnivå

RMS - "Root mean square"

Rxx - Autokorrelation

RXy - Korskorrelation

t - Tid

v - Hastighet

x - Förskjutning

Oeff - övervakningseffektivitet; sannolikhet att få

fel indikation då och endast då fel föreligger.

ÖVP - övervakningsparameter; den matstorhet e l l e r

kombination av mätstorheter som övervakas.

<|>k - Faslage av m u l t i p e l K

ij> - Effekttäthetsspektra

8 - Varvtal i rad/s

u - Vibrationsfrekvens i rad/s
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1.4.1 Inledning

Rotordyndmik är ett centralt område inom maskindynamiken. Sam-
tidigt som det publicerade materialet inom området har en mycket
stor omfattning är utbudet av grundläggande läroböcker i det
närmaste obefintligt. Avsikten med detta kompendium är därför
att dels ge en översikt av ämnesområdet och att dels ge en
introduktion till olika delar av detsamma. För att ge en insikt
i mekanismerna är matematiska uttryck använda i ganska stor ut-
sträckning. Texten syftar dock enbart till att ge kvalitativa
beskrivningar och är ej en handledning för beräkningsarbete.

Det förutsattes att läsaren är förtrogen med grundläggande vibra-
tionsteknik. Så antas till exempel att rörelseekvationerna för
en- och flermassemodellen med och utan dämpning kan tecknas och
lösas för fria och tvungna svängningar. Begreppen egenvärde,
resonans och svängningsform bör därmed vara bekanta. Nodal teknik
samt skillnaden mellan lösningsmetoderna ror kontinuerliga och
diskreta system förutsattes också bekanta.

Författaren vill slutligen tacka kollegorna vid STAL-LAVAL Turbin AB
för deras bidrag och speciellt docent Karl-Olof Olsson för tillstånd
att använda en del av hans material framtaget för intern kursverk-
samhet.

1.4.2 Beteckningar

Det har tyvärr blivit nödvändigt att låta en del symboler beteckna

olika storheter. En del beteckningar av tillfällig art har inte

medtagits i listan.

Bxx

E

F

Gx, 6Z

I

Jd» Jp

Kxx-...

M

= glidlagerdämpkoefficient

= elasticitetsmodul

= kraft

= turbulenskoefficienter

= yttröghetsmoment

= diametralt resp. polärt masströghetmoment

= glidlagerstyvhetskoefficient

= moment
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p

R

AR

T

U

b

e =

f = n/w =

9

h

k

1

m =

P

r =

r =

t

x.y.z

a =

6

e = e/AR =

v =

e

\
C, n

P =

statisk lagerlast

radie

radiellt lagerspel

tvärkraft

obalans

dämpkonstant

excentricitet

frekvensförhållande

jordacceleration

oljefilmtjocklek

fjäderkonstant

längd

massa

tryck

x+iy (kap 3)

receptans (kap 9)

tid

koordinater

fasvinkel

amplitud

relativ excentricitet

8y - 19X

vinkel

stabilitetskoefficient

exponent

roterande koordinater

densitet
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0 = vinkel

fl = rotationsfrekvens

fts = stabilitetsgräns

w = vibrationsfrekvens (rad/sek)

i>e = egenfrekvens

uo = vT/Äl?

[R] = receptansmatris

[T ] = transfermatris

U = tillståndsvektor (kap 8)

U = obalansvektor (kap 9)

j6 - amplitudvektor
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1.4.3 Principiella rörelseekvationer med lösning

1.4.3.1

Vi betraktar en enkel rotor enligt figur 1.

n Q

Figur 3.1

Enkel rotor

Rotorn har en viktlös axel som ger en styvhet, k, där massan, m,
sitter. Den har en tyngdpunkt förskjuten i förhållande till rota-
tionsaxeln med sträckan e, och roterar med hastigheten ft. Där-
vid uppträder centrifugal kraften Fc, som skall hålla jämnvikt
med styvhetskraften. Vi får då

Fc = m (6 + e) fl
2 = k • 6 (3.1)

som ger

6 - k - m (3.2)

Utböjningen 6 som funktion av varvtalet il visas i figur 3.2.



1.4

7

Figur 3.2

Utböjning so» funktion av varvtal

Detta påMinner OM resultatet av en påtvingad störning på ett

enmssesystea och vi finner ett egenvärde där 6 - » - , ibland

kallat "kritiskt varvtal", vid

-yr
Då O blir Mycket stort tenderar axeln att böja ut på ett sådant

sätt att nassans tyngd lägger sig i rotationscentruM, dvs

6 - -e då fl -• * .

Likheten Med nonula svängande system blir uppenbar OM rötornas sans

rö- ekvationer tecknas i två vinkelräta riktningar enligt

.•;':-• .3.



1.4

8

Figur 3.3
Utböjning i plan vinkelrätt «ot rotom.

Rörelseekvationerna i x- resp. y-riktningar blir

• e cos ftt) • kx = 0

• ^ p ( y • e sin Q t ) + ky = 0

» x + k x = » e S?cos a t

» y + k y - n e

Lösningen blir

x = e
ft' COS il t

y = e a - 9 sinfl t4 ft^

(3.3)

(3.4)

Detta är sanna lösning, och betyder en cirkulär rörelse liksoM

ovan.
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Den enda specifika effekt av rotationen som vi sett här är den

speciella formen av excitationskraften, Fc = m e ^. Om vi bortser

från detta kan rotorns svängningar behandlas helt inom ramen för

allmän svängningslära.

Rotordynamiken innefattar dock andra speciella effekter som inte

framgått av ovanstående enkla exempel. De viktigaste av dessa är

gyralmoment och glidlagerinflytande. Dessa och andra effekter

skall behandlas i detta kompendium.

1.4.3.2 Röre2seejcv£tjioner;na ^nkl^d^randegyral eff ejcten

För en lång slank balk kan i allmänhet rotationströgheten för-

summas vid en svängningsberäkning och detta gäller då även under

rotation, önellertid har ofta en rotor även delar med stor dia-

meter, t ex svänghjul, slipskivor och beskovlade turbinskivor,

vars rotationströghet inte kan ignoreras. På grund av rotationen

uppstår därvid också gyralmoment, som t i l l sin natur skiljer sig

från andra tröghetskrafter.

Vi skall studera en mycket enkel rotormodell med en skiva på en

masslös axel. Axeln är lika styv i alla riktningar och upplagd

i stela eller rotationssymmetriskt fjädrande (j^sotrppa) lager.

Därigenom återfinnes samma styvhetsegenskaper i alla transversal-

riktningar. Det är t i l l s vidare ointressant hur axeln är lagrad,

som mellanhäng eller överhäng, med hur många lager osv.



1.4

10

Figur 3.4

Rotormodell i form av skiva på masslös axel.

Axeln deformeras sträckorna x och y och lutar vinklarna -0 X och
8y. Den roterar med den konstanta vinkel hastigheten ft. Skivan har
massan m samt polära respektive diametral a tröghetsmomenten Jp

respektive Jj. Skivan är monterad med excentriciteten e. För att
något förenkla problemet antas att skivan är monterad utan vinkel-
fel mot axeln.

Rörelseekvationerna kan nu tecknas. Kraftekvationen blir

Fx = m [x + 3t2 (e cos fi t ) ] = m [x - efi 2 cos ft t ]

(3.5)Fy = m [y - e f i 2 sin ii t]

där Fx och Fy är de tröghetskrafter som påverkar skivan.

Vid tecknandet av momentekvationen utgår man från impulsmoment-

ekvationen

M = L (3.6)

l
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För r o t o r n i f i g u r 3 . 4 ä r impulsmomentet m a p r o t a t i o n s a x e l n

Jp . Impulsmomenten m a p a x l a r n a i i n e r t i a l systemet xyz b l i r

då f ö r små v i n k l a r 4>x och <f>y ( j f r f i g u r 3 . 5 )

Lx = ! x * x + *p fl * y

Ly = Iy $y - Ip Ji <J>X

P
L z = In fl (3.7)

Figur 3.5
I m p u l s m o m e n t e t s k o m p o n e n t e r m a p a x l a r n a i
x y z - s y s t e m e t

(3.6) och (3.7) ger

Mx = Jd $ x + J p Q ly

My = J(J $y - Jp il <pX

MZ = 0 (3.8)

Krafterna Fx och Fy och momenten Mx och My verkar på skivan från

axeln. Sambanden mellan krafterna och deformationer ges av

\

ry

Mx

kil

kl 2

kil "

"kl2

kl 2

k22 (3.9)



1.4
12

där konstanterna kjj, k]2» k22 är styvheter, som kan beräknas
med kännedom om axeln och dess lagring.

Rörelseekvationerna blir nu

mx + k]-| x + k-|2 $y = me ft^ c o s n t

Jd $y - Jp Q $x + k12x + k22 <J>y = 0

my + k^y - kl2 <t>x = m* fi2 s i n fi *

$ x = 0 (3.10)

Ekv.systemet kan skrivas på e t t mera kompakt sätt genom införande

av komplexa storheter. I ekv (3.10) multipliceras den tredje

ekvationen med imaginära enheten i och adderas t i l l den första ,

samt multipliceras den fjärde ekvationen med i och subtraheras

från den andra. Man får då

m (x = iy) + kn(x + iy) + k-|2(<J>y - i<J>x) = me ö2 e

$ + iy) +

i Q t

k 2 2 ( * y - 1*x) = 0

De komplexa storheterna r = x + iy samt v = <J»y -

Ekv (3.11) b l i r

(3.11)

införes.

mr k-|-|r + k]2 v = me fi2 e^ f i *

Jd v - i J p f i v + k]2 r + k22 v - 0 (3.12)

1.4.3.3

Den påtvungna kraften men 2 sättes 0 och vi gör ansatsen

r = r0

v = v 0 ei(°t + 0) (3.13)

L.
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Denna ansats betyder att skivan beskriver en cirkel med radien
r0 med den konstanta vinkelhastigheten u åt samma håll som
rotationsriktningen om o är positiv och tvärtom. Sett i ett med-
följande koordinatsystem står skivan stilla. Jfr figur 3.6.

Figur 3.6
Skivans utböjning i xy och £;z-planet

Ekv. (3.13) i (3.12) ger

k12 1 M ei(«t*o) = 0

M2 k22- Jd0>2 + V f l J M ( 3 J 4 )

Villkoren för förekomst av icke-triviala lösningar är att deter-

0

k22 " k12 °
(3.15)

Vi
minanten av matrisen i ekv.systemet (3.14) är 0,

al Its* ( k n - mto2)-(k22 - j / • Jpufl) - k12
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Detta är en allmän fjärdegradsekvation och al l tså mycket besvärlig

a t t hantera. För a t t genomskåda karaktären hos lösningen, formulerar

v: det inversa problemet a t t studera hur ft varierar med w. Vi får

d ( n j + mk22) u 2 + k n k22 -
fl = _

n (3.16)

vilket kan omskrivas till

Jd ("012 " <•>*) ("022 " «2)

a = - —
Jp (woo2 " u2) (3-17)

«01 och (»02 a r d e lösningar vi f å r , om ft=0, dvs för en icke-

roterande axel. UQO är den lösning vi f å r , om skivan endast har

frihetsgraden r, dvs som skivans förvinkling är förhindrad. För

fi = f (u) finner vi nu av (3.17)

1 . ft = 0 då u) = t

u = ±

2. ft -» t o» d å u - » i

3. ft -» + oo då O -» + o»

4 . Q -» - oo då CO -» - oo

5. f (ft) är symmetrisk kring origo.

6. Man kan visa a t t U Q I 2 < UQO2 1 "O22 ( v i a n t a r t.OQi2 < u()22)

Vi kan nu r i t a upp sambandet mellan n och u, se figur 3.7.
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i Q oo

Figur 3.7
Egenfrekvenser som funktion av rotationsfrekvensen
vid inverkan av gyralmomentet.
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Som framgår av figur 3.7 finns det för varje n-värde fyra egen-

frekvenser, u * ] , u+2» u-1» «-2 d ä r d e * v * första betyder rotation

i positiv riktning och de två andra i negativ r iktning.

Termen med Jft i ekv. (3.15) representerar gyralmomentets in -

verkan. Om vi fö l je r kurvorna i f igur 3.7 finner vi» a t t det har

följande betydelse:

Vid Q =0 finns inget inflytande och vi har e t t helt normalt

svängningsproblem. De positiva och negativa egenvärdena är numeriskt

l ika stora och genom a t t superponera dem på varandra på lämpligt

sätt finner man, a t t de kan representeras också som två f r i -

kopplade svängningar i x- och y- led. Detta framgår också av (3 .10) ,

där de två första och de två sista ekvationerna är okopplade

från varandra.

Med stigande ft ökar de båda positiva egenvärdena (gyralmomentets

uppstyvande inverkan) medan de båda negativa egenvärdena minskar.

Då ft -»co går Uf2 -* °° medan u+j och u>_2 går mot samma numeriska

värde uoo- Dessa tre egenvärden demonstrerar den oändliga upp-

styvningen genom gyral moment e t , vinklarna 4>x och 4>y är = 0. Det

fjärde egenvärdet -» - 0, här har gyralmomentet skenbart gett

skivan oändligt stort tröghetsmoment.

Egensvängningsformerna kan naturligtvis också tas fram ur (3 .14) .

Det bör påpekas, a t t svängningsformerna vid et t bestämt fl inte

är ortogonala.

Vi skall nu behandla (3.14) enligt en alternativ metod. Vi inför

då frekvensförhållandet f enligt

f = SL
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varigenom (3.14) övergår t i l l

ku " "*>2

k22 -
ei(ut+a) = 0

(3.18)

Detta kan skrivas

där

(K - u2M) q = O

K =

M =

k12

m

12

o Jd - fJp (3.19)

q =

På detta sätt har problemet blivit av gängse typ för "normala"

vibrationer och de allmänna resultat som då gäller, t ex angående

svängningsformernas ortogonaiitet, kan nu tillämpas.

En mindre komplikation har dock inträffat i det att det ena mass-

elementet, Jd - fJp blir < 0 så snart f > Jd/Jp.Massmatrisen är

då inte positiv definit och man får ett egenvärde u2 < 0 dvs

imaginärt u. Denna lösning är dock en ren skenlösning, som helt

saknar mening. Man söker här lösningar i fl-w-planet (figur 3.7)
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längs linjer med konstant f , dvs med konstant lutning och det

negativa u^-värdet uttrycker, att denna linje aldrig träffar

wvp-kurvan. (Man övertygar sig lät t om, att u-2 w+2 innehåller
samtliga lösningar t i l l de i (3.14) formulerade diff.-ekv.)

Det alternativ t i l l lösningsmetod som här getts, är den normala

metoden. Speciellt brukar man intressera sig för f = +1 och

f = - 1 . f = +1 kallas medlöp eller medprecession (eng. forward

whirl, ty. Mitlauf), f = -1 kallas motlöp eller motprecession

(eng. reverse whirl, ty. Gegenlauf).

De lösningar vi finner vid f = +1 kallas <»>n respektive ui2 (om

det senare är reellt) och för f = -1 kallas de t>2l respektive

"22-

1.4.3.4 T v uing na ^v£ngjn ncja£

Nu är inte längre den exciterande kraften me Q lika med 0. Vi

ansätter lösningen

ekv. (3.12)

Lösningen bl

r

v

= "ro"

0

e i « t

(3

blir

B •

k]] - mQc k-|2

kl 2 k22 - (Jd " Jp ) f i 2

'o me fi2

0

ir

_ me fl2 [*C22 - (Jd - Jp) fi2l
' g ~

Do (3

vo B - mef i 2 ki2

(3.21)

Do
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där Do = (ku - m Q2) (k22 - (Jd - Jp) «2) ~ M22

ftenser nu följande:

Do är lika med vänsterledet i ekvation (3.15) för f = 1 , vilket

innebär att Do är lika med noll och vi har resonanser vid Q lika

med medlöpsegenfrekvenserna a>ii och u^- Motlöpegenfrekvenserna

ger däremot inte resonans. Om J p > Jj får vi därför enbart en

resonans trots att svängningssystemet har fyra egenfrekvenser.

Motlöpsegenskaperna är dock inte helt ointressanta. Om excitationen

inte sker genom en obalans utan genom någon annan harmonisk kraft,

kan motlöpsresonanser vara lika betydelsefulla som medlöpsresonanser.

Viktigare är dock att man vid icke-isotrop lagring kan excitera

motlöp även med en obalans. Detta är dock ett något mer komplicerat

problem.

Gyraleffekternas betydelse kan sammanfattas så att förutsättningarna

för att dessa skall få något väsentligt inflytande är dels att

massans diameter är stor, dels att svängningsformen är sådan att

en stor vinkel ställ ning erhålles. Detta betyder ofta att de lägre

tonerna påverkas obetydligt, medan högre toner kan influeras på-

tagligt, samt att generatorer är nästan opåverkade.

Vidare kan konstateras att för rotorer med överhäng, t ex radial-

turbinrotorer eller pumprotorer, är det särskilt intressant att

studera gyraleffekterna som bl a ger motlöpsresonanser.

1.4.3.5 Prjncij)iel 1̂  jnve lk in_av Ta£er

Betrakta en rak jämtjock balk upplagd på två lika fjädrar enligt

figur 3.8a. Egenfrekvenserna beror då av fjädrarnas styvhet,

vilket kan åskådliggöras i diagrammet, figur 3.8b.
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Fig 3.3a Balk upplagd

på två lika fjädrar

Fig 3.8b Egenfrekvensemas beroende
av fjädrarnas flexibilitet

Om bal ken ersätts med en motsvarande rotor och fjädrarna med
flexibla lager är figur3JSbfortfarande giltig för rotorns egen-
frekvenser. Därmed illustreras ett av lagrens inflytande på rotor-
vibrationerna i en sänkning av egenfrekvenserna.

En annan viktig egenskap hos glidlager är att de tillför rotor-
systemet dämpning. De kan också under vissa förhållanden åstad-
komna motsatsen, dvs excitera rotorn. Detta fenomen benämns vanligen
lagerinstabilitet (eng. "oil whirl" eller "oil whip") vilket
diskuteras i kapitel 6.

Glidlageregenskaperna har som ovan nämnts jämte gyralmomentet gett
rotordynamiken de speciella effekter som har gjort att den har
utvecklats till en egen disciplin inom svängningsläran. Lagren
förtjänar därför ett eget avsnitt i en framställning om rotor-
dynamik av det här slaget.
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1.4.4 Lageregensfcaper

1.4.4.1

Mlnga rotorer är lagrade i rullningslager. För studium av deras
styvhet betraktar vi figur 4.1.

Figur

Krafter och deformationer i ett rullager.

För att erhålla styvheten för ruliagret med rullar och rullbanor
av stål användes följande formel hämtad ur "kompendium i Maskin-
element del I" från CTH (tryckt 1964)

6 . 0.0046
la 0 - 8

(4.1)

där 6 är nedfjädringen ( i ram) i lagret pga kraften F (i N). l a

är rullängden (mm) och Z antalet rullar.

For...e; ' (4.1) fås genom att beräkna Hertzdeformationen av rullarna

under hänsynstagande t i l l lastfördelningen på de olika rullarna.

Härvid antages ytter och innerring behålla sin rundhet vid

belastningen.
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För att få styvheten vid en viss belastning Fo skrivs (4.1)

t A6) « 0,0046

Nic-Laurinutveckiing ger

(Fo t

(F0 t -9 = F00-9 t 0.9 JL AF ; M L J _ AF2 osv
F«01 2 F J - 1

ta saå tenwr strykes blir flexibiliteten

^ « 0.0046 0.9
la0 (4.2)

Ovanstående utredning förutsätter att lagret är glappfritt. Normit
är inte detta fallet. Ned ett antaget glapp « 0 blir det principi-
ella saabandet aellan kraft F och deforaation 6 enligt figur 4.2.

Figur 4.2

Totala kraften på ett mllager SOM funktion av de-
formationen 6.

i

Inom glappet är kraften 0. V1d större förskjutning har man kontakt

mellan ringar och rullkroppar och kraften ökar med deformationen.

Sambandet är icke l injärt . 011njär1teten har två orsaker. Dels

engageras a l l t f ler rullkroppar ju större förskjutningen ärv dels

är kraft-deformationssambandet vid kontakterna olinjärt.
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~l
I de flesta fall har man först en statisk last på lagret, exempel-
vis orsakad av tyngdkraften och en därpå överlagrad dynamisk
kraft. Om den senare är liten jämfört med den förra kan man för
den dynamiska komponenten bortse från olineariteten och göra
svängningsberäkningen med en konstant lagerstyvhet vid den aktu-
ella statiska lasten som visas i exemplet ovan. Detta är det
normala förfarandet.

Värdet på lagerstyvheten kan bero på många parametrar i ett
realistiskt lager. De geometriska storheterna såsom antal rull-
kroppar, krökningsradier, glapp, aniiggningsvinkel inverkar själv-
klart. Den statiska lasten spelar som nämnts en betydande roll,
men även den axieiia kraften. Rullningsiagertillverkare kan i
allmänhet stå till tjänst med nödiga upplysningar för att beräkna
styvheten. Speciellt om glappet är stort blir styvheten i en
riktning vinkelrätt mot lastriktningen betydligt lägre.

Om vibrationerna är så stora att olineariteten har betydelse ställs
man inför ett betydligt intrikatare räkneproblem. Ett special-
fall kan hanteras med rimliga medel. Det är det andra ytterlighets-
fallet där vibrationskraften är mycket större än den statiska
kraften. Om lagrens upphängning är styv eller isotrop kommer en
obalansexciterad vibration att ge en cirkulär rörelse runt
lagrets centrum. I ett medföljande koordinatsystem har då axeln
en konstant utböjning och problemet kan behandlas som ett olinjärt
statiskt problem som är betydligt enklare.

Utövar att lagrens styvhet ger en påverkan på rotorns egenfrekvenser,
kan de också ge en vibr?lionsexcitering. En fundamental excitation-
frekvens i lager med radiellt glapp är rullpassagefrekvensen
Andra typen av excitationer är att hänföra till geometriska ofull-
komligheter hos löpbanor och rullkroppar. Beroende på vilket fel
eller vilka kombinationer av fel som betraktas kommer frekvensen
att variera. Den lägsta är hållarfrekvensen som är cjp =u J Q
De flesta ligger över rotationsfrekvensen.
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Rullningslagrade rotorer får i allmänhet låg dämpning» vilket gör
dem vibrationskänsliga. För att mildra detta har man ibland sett
sig nödsakad att införa speciella dämpningsanordningar. Ett
exempel på detta visas i figur 4.3 där en oljefilm utanför ytter-
ringen tjänstgör som dämpare.

I denna oljefilm har man ingen relativ hastighet mellan lagerytorna
utan trycket byggs upp genom s k squeezeeffekter (termen 12 |-" i
Reynolds' ekv (4.3) nedan)

Figur 4.3

Oljedämpare (squeeze bearing) i kombination med kul-

lager.

1.4.4.2 GlKlTa£er

Stora och/eller snabblöpande rotorer måste ofta lagras i glidlager,
som då har en avgörande inverkan på rotorns vibrationsbeteende.
Lagren kan vara av olika typer men oftast år det fråga om olje-
smorda radiailager med olika geometrier. För mycket snabbgående
och lätta rotorer användes gassmorda lager för att minska effekt-
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förlusten. Radiaiiagrets bärförmåga åstadkommes av ett eller flera
"tryckberg" som bildas pga kilverkan mellan rotor och lagerbussning.
Figur 4.4 och 4.5 visar några vanliga typer av radiallager.

Elliptiskt lajer eller
citronlager

Flerkilslager

Lager med firskjutna .»älvor

Backlager (eng. tilting-ped
bearing)

Figur 4.4
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Vi betraktar nu ett cylindriskt radiallager närmare, figur 4.5.

fl

Figur 4.5

Cylindriskt radiallager med karakteristiska mått

och storheter

EKV (4.3):

För beräkning av lagret gäller Reynolds ekvation

,2 30
6..
p • uz3Z

30

3h

3t

där p = dynamisk viskositet

z = axiell koordinat

n = «i + fi£ (normalt är n2 - 0)

G0, 6Z = koefficienter för turbulens
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och övriga beteckningar framgår av figur 4.5. Filmtjockleken h

ges av

h = AR [1 - t • cos(rf-9)J (4.4)

Differentialekvationen 4.3 löses i allmänhet med finita differens-

eller finita elementmetoden.

Om lagret endast är utsatt för en konstant last P, finner det

( i regel) ett jämviktsläge, definierat av e och 6. Man kan ut-

trycka lasten som

*
= AR/R (normalt 1-5 °/oo)

(4.5)

där den dimensionslösa lasten P exemplifieras av figur 4.6.

p .

•

o-

o

I *

•

T r \

P i
i-

-f-
-L

!
j

f—-
i

\-
i

|
_

.

r-l
——— j

1

—-
—

i—i

i

—

—

R

i

-—

/

—

r—

0.1 0.4 O.f 0.» 0,7 0.* O.t 1.0

EPSILON

Vid bestämningen av det statiska
jämviktsläget kan man med
moderna lagerprogram beakta
några viktiga effekter. Dit
hör t ex oljevi skosi tetens
temp.beroende, lokal turbulens
i oljefilmen, deformationer hos
lagerytorna och korrekta
randvillkor för kavitations-
zonen.

Figur 4.6

Dimensionslös statisk last
s f a relativ excentricitet e.
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En översikt över lösningsmetoder inkluderande dessa effekter

ges i [3].

Om axelcentrum ges en liten rörflyttning kommer trycket och där-
med resulterande kraften att förändras. Likaledes kommer en hastig-
het hos axelcentrum att ge förändringar. Detta är vad som händer
under en vibration och de dynamiska tillskottskrafter som då
uppträder brukar uttryckas

p
LF>J

Kxx

Kyx Byx Byy
lJ i

Ekvation (4.6) innebär en linearisering av ett tämligen starkt
icke-linjärt fenomen och förutsätter att svängningsamplituderna
är små. Approximationen brukar dock anses vara godtagbar upp till
ampiituder av storleksordningen 30% av lagerspelet, vilket är
tillfyllest i de flesta praktiska tillämpningar.

Koefficienterna i styvhets- och dämpningsmatriserna erhålles
genom att man ger rotorn en harmonisk störning i lagret och be-
räknar de resulterande dynamiska tryckfördelningarna och därmed
krafterna. En effekt som kan vara viktig i detta sammanhang,
speciellt vid högt belastade lager, är flexibiliteten i lagret.
Denna effekt finns diskuterad i [4].

Det är ändamålsenligt att uttrycka fjäder och dämpkontantema
dimensionslöst med

(4.7)

Figur 4.7 visar exempel på R och 5, för ett radial lager.
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Vid ett studium av figur 4.7 finner man:

1. De olika konstanterna har värden som skiljer sig kraftigt åt.

Lagret är med andra ord starkt anisotropt.

2. B och R är av samma storleksordning. Det betyder att dänp-

krafterna vid synkrona vibrationer har samma storleksordning

som fjäderkrafterna. Lagret har med andra ord stark dämpning.

3. Rxy i Kyx. Detta konstituerar en icke-konservativ styvhets-

matris, med förmåga att under vissa omständigheter t i l l föra

mekanisk energi t i l l rotorn och därigenom orsaka instabilitet.

•

o

1

1

K,
\

/

f

/

1

»--i

L _

• •1
1/

S i

0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.7 O.f O.f 1.0

EPSILON

. L . . j
0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 O.S O.t 0.7 O.« 0.» 1.0

EPSILON

Figur 4.7
Dimensionslösa styvhets- och dämpkonstanter s f a
relativ excentricitet 6.
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1.4.5 Glidlagrens inverkan pä obaiansexciterade rotor-
vibrationer

För att belysa lagrens inverkan på obalansexciterade vibrationer,
betraktar vi en enkel modell enligt figur 5.1.

Figur 5.1

Enkel modell av rotor i två lager.

Axeln i figuren är viktlös och uppbär en central massa, 2 m,

som monterats med tyngdpunktsexcentriciteten e. Axel styvheten

är k för vardera halvan och lagren antages isotropa (samma egen-

skaper i alla riktningar) med styvheten K och dämpningen B.

Excitationskraften på den centrala massan 2 m är då axeln roterar

2 men2 sin n t , jämför ekv. 3.3. Problemet är symmetriskt och

i princip ekvivalent med problemet enligt figur 5.2.

sin Q t

/7Z-

m

Jfj

me I i sin fl t

/////s/////

Figur 5.2

Modell ekvivalent med rotorsystemet i figur 5.1.
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Den ekvivalenta styvheten och dämpningen kan lätt beräknas

K e k v . k •

Bekv = B "

• *2) •

(2k

(2k + K ) 2 (5.1)

Problemet är nu reducerat t i l l ett enrcassesystem och massans

rörelse kan skrivas

X = Xo sin ( fit - 0) (5.2)

där ampiituden Xo = me

och fasvinkeln tan 0 =
Kekv " m

Det principiella utseendet pä ampiituden s f a varvtalet ser ut

enligt figur 5.3.

Stigande
dämpning BC|(V

Figur 5.3

Amplitud som funktion av varvtalet.
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Förhällandet mellan amplitud (Xo) vid en viss frekvens och den

exciterande obalansens storlek brukar benämnas obalanskänslighet

och är ett mycket viktigt begrepp eftersom värdet direkt är en

måttstock på hur mycket obalans som kan accepteras för en rotor

utan att vibrationsamplituderna blir för stora enligt något

kriterium. Obalansens storlek kan uttryckas med produkten m - e

och obalansens känslighet kan då skrivas som kvoten X0/m-e med

dimensionen t ex y/kgmm.

För måttliga dämpningar är amplituden störst för Q = \

alltså resonsansvärdet. Detta varvtalet kallas något oegentligt

för "Jtritj_sjct_va_rvta 1" som omnämnts ovan. Begreppet myntades

på den tiden då man inte vågade köra upp rotorerna genom varvtalet

ifråga. Numera bör man se det så att varvtalsområdet kring reson-

ansen är kritisk endast om dämpningen är otillräcklig för att

tillförsäkra tillStna vibrationsnivåer.

Obalanskänsligheten vid resonans blir

me = mefi Bekv
 = Bekv

 ( 5 ' 3 )

Som sig bör minskas obalanskänsligheten vid en ökad systemdämpning

Bê v H a r b o r uppmärksamheten riktas på ett förhållande som kan

leda t i l l felaktiga bedömningar. Det verkar ju plausibelt att

dämpningen i systemet ökar om lagrens dämpvärde ökar. Detta ar

dock inte alls säkert, vilket inses om ekv (5.1) studeras.

Antag t ex att »B > 2k + K, vilket inte är orimligt eftersom det

gäller dämpningen i ett glidlager. Man kan då m ha utt trycket för

Bekv i e*cv 5-1 konstatera att för ökande lagerdämpning B minskar

systemdämpningen, Bekv. Detta har sin fysikaliska förklaring i

att om lagrets dämpkonstant ökas i ett vekt system så blir ampli-

tuderna mindre i lagret och större på andra ställen. I detta fal l

blir axelutböjningen större. Eftersom dämpningen beror av amplituden

i lagret resulterar detta i en lägre systemdämpning.
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Vid ökning av lagrets styvhet K minskar också systemdämpningen
Bpfcy, som framgår av ekv. 5.1. Det normala är ju att vid en
lagerändring i syfte att erhålla en högre lagerdämpning höjs
både dämpningen och styvheten varför effekten på B^y blir dubbel

Ett annat förhållande som bör påpekas i detta sammanhang är be-
tydelsen av lagrens läge i förhållande till svängningsformen hos
rotorn. Lagren i figur 5.4 a) påverkar rotorns resonansläge och
dämpning betydligt mer än lagren i figur 5.4 b).

a) b)

Figur 5.4

Figuren belyser betydelsen av lagrens placering relativt
noder i en svängningsform.

Vid förhållanden liknande de som figur 5.4 b) illustrerar är det
inte mycket mening med att försöka påverka ett vibrationsproblem
genom lager eller fundanentändringår. Det enda som ger resultat
är ändringar av rotorns egenskaper eller axiell förflyttning av
lagren.

Resonemanget ovan gäller naturligtvis endast den skisserade

svängningsformen och därmed det frekvensområde där denna är domi-

nerande.
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1.4.6 Lagerinstabilitet

1.4.6.1 Inledande exempel

Det kanske mest uppmärksammade fenomenet inom rotordynamiken är
instabilitet orsakad av glidlagrens egenskaper s k "oil whip'
eller "oil whirl ".

Vi inleder med ett exempel som visar att lagret inte kan bära
någon last vid vissa frekvensförhållanden. Betrakta figur 6.1 a.

I-

Figur 6.1

Rotor uppvisande "central whirl" i lagerbussning.

Figuren visar en rotor som svänger i en lagerbussning. Svängningen
är en s k "central whirl " dvs ro tor banan är cirkulär med centrum
i lagrets centrum. Svängningsvinkelfrekvensen är u och rotorns egen
rotationsvinkelfrekvens är ft. Genom att överlagra rotations-
hastigheten -o på systemet inses att förhållandena enligt figur
6.1 b är ekvivalent med de enligt 6.1 a. Om vi nu betraktar fallet
då u= »V2 och applicerar ekv. 4.3 inses att n1 + ^ = ° ocn

alltså blir högerledet i Reynoids'ekv. lika med 0, eftersom ingen
"squeeze" förekommer (3 h/31 = 0). Då högerledet är 0 blir också
trycklösningen 0 och lagret kan Inte ta några krafter.
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Vi ska nedan se att även vid en mera noggrann analys visar det sig
att stabilitetgränsen ligger vid frekvensförhållandet u/fi = 1/2
för låga statiska lagerlaster (i det ovan diskuterade fallet är
den statiska lagerlasten lika med 0 eftersom "central whirl" före-
ligger). Pga det i vissa fall kritiska frekvensförhållandet 1/2
benämnes ofta fenomenet "half frequency whirl".

1.4.6.2 Stabilitetsförhållanden för enkel rotor

Vi analyserar en enkel rotor enligt figur 6.2.

Figur 6.2

Enkel rotor i två lager.
P=mg

Vi låter först rotorn vara stel. Om lagren beskrives enligt ekv.

4.6 kan rörelseekvationerna skrivas

rax + Kxx - x + K x y • y + B x x - x + B x y • y = O

my + Kyx • x + Kyy • y + Byjf • x + Byy • y = 0 (6.1)

Lösningen till detta problem är i allmänhet av typen

x - *o

där instabilitet indikeras av positivt A. Vi vill veta gränsen
mellan stabilt och instabilt tillstånd. Denna gräns igenkänns av
att A= o, och vi söker därför villkoret för att detta skall inträffa.
Vi gör alltså ansatsen
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x = x0 • e
iwt

iut

och insätter detta i 6.1. Man fir

y Kxx + iuBx x) x0 + (Kxy + iuBx y)y0 = 0

(Kyx + i08Xy)X0 + (-IBU2 + Kyy + iuByy))Q = 0

där Kxx...Byy är summavärden från de två lagren.

Om koefficientmatrisens determinant sätts = 0 och den sålunda

uppträdande sekuiarekvationen spaltas i rea l - och imaginärdel fås

m b) -mu (Kxx+Kyy) + KxxKyy - KXyKyX - o (BxxByy -

- Bxy
2) + iu [-mu)2(Bxx+Byy) • KxxByy + ByyBxx -

- Bxy (Kxy+Kyx)] = 0

Vi inför nu de dimensionslösa värdena enligt

«•£

samt frekvensförhållandet

f .5

Efter något manipulerande finner man» att om

K a

? B + R S - B (K + R 1
xx yy yy xx xyv xy yx'

B + 6xx Dyy
(6.2)
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så blir

f2 BB HF 1

xx yy xy

där Kär relaterad t i l l andra storheter genom

där Index so Införts på il för att beteckna stabil 1 tetsgräns. Om

endast tyngdkraften verkar ar P = mg och vi kan skriva om (3.5)

till

ft2so =<»2oKf2 (6-5)

där

Beräkningsgången är alltså den, att K och f2 beräknas enligt

(6.2) och (6.3). Insättning 1 (6.4) eller (6.5) ger sedan den

högsta hastigheten ftso upp t i l l vilken rotorn kan köras Innan

Instabilitet uppträder. Vid Inträdande Instabilitet kommer sväng-

ningsfrekvensen att vara w = flso/f. Eftersom Rxx... är funktioner

av t kommer detta att gälla även fiso och w. Med värden från

figur 4.7 är figur 6.3 och 6.4 beräknade.
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1

Inst.

^

Stab.

/

o 0 2 a* 0.6 os e JO

Figur 6.3
Stabilitetsgräns sfa relativ exentricitet €

0.50

U)

0.25

0 0.2 0.4 0.6 0.8 t 1.0

Figur 6.4
Frekvensförhållande vid stabilitetsgräns sfa relativ
excentricitet €.
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Nodellen har hittills innehållit en stel rotor. Det är tämligen
enkelt att lita axeln bli fjädrande. Vi inför då en "effektiv"
massa, n^, si definierad att sanbandet »ellan kraft och rörelse
i lagret blir korrekt. För den stela axeln gäller

där Fx och x0 är kraft- och rörelseanplituder. On axeln är fjäd-

rande bl ir motsvarande sanband

där u e är rotorns egenfrekvens räknad stelt upplagd i lagren.

Vi fir alltså

o
1 - (« /« e ) z (6.6)

On vi liter massan på detta sätt variera gäller härledningarna
ovan fortfarande och med (6.6) i (6.5) fir vi stabilitetsgränsen

För den mycket styva rotorn (ue -• •») överensstämmer detta själv-

fa l let med (6.5) . Den mycket veka rotorn, wp -» 0, f i r stabilitets-

gränsen

af
Svängningsfrekvensen är fortfarande o *fts/f, som, di

u e -» 0, blir
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dvs rotorn vibrerar »ed sin lägsta egenfrekvens.

Ned ekv (6.7) och figur 6.3 och 6.4 kan varje rotor, som låter

sig beskrivas av här angiven modell, stabil itetsberäknas.

Som framgår av figur 6.3 har stabilitetsgränsen en vertikal
asymptot vid e « 0.8. Med andra ord är ett tillräckligt högt be-
lastat lager alltid stabilt.

För diskussion av ett lagers stabilitet är det lämpligt att i
stabil itetsdiagrammet lägga in lagrets "arbetskurva" dvs sam-
bandet mellan e och ft. Generellt gäller att ft = 0 -* c= 1, och
att c avtar monotont med stigande ft .

Det är framför allt intressant att undersöka hur olika åtgärder
inverkar på stabiliteten. För att förenkla resonemanget betraktar
vi två karikerade stabilitetskurvor enligt figur 6.5, den ena
för en mycket styv rotor, den andra för en mycket vek rotor.
Arbetskurvan kan skära stabilitetskurvan antingen på den horison-
tella eller vertikala delen. Därmed finns fyra olika fall att
diskutera, punkterna 1-4 i figur 21.

Det finns en mängd olika åtgärder som påverkar stabiliteten:

Åtgärd

Spel ökning

Viskositetsökning

Dkning av rotorstyvhet

Breddökning

Resulterar i

e ökar

UQ minskar

t minskar

toe ökar

e minskar
Stabi 11 tetskurvan skjuts något åt

höger. Liten ändring.
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Si

Figur 6.5
Stabilitetsdiagram

I tabellen nedan anges för de olika fallen hur en åtgärd påverkar
stabiliteten, varvid p betyder positiv (dvs stabiliteten ökar),
n betyder negativ och O betyder ingen ändring.

Spelökning

Visk.-ökning

Styvhetsökning

Breddökning

Lågt belastat lager

Styv rotor
1

n

0

-

0

Mjuk rotor
2

0

0

P

0

Högt belastat lager

Styv rotor
3

P

n

-

n

Mjuk rotor
4

P

n

0

n
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Tabellen visar franför a l l t stabilitetens nångskiftande karaktär

och hur omöjligt det är att ge ett generellt recept för hur en

instabilitet skall hävas. Med en noggrannare beräkning eller on

stora förändringar beaktas gäller inte tabellen exakt, nan får

gå in på de ner direkta metoderna enligt figur 6.3 och 6.4 och

ekvation (6.7). Man skall också betänka att det kan finnas andra

förhållanden (t ex temperatur, turbulensförhållanden) som kan

spela in och vilkas inverkan är ner svårbedömd.

1.4.6.3 Dî kussion_ay_ £ta bil jtcft^robi «|_hos_verkl iga. rotpLeL

Ovanstående utredning för en enkel rotormodell visar bl a hur

olika lagerparametrar påverkar stabilitetsgränserna. Allmänt måste

dock varnas för att använda den enkla modellen för att bedöma

hur en lagerändring påverkar stabilitetsgränsen hos ett mera

komplicerat rotorsystem (med begreppet rotorsystem avses systemet

rotor (eller ro torer) - lager - lagerbockar - fundament). Här

finns inga genvägar utan systemets stabilitetegenskaper måste

beräknas.

Innan olika typer av analys diskuteras härleder vi svängnings-

energiutbytet i ett glidlager.

En rotor som exciteras med en harmonisk last med frekvensen u>

kommer om rotorsystemet är l injärt att få en rörelse som kan

skrivas

x = x_ cos(ut +4V )
0 X (6.8)

y = y 0 sin(ut. +$y )

detta kan också skrivas

x » xc cos ut - Xc sin ut

(6.9)
y * yc cos ut - ys sin ut
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där

= xo ys cos4y

Uttrycken i ekv. (6.8) eller (6.9) definierar en elliplisk rotor-

bana, dvs rotorns centrum rör sig runt s i t t statiska jämviktsläge

på en ellipsbana, se figur 6.6.

Figur 6.6
Elliptisk rotorbana.

Rörelsen kan också beskrivas i ekv.systemet x' y1

x' = a cos (ut - y + tp)

y1 = b sin (ut - y +<P)

(6.10)

där a = ellipsens halva storaxel

b = " " l i l laxel

T = vinkeln mellan storaxeln och x-axeln

<P är en fasvinkel som definierar den ögonblickliga positionen av

rotorcentrum på rotorbanan.

L.
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Energidissipationen i ett lager under en svSngningscykel Sr

E = f (Fxdx + F dy) (6.11)

OB lagrets dynaaiska egenskaper kan beskrivas Med ekv. (4.6) kan

krafterna skrivas

| Fx • Kxx* + Kxyy + Bxxx • Bxyy

Fy ~ Kyxx + Kyyy + ByxX + Byyy

rotorns rörelse i lagret beskrives enligt ekv. (6.9) och dx sant

dy kan därför skrivas

dx = - (xc sin ut + xs cos ut) d (ut)
(6.13)

dy = (yc cos ut -ys sin ut) d (ut)

Insättning i ekv. (6.11) och utförande av deriveringen ger

E = TT [uBxx (Xe
2 + xs

2) + uByy (yc
2 + ys

2) +
(uBxy + uByx) • (xcyc • Xj/s) + (kxy - kyx)

man kan vidare notera att

x = x' cos Y- y' sin Y
(6.15)

y - y' cos Y+ x' sin Y

m h a ekvationerna (6.9), 6.10) och (6.15) kan ekv. (6.14) ut-
tryckas i lagerkoefficienterna och ellipsparametrarna a, b och Y
enligt

E = TT [uBxx(a
2 cos2 Y+ b2 sin2 Y) + wByy (b2 cos2 Y+

+ a2 sin2 Y) + (wBXy + uByX) sin y cos Y (a2-b2) -

kyx) ab]
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Och Med diMensionslösa lagerkoefficienter

E * £ { g [8xx(a2 cos2 Y • b2 sin2 Y) • 6yy

(a2 sin2 Y • b2 cos2 Y ) + (Bxy + 6yx) sin y cos Y

(a2 - b2)] - [Rxy - lyx] ab J (6.16)

OM uttrycket ovan betraktas tillsaaaans Med typiska lagerkoeffi-

cienter enligt figur 4.7 kan Min konstatera att den sista termen

är negativ Medan resten SOM innehåller däapteraerna är positivt.

Den positiva terMen Multipliceras Med frekvensförhållandet U/Q ,

vilket innebår at t för t i l l räckl igt l i t e t u/fl bl ir den dissiperade

energin negativ, alltså energi Matas in t i l l svängningen och

systeaet blir instabilt. Detta visar sig för normala lågt be-

lastade cylindriska radiallager ske vid u/fl*» 0.5, vilket här-

leddes på annat sätt under avsnitt 6.1 och 6.2. För högre be-

lastade cylindriska radiallager eller flerkilsiager, elliptiska

lager, trekil siäger osv inträffar dock stabilitetgränsen för lägre

frekvensförhållanden u/fl .

För radiallager med lösa backar, s k backlager ( t i l t ing pad bearings),

blir KXy = KyX om backen är momentfritt upplagd. Den sista termen

i (6.16) blir då lika med noll och lagret är därför stabilt vid

alla frekvensförhållanden. Dessa ideella förhållanden är dock

inte uppfyllda i verkligheten utan det finns en stabilitetsgräns

även för dessa lager även om den inträffar för mycket låga u/fl ,

alltså höga rotationshastigheter relativt lägsta egenfrekvensen.

Att förbättra en rotors'stabilitetsegenskaper kan vara ett intrikat

problem. En lagerändring kan inte bedömas enbart genom studier av

det aktuella lagrets dynamiska egenskaper, utan man måste analysera

ändringen i hela rotorsystemets karaktär. Detta pga att inte

bara lagrets dynamiska konstanter bestämmer den dissiperade energin

utan också rotorns svängningsbild 1 lagret inverkar, vilket fram-

går av ekv. (6.16) ovan. Svängningsbilden påverkas i sin tur av
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en lagerändring. För ett rotorsystea aed flera lager är det dess-
utoa soHMn av de i lagren dnsiperade energierna soa skall vér»
positiv för att tillförsäkra en stabil drift. For att kunna be-
dbaa stabilitetsegenskaperna hos en rotor behöver aan allså
beräkningsaetoder SOB tar hansyn till alla komponenter son på-
verkar systeaets dynaaiska karakteristiks.

Oen naturligaste aetoden att bestaaai stabilitetsgränsen hos en
rotor är att beräkna det koaplexa egenvärdet hos rotorn för olika
frekvensförhillanden uÅ2 och bestaaai var realdelen blir positiv,
alltså saaai aetod soa används för den enkla rotorn ovan. Denna
typ av beräkning är dock aycket Implicerad oa aan vill ta hän-
syn till alla koaponenter soa påverkar resultatet. Ref. [21]
beskriver ett prograa för koaplex egenvärdesanalys av rotorer,
aen detta prograa har begränsningar i fundaaentaadel 1 en soa i
en del fall är för stora.

En annan aöjligbet är att använda ett prograa soa kan beräkna
responsen hos rotorn för en haraonisk excitation. Han kan näaligen
visa att resonansgenoagingen för en tvungen haraonisk svängning
får olika riktning i poiardiagraaaet beroende på oa det beräknade
systeaet är stabilt eller instabiit. Genoa att utföra beräkningen
kring lägsta egenvärdet aed olika u/B-förhållanden kan aan allt-
så bestaaaa det värde på detta rörhållande där däapningen i
systeaet skiftar från positiv till negativ och däraed finna
stabilitetsvarvtalet. Exeaplet i figur 6.7 visar en beräkning av
stabilitetsgränsen för en syiawtrisk rotor i två lager. Av resul-
tatet fraagår att stabilitetsgränsen ligger vid frekvensför-
hållandet u/ M 0.52, vilket ger stabilitetsgränsen fts « 5045 rpa.
En analytisk lösning ger ut/il m 0.51.
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- : ( -

S ( m m

•

Figur 6.7
Resultat frin stabilItetsberifkning.

Slutligen finns anledning att varm för okritiskt bruk av ett par

of ca föi tio—inde tuaregier:

1. FrekvensförMl landet u/Q Sr nira Ilka »ed 0.S vid oil

Detta *r riktigt enbart for lågt belastade lager av cylindrisk

typ.

2. SvSngningsfrekvensen w overensstfner mtå rotonts ligsta egen-
frekvens. Detta ir sant endast fb> en vek rotor även o» detta
ofta ir fallet för Moderna rotortr.

i
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Ofta kombineras påståendena. Då finner man att rotorn blir in-
stabil vid överskridandet av dubbla egenfrekvenser. Det är riktigt
bara om lagren är lätt belastade och av cylindrisk typ samt att
rotorn är vek.

Instabilitet kan för snabblöpande rotorer vara ett av de allvar-
ligaste problemen. Om man inte kan finna ett cikul ärt lager, som
kan klara uppgiften finns som ovan påpekats andra typer med
bättre egenskaper, t ex elliptiska lager eller "flerkilslager",
se figur 4.4. Mest effektiva är i allmänhet "blocklager". Stabili-
teten köps i regel på bekostnad av något annat, t ex större
förluster, högre pris eller, paradoxalt nog, sämre dämpning för
synkrona vibrationer.

1.4.7 De stationära delarnas inverkan på rotorvibrationer

1.4.7.1 Inl*!lninS

Moderna roterande maskiner är i de flesta fall placerade på funda-
ment med en eller flera resonanser under driftvarvtal. För dessa
maskiner måste de stationära delarnas dynamiska egenskaper be-
aktas vid utläggningen av maskinen. Det är viktigt att rotorn med
lager, lagerbockar och fundament ses som ett svängande system och
inte som olika komponenter som konstrueras och analyseras indi-
viduellt ur dynamisk synpunkt.

I detta avsnitt skall diskuteras hur de stationära delarna kan
behandlas vid analys av rotorsvångningar. Vidare skall något
benras begreppen uppställ ningsresonans, rotorresonans och system-
resonans.

1.4.7.2 £y nami^k_s tvvhet_O£h_däm£n^n£

Vid diskussion av ett fundaments egenskaper är det ofta fruktbart
att använda begreppet dynamisk styvhet. Det är ett sätt att be-
trakta ett svängningssystem så att man ersätter det med ett enkelt
fjädersystem, men där fjäderkonstanten får vara frekvensberoende.
Ett exempel kan illustrera, se figur 7.1.
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F0cosU)t

(dyn

Figur 7.1

Exempel åskådliggörande begreppet "dynamisk styvhet"

Om v i med kända metoder analyserar f igur 7.1 a, finner v i

k] + k2 -mu2

*o " Fo
k2

medan figur 7.1 b ger

*dyn

(7.1)

(7.2)

Ekvivalenser innebär nu att vi skall välja k d y n så att relationen
mellan Fo och x 0 blir densamma. Vi får

k2(k! -
kdyn s

som uppritats i figur 7.2.

(7.3)
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Figur 7.2
Dynamisk styvhet s f a frekvensen u

— är dynamiska styvheten = 0.
m

Vi finner att vid o> = oj

Detta är en resonans. Vid u = G»
ro

resonans där styvheten skenbart är oändlig.

har vi en anti-

Om även dämpningen behöver beaktas kan kdyn kompletteras med en

dämpningskoefficient C(jyn som också är frekvensberoende. Sam-

bandet mellan kraft och lägeskoordinat kan då skrivas

(Fc = (k d y n + iCd y n ) (Xc + 1 ( 7 . 4 )

För komplicerade system är det ibland svårt att beräkna k d y n och
C d y n. Då kanske det är lämpligare att mäta den. Det finns ett
rikhaltigt urval av metoder och instrument för detta.

Om den dynamiska styvheten och dämpningen bestämts kan de sedan
användas i en beräkning av rotorns vibrationer. Man får då på
något finurligt sätt göra beräkningen 1 olika frekvensintervall
och hela tiden välja styvhet och dämpning efter den aktuella
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frekvensen. Modellen kan alltså se ut som figur 7.3 men innehålla,

på ett korrekt sätt, ett komplicerat fundament.

Oljefilm

dyn

Oljefilm

Figur 7.3
Beräkningsmodell av rotor i lager på fundament.

Det mest generella sättet att beskriva fundamentet då man ger in-
data till ett rotorprogram skulle alltså vara att ge den dynamiska
styvheten och dämpningen tillräckligt tätt som funktion av
frekvensen och låta programmet interpolera mellan de givna
värdena. Detta ger emellertid mycket indata och många program
har därför andra möjligheter till fundamentbeskrivning. En vanlig
möjlighet är att beskriva fundamentet som en enmassemodeli i
horisontal resp vertikalriktningen vid varje lager. Det bästa
sättet är dock att ge fundamentegenskaperna som modala parametrar
och låta rotorprogrammet beräkna k̂ y,, och C(jjyn för varje frekvens
genom modal superposition.
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1.4.7.3 Kogpladejundament

I diskussionen ovan har fundamentet betraktats som en struktur
som ger en flexibilitet vid varje lager men där lagren är okopplade
från varandra. I många fall är dock kopplingen mellan de olika
lagren genom fundamentet så betydelsefull att man inte kan bortse
från den. Ett uppenbart exempel på detta visas i figur 7.4.

Lager l Loger 2

— v e k t liv

styvt

Figur 7.4

Enkelt exempel på kopplat fundament

Då vänstra lagerbocken (lager 1) påverkas av en kraft Fo fjädrar

den ned avståndet <50 men samtidigt höjs högra lagerbocken (lager 2)

lika mycket. Detta kan skrivas

6ol!

1

f -f

-f f

>ol 1
där f = -2. (7.5)

eller * [fl
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där matrisen [f] kallas Hex i b H i tetsmatris och de i eke-diagonal a
elementen, -f, beskriver kopplingen mellan lagren genom fundamentet.
Om vektorerna 6 Q och FQ samt matrisen [f] får vara komplexa inne-
fattas även dämpning i ekv. (7.5). På samma sätt beskrivs mera
komplicerade fundament och även om kopplingstermema i [f] ofta
är mindre än diagonaltermerna är ofta kopplingen mycket viktig
att ta hänsyn till.

Då fundamentet är mera komplicerat än det i figur 7.4 visade måste
i allmänhet dess dynamiska egenskaper beskrivas och matrisen [f]
blir frekvensberoende. I an?logi med beskrivningen av det okopplade
fundamentet som diskuterades ovan är det lämpligt att utnyttja
modala parametrar då fundamentets egenskaper skall kondenseras
till indata i ett rotorprogram.

1.4.7.4

Vid analys av rotorsystem är man i allmänhet hänvisad till be-
räkning av de stationära delarna. Som exempel på en beräkningsmodell
visar figur 7.5 schematiskt modellering av en stator till en
tvåaxliggasturbin. Den övre bilden visar gasturbinen och den
nedre beräkningsmodellen av statorn. De heldragna linjerna markerar
delar som modellerats med balkelement medan de fjäderelement
som finns inlagda symboliserar komplicerade delar av strukturen,
vars styvhetsegenskaper analyserats separat med bl a FEM-
beräkningar.
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Figur 7.5

Tvåaxlig gasgenerator med beräkningsmodell av statorn.

Figur 7.6 visar en schematisk bild av et t större turbinfundament

tillsammans med en svängningsform i frekvensområdet 40-50 Hz.

Av figuren framgår elementindelningen som använts vid analysen

med et t FEM-program.
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Fundamentets totala vikt är 5 000 ton och den totala höjden är
13 m. Endast halva fundamentet är modellerat eftersom de verti-
kala styvhetsegenskaperna i lagerlägena kan beräknas med symmetriska
randvillkor och de horisontella med antisymmetriska randvillkor.

Figur 7.6
Turbinfundament, schematisk bild och beräkningsmodell.

I vissa fall är det möjligt att bestämma de stationära delarnas
egenskaper genom mätningar. Eftersom moderna minidatorbaserade
mätningar möjliggör uppmätande av de modala parametrarna hos en
struktur, inklusive svängningsformen, kan mätdata relativt lätt
utnyttjas i beräkningar av rotorsystemet. Figur 7.7 visar en upp-
mätt svängningsform hos fundamentpiåttan pä ett liknande funda-
ment som det i figur 7.6 visade.
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Figur 7.7

Uppmätt svängningsform hos kraftverksturbinfundament.

Figur 7.8 visar slutligen svängningsformen hos en lagerbock till
en kraftverksturbin. Till vänster visas en skiss av lagerbocken
och till höger schematiskt svängningsformen för en resonans vid
ca 70 Hz.

69.7 HZ

Figur 7.8
Lagerbock, schematisk bild och uppmätt svängningsform.
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1.4.7.5

Ibland uppstår diskussion om huruvida en viss resonans i ett rotor-
system skall betecknas som en av rotorns egenskaper åstadkommen
resonans, vilket skulle kunna betecknas rotorresonans eller om
den kan hänföras till fundamentet, uppställningsresonans. Särskilt
då olika parter har ansvaret för den dynamiska utläggningen av
fundament respektive roterande maskin, vilket ofta är fallet,
ligger det nära till hands att en sådan diskussion väcks i sam-
band med vibrationsproblem.

Ibland överföres också det negativa ordet "kritiskt varvtal", som
ursprungligen myntades för rotorns primära resonanser, till att
gälla alla resonanser i rotorsystemet oberoende av svängningsform
och känslighet för excitation.

I moderna rotorsystem med veka fundament och rotorer där båda
komponenterna var för sig har ett eller flera egenvärden under
driftvarvtalet är det sällan man hittar resonanser som är påverkade
av endast en komponent i systemet och opåverkad av de övriga. Man
kan konstatera att om man i ett rotorsystem har resonanser med
sådan känslighet att vibrationerna påverkar tillgängligheten be-
ror detta oftast på utläggningen av systemet och inte på enbart
någon del i detta, man har att göra med en systemresonans. Om
detta förhållande i sin tur beror på att de olika delarna i
systemet konstruerats var för sig och inte som ett system bör
åtgärder grundas på en analys av hela rotorsystemet och ändringar
vidtagas i den komponent där man lättast kan påverka resonans-
bilden.

Ett enkelt exempel kan illustrera ovanstående diskussion. Vi be-

traktar rotorsystemet enligt figur 7.9.
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eager

Fundament

M
K= k i k 2

Figur 7.9

Enkelt exempel på beräkningsmodell av integrerat
system rotor - lager - fundament.

Rotorn vars styvhet är 2k, och massa 2M, vilar i lager med styv-
heten l<2. Fundamentet kan beskrivas med en enmassemodel 1 med
massan m och styvheten k vid varje lager. Rotorsystemet är alltså
ekvivalent med tvåmassemodellen till höger. Denna kan lätt
analyseras, men vi skall här enbart diskutera några resultat.

Vi antar att driftvarvtalet ärfl0 och betraktar några olika fall.

1. Fundamentet styvt ue_ = /- » J i 0 :

Här är ett fall då vi kan tala om rotorresonans. Resonansen

ligger vid o «/jjj och pl verkas endast obetydligt av funda-

mentet. Rotorresonansen är ett klassiskt "kritiskt varvtal".

2. Fundamentets egenfrekvens u e < 8 0 och av ungefär samma stor-
leksordning som rotorns ua = v & < si. Detta är det vanligaste
fallet för praktiska rotorsystem. Här är systemets två egen-
värden beroende av både rotorns, lagrens och fundamentets
egenskaper.

3. Rotorn sty v w e » ftQ:

Systemets egenvärde inom driftsområdet påverkas av rotorns

massa, foe» v j j - ™
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4. Rotorn mycket vek u>er «

Fallet tämligen orealistiskt. Här kan man tala om en ren upp-
ställningsresonans där fundamentets egenvärde ej påverkas
nämnvärt av rotorn.

I de fall som skisserats ovan för ett enkelt rotorsystem är det
endast i ett realistiskt fall, där fundamentet är mycket styvare
än rotorn, som man kan tala om en resonans som inte påverkas nämn-
värt av mer än en komponent i systemet, nämligen rotorn med lager.

Sammanfattningen till ovanstående diskussion om olika typer av
resonanser kan uttryckas: Utgångspunkten bör vara att alla resonanser
betraktas som systemresonanser, dvs resonanser som påverkas
av både rotor, lager, lagerbockar och fundament, tills motsatsen
har bevisats. Vidare är en resonans harmfull endast om känslig-
heten är så stor att de excitationsnivåer man kan räkna med (i de
flesta fall i form av obalanser) medför vibrationsnivåer som kan
vara skadliga för maskinen på något sätt.

1.4.8 Verkliga rotorer, beräkningsmetoder och typiska resultat

1.4.8.1 toto£dyjf»mjsj( anal y^, övers i Jet

Man kan särskilja några olika typer av rotordynamisk analys. Den
klassiska analysen är bestämning av rotorns odämpade egenvärden
eller de s k "kritiska varvtalen". Vid denna analys behandlas
lagren och fundamentet som isotropa fjädrar, dvs fjädrar med samma
styvhet 1 alla transverselia riktningar. Lager och fundament
antas dessutom vara odämpade liksom rotorn. Resultatet av denna
analys brukar ofta sammanfattas med diagram visande kritiska varv-
talens läge sfa lagervekheten, jfr figur 3.8 b. Ett annat resultat
av stort intresse är rotorns svängningsform. Ett exempel på
svängningsform för en rotor 1 sju lager visas i figur 8.1.
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"1
Den har diskuterade typen av analys gjordes först grafiskt men
mera sofistikerade metoder utvecklades och i och med att datorn
började utnyttjas kunde mera komplicerade beräkningsmodeller av
rotom behandlas inkluderande effekter som gyralmomint mm.

Figur 8.1

Beräknad svängningsform för rotor i isotropa lager.

Nästa typ av analys är beräkning av rotorsvängningar pga en på-
tvingad harmonisk kraft. Tvungna svängningar beräknas för olika typer
av excitation. Den vanligaste är excitation pga obalanser i rotorn.-
Dessa beräkningar ger som resultat rotorns känslighet för obalans
i olika axiella positioner på rotorn. En annan typ av excitation
utgör geometriska avvikelser från en normalt rak rotor som t ex
radiella förskjutningar i kopplingar eller krökar pga osymmetriskt
temperaturfält i rotom. Analys med denna typ av excitation görs
t ex för att bedöma vilken orsak ect visst vibrationsbeteende kan
ha. Resultatet från analys av tvungna svängningar brukar redovisas
i form av diagram där svängningsamplituden och fasvinkeln visas
sfa excitationsfrekvensen, vanligen rotorns varvtal. Presentationen
kan vara i form av rektangulära eller polära diagram, exempel ges
1 figurerna 8.2 och 8.3. Ett annat typiskt resultat visas i figur
8.4.
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Figur 8.2

Rektangulärt dlagraa. tapiitud

sfa varvtal.

Figur 8.3

PolMrt diagram (vektordiagraa)

Figur 8.4
Svängningsfom exci terad av obianser vid 3 180 rpa.
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Figuren visar en svängningsform exciterad av obianser. Denna typ
av figur bygger man upp genom att rita den ellips som rotorbanan
bildar i ett antal axieila lägen på rotorn, jfr figur 6.6. Rotorns
fasläge framgår genom att man ritar rotorns läge i ett visst
tidsögonblick.

Den tredje huvudtypen av rotordynamisk analys är stabiIitetsbe-

I räkningar. Detta område diskuterades under avsnitt 6.

~l

.%•

1.4.8.2 Beräjcmn^smetoder

De två viktigaste beräkningsmetoderna som används för rotordynamisk
analys idag är finita elementmetoden (FEM) och transfermatris-
metoden.

I FEM är idag den helt dominerande metoden för de flesta typer av
I struktur- och kontinums beräkningar. Så är dock inte fallet för
I rotorberäkningar. Pga problemets karaktär blir vid FEM-teknik
I ekvationssystemet starkt bandat. Detta förhållande måste utnyttjas

1 vid lagring och lösning av systemmatrisen för att uppnå god be-

räkningsekonomi. Detta förhållande till sammans med speciella

rotordynamiska effekter som gyralmomentets inverkan och glid-

lagrens icke-konservativa natur gör programmen mera komplicerade

och specialiserade varför etablerade FEM-strukturprogram inte lätt

kan användas.

En annan beräkningsteknik, transfermatristekniken, har i stället
visat sig mycket konkurrenskraftig för den här typen av program,
speciellt ur kostnadssynpunkt. Pga betydelsen av denna metod
skall här huvuddragen kortfattat beskrivas. Exemplen på rotor-
element och beräkningsmodell är från STAL-LAVAL:s rotorprogram
ASTEREX.

Själva rotorn indelas i ett antal cylindriska elenent, jfr figur
8.5.
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Figur 8.5

Rotoreiement i beräkningsmodellen.

För att förenkla problemet betraktas först elementets rörelser

i vertikal planet, j f r figur 8.6. Man kan skriva

[T]

»i

"i

(8.1)

YÅ) "•(.£

Figur 8.6

Snittstorheter på rotoreienent.
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eller

där

Ui+1 -£ [ |

• v ,

e,-
Ti

Mi

(8.2)

(8.3)

Ui kan kallas tillståndsverktorer i punkten i och Tj+itj är transfer-
matrisen från punkten i till i+1.

Transfermatrisens element ernålies genon att studera de elastiska
krafterna och marströghetskrafterna vid elementets svängnings-
rörelse.

Hela rotorn modelleras nu med element enligt figur 8.5. Ett exempel
på en beräkningsmodell av en större turbogenerator visas i figur
8.7.

ii b il i ii ill
t t s %

il
a » .

Figur 8.7

Beräkningsmodell av större turbinrotor.

Vi kan skriva

men ges av ekv. 8.3

(8.4)

ui+2 " (8.5)
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och allmänt Uj = j-i Uj-i =.

"i (8-6)

eller Uj = [ T ] ^ u,

där J,J-1 tT1J-l J- (8.7)

vid lager*eller andra punkter där yttre krafter angriper införes
en transfermatris som beskriver sambandet mellan tillståndsvektorn
före och efter lagret. Inverkan från okopplade fundament kan också
lätt tas med genom att ta hänsyn till detta i den transfer-matris
som beräknas för lagerpunkten, jfr avsnitt 7.

Man kan vidare skriva moment och tvärkraft i rotorns fria högra
ände, M' och T'.

M1

T1 D21 D22

Yl

81 D23
(8.8)

är Yj och 0] är förskjutning och vinkel ställ ning i rotorns vänstra
fria ände. D-\] och D^i bestämmes genom att ge rotorn en enhets
förskjutning (Y-| = 1) i första rotorstationen (den fria vänstra
änden) och med upprepade hjpmuitipiiceringar av transfermatriserna
enligt ekv 8.7 beräkna moment och tvärkraft (M1 och T') i den
högra änden. P s s bestämmes D]2 och D22 genom att ge en enhets-
vinkel ställ ning i vänstra änden. D-J3 och D23 erhålles genom att
ansätta förskjutning och vinkel ställ ning i vänsteränden 0 men införa
den kraftexcitation av rotorn som förekommer i respektive rotor-
station. När koefficienterna D-j-| - D23 är kända kan de verkliga
storheterna Yj och 6] lösas genom att utnyttja randvillkoren i
den fria änden.

M1

T1
(8.9)
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Förskjutning och vinkel ställ ning i samtliga rotorstationer kan
därefter beräknas genom att återigen räkna genom rotorn med rätta
startvärden i vänsteränden och införande av kraftexcitation i
aktuella rotorstationer. '

För en verklig rotor utvidgas tillståndsvektorn Uj med motsvarande
tillståndsstorheter i horisontalplanet varför transfermatrisen för
ett rotorelement får storleken 8 x 8 .

I det generella fallet medför vidare dämpningen att alla storheter
måste vara komplexa, alltså bestå av en real och en maginärdel,
vilket innebär att transfermatrisen måste ha storleken 16 x 16.

Transfermatrismetoden har ovan diskuterats för beräkning av tvungna
svängningar av en rotor på ett okopplat fundament. Den som vill :

fördjupa sig i detta ämne kan studera ref [20]. Vid hänsynstagande
till koppling mellan lagren via den stationära strukturen är
transfermatristekniken svårare att applicera. Författaren har dock
utvecklat en metod där kraften på fundamentet vid varje lager
införes som en obekant som så småningom kan lösas i ett ekv.system
motsvarande ekv. 8.9. Metoden ger alltså möjlighet att ta hänsyn
till kopplingen i fundamentet eller motsvarande, jfr avsnitt 7.3,
och fortfarande utnyttja transfermatristeknikens fördelar.

Även för stabilitetsberäkningar kan tekniken användas. Metoden
beskrives i den i avsnitt 6.3 nämnda referensen [21].

En tredje metod som kan användas för rotordynamiska problem är
stegvis tidsintegrering av rörelseekvationerna. För att hålla
nere antalet obekanta och därmed beräkningstiden skrivs ofta
rörelseekvationerna i normalkoordinater, vilket
innebär att antalet obekanta begränsas till antalet egenformer
man vill ta hänsyn till. Trots detta blir beräkningstiderna långa
och metoden används endast där ovan diskuterade metoder inte kan
användas, t ex vid studier av fenomen av ickelinjär natur. En
aktuell "state of the art" -artikel inom detta område ges i
ref [25] .
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1.4.9 Balansering

1.4.9.1

Den vanligaste typen av vibrationsproblem beror på obalansexciterade
vibrationer. Det finns tvi vägar att motverka denna typ av problem.
Den Törsta hänför sig till konstruktionsstadiet och bestir i att
begränsa känsligheten för obalans genom en vibrationstekniskt genom-
tänkt utläggning av rotorsystemet. Den andra Möjligheten används
vid idrifttagning och vid underhållsarbete pi mskinen, nämligen
balansering. Praktiskt kan denna åtgärd ske i baianseringsmaskin
eller i samband med körning i den kompletta maskinen. Det senare
fallet kan benämnas fältbalansering eller trimbalansering. För
större rotorer, särskilt sådana som är sammanbyggda av flera del-
rotorer, används båda möjligheterna. Delrotorerna balanseras i
balanseringsmaskin och den kompletta rotorn fältbaianseras för
att kompensera för obalanser som tillförts vid hopkopplingen, t ex
genom radiella kast i kopplingar etc.

Vid balanseringen korrigeras balanstillståndet genom att vikter till-
förs på speciella åtkomliga ställen, balanseringsplan, i sådan
riktning och av sådan storlek att rotorns vibrationsutslag mini-
meras i ett antal befintliga matställen. Material kan också be-
arbetas bort genom t ex slipning eller borrning i härför befintligt
material.

Balanseringstekniken innefattar två olika funktioner. Den ena är
att formulera balansringskriterier, dvs att precisera de krav
som skall tillfredsställas vid balanseringen. Dit hör också att
välja antal och placering av balanseringsplan. Beträffande antalet
är en ofta (man inte av alla) accepterad regel att man behöver
minst n+2 balanseringsplan, om n är det antal egenfrekvenser som
passeras upp till driftvarvtal.
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Den andra funktionen är den egentliga balanseringsmetoden eller
balanseringsstrategin och omfattar den mät- och beräkningsteknik
och förfarande i övrigt som tillgrips för att åstadkomma det till-
stånd som balanseringskriterierna anger. Här finns en lång rad
olika varianter att välja på.

1.4.9.2 £nj>l ansbal£nser i njk vektonnetoden

Om man ej har full kunskap om rotorns dynamiska egenskaper är
alltid det största problemet vid balansering av rotorer med större
axiell längd bestämning av i vilka plan kompensering kan ske.
Svårigheten beror på att en obalans i en del av en rotor ger ut-
slag vid det närmast belägna matstället, men även vid andra mat-
ställen. Samma förhållande gäller för obalans i annan del av rotorn.
Utslag vid ett matställe är således sammansatt av inverkan av den
obalans som kan kompenseras i det närmast liggande planet, men
även inverkan från obalanser i andra plan.

Ett elementärt sätt att lösa detta problem är att prova sig fram
med balansering av ett plan i taget. Därför skall en enkel metod
för enplansbaiansering beskrivas i den s k vektonnetoden. När
det är tillräckligt med ett plan, t ex vid många fläktar och
överhäng ger metoden naturligtvis helt gott resultat.

Vi antar att vi gjort en uppmätning av vibrationen hos en rotor
till storlek och riktning (fasvinkel). Vi antar vidare att vi har
tillgång till ett bal anseringsplan där lagda vikter påverkar
vibrationen i den aktuella mätpunkten. Vi vill nu minimera
vibrationsampiituden i mätpunkten. Metodiken blir då följande:

1, Rita in den uppmätta vibrationsvektorn, JJ, i ett polärdiagram,

figur 9.1.
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Figur 9.1

Vektordiagram åskådliggörande balansering ned vektor-
metoden.

2. Sätt in en provvikt P (gram) i det tilltänkta balanserings-
planet och tag den så stor att en utslagsändring erhålles.
Rita in erhållen vektor b i diagrammet.

3. Rita differensvektorn c (streckade linjen) som är provviktens
verkan. Antag att denna vrides så att den motverkar vektor a_.
Den har då vridits vinkeln a i rotationsriktningen (Obs att
rotationsriktningen måste bestämmas i förhållande till den
vinkelgradering som använts).

Vrides vikten i rotorn i samma vinkel i rotationsriktningen,
kommer den att motverka det ursprungliga utslaget och alltså
motverka obalansen.

4. Vektor c är dock ej lika stor som vektor a, och för att full
balansering skall ske, måste viktens storlek proportioneras
i förhållande iai/icl och blir alltså |B| = |P|§gram.

5. Vikten B insattes vinkeln a från vikten £, som tas ut, och
resultatet kontrolleras vid en ny körning.
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För framtida användning kan man notera, att känsligheten för obalans
p

i det använda planet K = — gram/i* och att ett utslag kan kompen-

seras i en vinkel a från utslagsriktningen i rotationsriktningen.

Nan kan använda ett standardiserat sätt att ange denna matris

genom att ange antalet ym/gram och kompensationsvinkeln i grader

räknat från 0° i rotationsriktningen.

Som nämnts är metoden användbar för ett plan, men vid rotorer med

axiell utsträckning kan den upprepas i flera plan. Det kan bli

nödvändigt att gå tillbaka till det första planet igen för en

andra omgång.

1.4.9.3

Det är uppenbart, att balansering i ett plan i taget kan bli om-

ständig, om det är fråga om flera plan, och den kanske måste

upprepas ett par gånger per plan. Emellertid kan balansering ske

i flera plan samtidigt. Den enklaste metoden för detta är två-

plansba'ansering. Vi illustrerar denna metod med ett enkelt

exempel.

Vid formuleringen av olika relationer i balanseringstekniken är

det lämpligt att använda komplexa t a l , liksom i många andra

vibrationssammanhang. För undvikande av missförstånd repeteras

innebörden i den komplexa framställningen. En harmonisk vibration

kan al l t id framställas son

x = xocos(flt+a) » Re tx0 • **(&**)] = Re [x 0 • e i a • e m ) (9.1)

Den komplexa vibrationsvektorn

6 = x0 • e i o (9.2)

är då bärare av både ampiitud- och fasinformationen.
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På saMH sätt kan en i rotorn placerad obalans beskrivas av en

komplex storhet, U som anger både obalansens storlek och dess

vinkel i ett rotorfixt koordinatsystem.

Vi förutsätter i fortsättningen att rotorn med eventuellt t i l l -

hörande svängningssystem av lageruppställning mm uppträder l injärt .

Därvid gäller mellan obalans och vibrationsvektor en relation

6 = r - U (9.3)

där (det komplexa) talet r kallas obalanskänslighet eller receptans.

6 kan vara en tämligen f r i t t vald yttring av vibrationen, vanligen

väljs vibrationsvektorn hos lager eller rotor. I speciella fa l l

kan lagerkraftvektorn användas. Receptansen är självfallet frekvens-

beroende och beror på var vibrationen mäts och var obalansen är

placerad.

Vi betraktar nu exemplet bestående av en stel kropp och två vikt-

lösa axeltappar. Vi antar att två balanseringspian finns på rotorn

och att vibrationen mäts på två ställen, t ex på de båda lagren.

Se figur 9.2.

16,

X
Figur 9.2

Stel rotor i två lager.
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Vid ett bestämt varvtal kan vi ange följande relationer:

61 = r l l u l + r12u2 + 6 i 0

62 = r21U1 + r22U2 + 62 0

(9.4)

där 6j, ö 2 är de mätta vibrationerna, U-j, U2 är de två obalanserna
och 610, 62g är de vibrationsvärden som gäller innan nägra obalans-
vikter tillförts. Vi kan i vektorform skriva (5.1) som

6 = [R] • U + (9.5)

Proceduren är nu den följande: Kan gör först en "grundkörning"

då inga baianseringsvikter t i l l f ö r ts , dvs U = 0. Den mätta vibra-

tionen är då utgångstillståndet 6Q. I en andra körning adderas

en testvikt t i l l ena planet, t ex i U j t , och vi mäter utslagen

och 6 2 j . (5.1) ger då

u l t + r12 ' ° + 610

621 = r21 ' U l t + r22 ' ° + 620

varav

" 610) / u l t
(9.6)

r21 = (621 -

I nästa provkörning inläggs i stället en vikt U2t och man får på

samma sätt

r12 = (61 2 -

r22 = (622 "

(9.7)
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Ned (5.3) och (5.4) är nu alla eleaenten i receptansmtrisen be-

stända. Villkoret för balansering är nu att vibrationerna skall

vara noll. 6 - 0 i (5.2) ger nu

U = - [R]"1 • ÖQ (9.8)

som är de baianseringsvikter som skall inläggas för en perfekt
balansering.

För de beräkningar av receptansvärden och utslag som behövs för
denna metod kan med fördel en programmerbar bordskalkylator eller
fickräknare användas. Tvåplansprogram till olika typer av räknare
finns för övrigt tillgängliga på marknaden.

Slutligen bör noteras att tvåpiansbaiansering endast är ett special-
fall av den nedan diskuterade influensmetoden, vilket framgår i
avsnitt 9.4.

1.4.9.4 £lfr£la_nsbala_ns^eringj, nndal JbaJ ajiserijig_o£h_ijrif luens-

metoden

För de flesta verkliga rotorer är det nödvändigt med balansering

i f ler plan än två. Hur många plan som behöver tillgripas i ett

praktiskt f a l l , beror förutom av rotorns karakteristika på hur

den obalans som ska korrigeras är fördelad.

Det finns huvudsakligen två metoder för fierpiansbalansering av

rotorn. Den första av dessa kallas "modal balansering". Vid modal

balansering åstadkommer man först statisk och dynamisk balans.

Statisk balans innebär att rotorns tyngdpunkt ligger på rotations-

axeln medan dynamisk balans betyder att huvudtröghetsaxeln är

parallell med rotationsaxeln.
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Efter att den odeformerade rotorns obalanser eliminerats justerar
man i steg obalansfördelningen så att vibrationerna vid en resonans
i taget blir minimerade och börjar därvid ned den lägsta egen-
formen. Vid balansering av varje ny egenforn utnyttjas ett ytter-
ligare baianseringsplan. Egenforaens ortogonalitet ned lägre
liggande redan korrigerade egenfomer används för att inte för-
störa balanstillståndet för dessa. Den statiska och dynamiska
balanseringen måste också bibehållas i varje balanseringssteg.
Man kan i princip upprepa proceduren upp till godtyckligt antal
egenfrekvenser.

Metoden är principiellt tilltalande, nen kräver att svängnings-
formerna är väl kända genom noggranna beräkningar eller uppmätningar.
De störs av lageranisotropi, gyralmoment» glidlageregenskaper m .
Dessutom ger dess handhavande en hel del praktiska problem.

Vid influensmetoden utgår vi återigen från ekvation (9.5) men
låter £ innefatta flera matställen (m st) och U innehåller flera
obaiansplan (p st). Komponenterna i [R] bestäms som förut genom
testkörningar, varav det åtgår p + 1 st innan alla receptenser
är kända. Om p - m är [R] en kvadratisk matris och man kan som
ovan kräva 6 = 0 och får då

U = -[R]"1 • oj, (9.9)

I allmänhet har man emellertid fler matställen än balanserings-
plan (m > p) och [R] har ordningen (m x p). Då blir (9.8) menings-
lös. Man kan också utvidga proceduren till att omfatta flera
olika varvtal eller andra "ti 11stånds"-varianter (t st) yarvid 6
får dimensionen t * m. Om ideala förhållanden rådde, skulle man
fortfarande kunna kräva 6 * 0 , men av olika skäl går inte detta.
De viktigaste orsakerna är:

1. Bestämningen av [Risker alltid med vissa fel.
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2. Obalansen finns inte enbart vid balanseringsplanen utan ut-

spridda även på andra ställen.

3. Rotorn har också "geoaetrisfca" obalanser. Oäraed aenar vi krökar,

excentriciteter na soa vid flera än två lager ger en pricipiellt

annorlunda excitation än aassobalanser.

4. Rotoms obalans är inte konstant, utan varierar på ett

eller mindre regelbundet sätt , t ex orsakat av centrifugal-

krafterna.

I stället för att fordra 6 * 0 st i l ler aan upp någon for» av

koaproaissvillkor. Det enklaste av dessa är att ainiaera vibration-

ernas kvadratsuMa, dvs £ 6 {
 2 * a in. Oftast aodifieras detta

så att olika aätpunkter t i l laats olika betydelse och att olika

tillstånd också ges olika vikt. Kriteriet bl i r då

Uppfyllandet av detta krav leder nu t i l l en ekvation aotsvarande

(9.8) och balanseringen kan genoaföras.

Vid ainiaeringen kan det också vara fruktbart att Mtcaatiskt

lägga "straff" på viktstorleken för att undvika lösningar aed

orealistiskt stora vikter.

Det bör tilläggas, att oa ideala rörhållanden råder, koaaer

kriteriet att leda t i l l 6 = f .

Förutom de här skisserade aetodema förekoaaer också olika typer

av koabimtioner av dessa två principiellt olika aetiter.
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i 1.4.10 Rotordynamiska fenomen

I Få teknikområden bjuder på så många fenomen och överraskningar som
| rotordynamiken. Skälen till detta är manga. Rotorn är t ex ofta

I omgiven av ett strömmande medium som kan påverka rotorn med olika
krafter. Stationära delar separeras vanligen från roterande med

} små spel, vilket ger möjlighet till kontakter. Många typer av

I rotorer lagras i glidlager, vilka ur dynamisk synpunkt är mycket
i speciella maskinelement osv.
I;
I
I I det följande diskuteras några inom turbintekniken vanliga rotor-
i dynamiska fenomen. Mera detaljerad information i dessa frågor
I kan erhållas i referenserna.

| 1.4.10.1

I
| I avsnitt 6 ovan diskuterades glidlagrens påverkan på rotorns
I stabilitet. Det finns dock andra effekter än de dynamiska krafterna
I från glidlagren som kan ge inmatning av energi till rotorns sväng-
i

I ning och därmed försämra stabilitetsegenskaperna. Dit hör dämpning
| i rotorn. Det kan tyckas motsägande, eftersom det gäller dämp-
| krafter som då de uppträder mellan rotor och de stationära delarna
I ger positivt bidrag till den dissiperade energin. Då dämpkrafterna
i

I uppträder i det rotorfasta och därmed roterande koordinatsystemet

| blir effekten emellertid den omvända. Fenomenet har ofta liten

1 betydelse, men vid rotorer med många förband, som kan ge friktions-

I dämpning, finns exempel på problem av detta slag.
; För att studera detta fenomen väljer vi ett enkelt exempel enligt

figur 10.1 där inre och yttre dämpning visas schematiskt. Vi låter
\ också rotorn vara asymmetrisk med £- och n -axlarna som rotorns

styvaste resp vekaste riktningar. Detta för att göra exemplet
användbart för att belysa andra fenomen diskuterat under avsnitt
10.4.
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Figur 10.1

Enkel asymmetrisk rotor med inre och yttre dämpning.

Transformering mellan xy- och -systemet ges av

= F
x

cosfit

Fn = Fxsirftt + F^cosfit

x = Ccosflt - nsinflt

y = Csinflt + ncosflt

Vi skall transformera följande krafter:

(10.1)

(10.2)

Tröghetskrafter

Yttre dämpning

Tyngdkraft

Fx = mx

Fy = my

Fx = byx

Fy = byy

Fx » 0

Fu = mg

Dessa transformeras enligt 10.1 och 10.2.



1.4
78

I det roterande systemet adderar vi:

Inre dämpning i F, = b̂

I Fn = b i

Elastiska krafter I F = k • £

Obalans krafter I F_ = m e . f l 2

i
Om alla krafter sammanställs får vi

m{l - 2 ftn - fi2? ) + b,- i + by(^- «n) + k • $= me a2* mgsirfit
C (10.3)

m(fi + 2 ÖC - ftTi ) + b,- n + by(n+ fiC) + k • n= me JJ2+ mgcosnt

I avsikt att studera inre dämpningen är vi intresserade av stabil i-

teten och sätter högerleden = 0. Vidare antar vi att rotorn är

i sotrop, dvs k, = k = k.

- 2Bn - iih ) * b,- i + bv(£- sh\) + k$ = 0
(10.4)

m(n + Zii - n2n ) + ^ n + by(n+ j ^ ) + kn = 0

På samma sätt som vid oil whip-anaiysen söker vi gränsen för in-

stabilitet genom att ansätta

n = n 0 • e1"*
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Efter insättning i (6.4) får vi följande villkor för lösning

k + (bi + by)iu - m(o2 + fl2) - Q(by+2»io)

ft(by+2Mib>) • io - a(u2 + ft2)

Deteminanten = 0 ger

k + (bi+by)iu - •(tr-HT) = ± in(by+2miu)

Separeras real- och imaginärdel får vi

k - m(o2+ft2) * 2n«o = 0

)o + by ii * 0

Lösningen blir

o

= 0

(10.5)

där som vanligt u>e = v ̂

Nan kan övertyga sig om att (10.5) ger den undre gränsen för
instabilitet.

Om inre dämpningen b, = 0 har man alltså ingen stabilitetsgräns
(Ps =«•»). Lagret har ju här bara dämpning (by) och inga energi-
inmatade termer k x y och kyx, jfr avsnitt 6.3. Vid förekomst av
inre dämpning når man däremot en gräns, alltid 8> u e, där rörelsen
inte längre är stabil. Oen instabila rörelsen kommer därvid att
försiggå med en frekvens lika med egenfrekvensen.
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Då man har en rotor i konventionella glidlager kommer analogt med
ovan dess stabilitetsegenskaper (jfr avsnitt 6 ) att försämras
vid ökande inre dämpning.

1.4.10.2

Ett annat välkänt fenomen är att det stramande mediet i t ex en

turbin eller pump kan excitera rotorn. Det finns olika typer av

strömningsexcitation, men den viktigare ur rotordynamisk synpunkt

är förmodligen spaltexcitation. Detta fenomen uppkommer t ex i

tätningar mellan turbinsteg.

Betrakta figur 10.2 som visar ett turbinsteg som svängt ut sträckan

y0 i negativ y-riktning.

Ett segment 8 av omkretsen på
steget ger en kraft F som ger
ett tillskott till vridmomentet.
Förskjutningen av steget med-
för nu att splatföriusterna
minskar för segmentet med den
mindre spalten, vilket ger
en ökning av kraften F med AF].
För segmentet beläget diametralt
från det första får vi en
spaltökning, vilket medför en
minskning av den nyttiga kraften
med if?. Integration runt om-
kretsen ger en nettokraft i
pos x-riktning AFX.

Figur 10.2

Schematisk bild av turbinsteg

med spaltexcitation.

På ekvivalent sätt ger en rörelse hos rotorn i x-riktningen en

kraft i y-riktningen och man kan skriva

(10.6)
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där k|y är negativ och kj, är positiv. A F X och AFy är krafter på
rotorn, nedan lagerkrafterna i ek v. 4.6 är krafter på statorn.

Betraktar man turbinsteget som ett lager får detta således ett
positivt k x y och ett negativt k y x, vilket enligt ekvation 6.16
innebär en energiinmatning till den svängande rotorn. Fenomenet
minskar alltså rotorns stabilitetsmarginal, varav namnet spait-
excitation.

1.4.10.3 Kontaktproblem

Kontakt mellan rotor och stator kan uppstå vid t ex tätkanter eller

liknande. Förhållandet kan ge upphov till två typer av excitation.

Normalkraften och friktionskraften kan ge upphov till kontaktkrafts-
exciterade vibrationer. Denna mekanism är mycket litet behandlad i
litteraturen, säkert pga att den är svår att analysera. Nan kan
dock lägga märke till att friktionskraften kan excitera motlöp
(jfr avsnitt 3), se figur 10.3.

.N

Den andra typen av excitationsmekanism
som kontakter kan ge upphov till är sned-
värmning av rotorn resulterande i en
ändring av balanstillståndet. Detta
fenomen är mycket vanligt och svarar
för en betydande del av vibrations-
problemen på speciellt större turbiner.
Excitationen ger i allmänhet en karak-

figur 10.3 teristisk kurva i poiardiagrammet om
Schematisk bild av rotor man ritar responsen som funktion av
påverkad av kontaktkraften, tiden vid ett konstant varvtal.
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lm

synkron vibration

Figur 10.4

Schewatisk bild av vibrerande
krökt rotor i kontakt Med
stationåra delar.

snabbt växande
ampl

konst. ampl. R e

Figur 10.5

Möjliga vibrationsförlopp vid

kontakt som medför snedvärmning

av rotorn.

Vi tänker oss en rotor utböjd beloppet 6̂  enligt figurlO.4. Vid

eventuell kontakt upphettas då axeln i den nya riktningen som ges

av öj och den dynamiska responsen, 6d , vektori el I t summerade. Vi

får alltså en ny utböjningsriktning (6 j ) , vilken ger upphov t i l l

en ny dynamisk respons osv. Resultatet kommer i polardiagrammet

att bli en spiralformad kurva med mer eller mindre snabbt växande

eller minskande amplitud. Är den växande är förloppet instabilt

och vibrationerna kan ge upphov t i l l skador om inte maskinen stoppas.

Det avgörande för om amplituden skall minska eller öka beror på

den dynamiska responsen hos rotorn där iskärningen sker.

För en enkel rotor i två lager med kontakt mellan lagren är för-

loppet instabilt om rotorn är underkritisk pga att vinkeln $

( j f r figur 10.4) då är mindre än 90°. Teoretiskt blir kurvan en

cirkel med konstant radie omkring det utslag som grundobalansen

ger då man ligger på resonans (<fr = 90°). Då rotorn är överkritisk

bl ir rotorn själviäkande och man får en minskande spiral.
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Oen modell för iskärningen SOM diskuteras ovan är renodlad. I
praktiken är naturligtvis resultatet i allmänhet mindre lätt att
känna igen, man kan t ex ha flera kontakter och dessutom andra
fenomen som påverkar bilden.

Har man i tiden varierande vibrationsvärden vid konstant varvtal
och last är dock ofta anledningen kontakter.

Andra fenomen som kan ge samma typ av vibracionsändringar har dock

upptäck**. Dit hör t ex i rotorn innestängda vätskesamlingar. Ett

annat fenomen, som upptäckts nyligen, är att vibrerande lager-

tappar kan krökas pga en osymmetrisk temperaturfördelning runt

omkretsen. Fenomenet som också kan uppstå i oljesmorda tätningar,

t ex vätgastätningar till generatorer,ger liknande symptom som

kontakter men är något mera reproducerbara.

1.4.10.4 Asymmet nsjcaro tor er

1.4.10.4.1 Instabilitet

En asymmetrisk rotor kan ge upphov till instabilitet. Betrakta
åter rotorexemplet enligt figur 10.1. Vi sätter b, = b y = 0 och
högerledet = 0 i ekv. 10.3.

Vi sätter S= $, • e A t

n = r̂ j • e

och betecknar

n
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Insättning och utveckling ger sekularekvationen

^ ) • a 4 - n2(c|Hj?) + «|t^ = o

•ed lösningen

Villkoret för stabilitet är nu att båda rötterna för A 2 är < 0.
Detta leder till

wf ) 2

Som rörenklas till

Han övertygar sig lä t t om att detta är uppfyllt om

ft2 <Min(t| ,o2)

eller om

n 2 > Hax(t|,o2)

men inte mellan dessa värden.

Rotorn har, åtminstone vid en elementär betraktelse, de två egen-
frekvenserna cg- och i^. Om rotationsfrekvensen ligger mellan
dessa båda är rörelsen alltså instabii.
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Vi återgår t i l l 00.3) och undersöker nu den påtvungna svängningen

från tyngdkraften. Vi har systeaet

+ k̂ C = »g sinat

•(n+2n£-n2n) + k n = «g cosat

och ansätter

C = Co • sirmt

n = no * cosnt

som leder t i l l

- 2£12) = 9

+ (o2 - 2n2) n0 = g

Lösningen blir

n =

g sin at

g cos at

Vi skall studera detta i det rymdfixa xy-systemet och trans-

formerar med

x = CcosAt - nsinflt

y = Csinfit + ncosftt
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Vi får

2 2

x -
ef>2 -

sin 2flt

• [ ((^-4Ji2)cos2nt+(o2-4Q2)s i n2fit J=

För att få större överskådlighet antar vi att skillnaden i styv-
het är liten och skriver

Nämnaren i uttrycken kan då skrivas

4 -

Därmed får vi

* * ^ * »
(10.7)

Som synes har här tyngdkraften gett upphov till en cirkulär vi-
bration med dubbla rotationsfrekvensen. Den har en resonans vid
G = 2 • we, en s k subharmonisk resonans. Resonansens styrka är
direkt proportionell mot rotorns styvhetsskillnad.
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Termen ?& ä r de n statiska nedböjningen under tyngdkraften och den

återfinns mycket riktigt som första termen i (10.7).

1.4.10.4.3 Obaiansexcitation

Vi söker nu parti kulärlösningen t i l l (10.3) för de första termerna

i högerledet. Nan får mycket enkelt lösningen

"

ni e n "
n = : 73 = en

Denna lösning innehåller inga sensationer. Det skall dock observeras,

att en obalans i S-riktningen har en annan inverkan än en obalans

i n-riktningen. Det betyder då att det enkla samband av typen

r • U

som använts vid balanseringen inte längre är giltigt. Om styv-

hetsskillnaden är stor kan därför modifierade baianseringsmetoder

behöva tillämpas.

i-A J-0- -A-A

Vi sammanfattar den anisotropa rotorns egenskaper genom att åskåd-

liggöra beteendet i diagramform, figur 10.6. i
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Oboionsresononser

Ampi.

Subhoimonisk
resonans

Q

Figur 10.6
Ampiitud SOM funktion av frekvens, ft, för asymmetrisk
rotor.

Det är endast Mycket enkla problem SOM Med fraMgång kan studeras

Med analytiska Metoder. Anisotropa lager, andra former för

dämpning, glidlager, Mer komplicerade rotorer ger snabbt mycket

stora svårigheter. Om rotom har anisotropa Massegenskaper ger

det ytterligare problem och kan bl a ge upphov t i l l ytterligare

en form av instabilitet.

För verkliga rotorer lagrade i glidlager kan konstateras att de

här diskuterade instabiiiteterna Mycket sällan ger anledning t i l l

problem eftersom dessa rotorer är relativt väl dämpade. Däremot

kan de subharmoniska resonanserna ge upphov t i l l vissa problem

särskilt för generatorrotorer.

1.4.10.5 Rotojr med traj«verse21_S£ricka

Vibrationsändringar är ett av de lämpligaste sätten att detektera

en rotorsprickbildning som påverkar böjstyvheten. I princip får

man samma excitation som diskuterats ovan i och med att rotom

blir asymmetrisk vad gäller styvheten. En skillnad är dock att

utböjningen under tyngdkraften sluter sprickan då den är uppåt,
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varför rotorns styvhet Sr opåverkad i detta lSge. aedan sprickan

öppnas då den Sr orienterad nedåt. Ibn brukar tala o» at t sprickan

-andas". Variationen i styvhet illustreras tydligt av den statiska

nedböjningens variation under ett roUtionsvarv. Ett exeapel pfi

detta visas i figur 10.7.

[milt]

904 21D.0

Vintauigt [groder]

XOO

HoriMntcu

(mud

sao iNiO 27aO 1ML0

Vinktuaec [atodcrj

Figur 10.7

Utböjning vid rotormitten pga egenvikten för en

"andande" spricka ned 501 djup.
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Som nämnts ovan är svårigheterna att beräkna vibrationerna hos en
sprucken rotor avsevärda. Man kan för en verklig rotor inte som
ovan teckna rörelseekvationerna i det roterande koordinatsystemet
pga lagrens anisotropi. I det rumsfasta koordinatsystemet blir
å andra sidan rotorns styvhet varierande vid rotation, vilket
leder till en differentialekvation med periodiska koefficienter
s k parameterexcitation. Problemet kan lösas genom tidsintegrering
av rörelseekvationerna, jfr avsnitt 8.2, men beräkningarna är
tidskrävande och konventionella rotorprogram kan inte arrändas.
Med vissa förenklingar kan man dock få användbara resultat under
förutsättning att rotorns utböjning under tyngdkraften är väsent-
ligt större än vibrationsampiituden.

De vibrationsändringar sprickan ger upphov till är i första hand
ändringar i de synkrona (samma frekvens som varvtalet) och de
dubbelfrekventa komponenterna. Figurerna 10.8, 10.9 och 10.10
visar vibrationsändringen vid driftvarvtal för en rotor med
växande spricka. Mätningen är utförd i vertikal riktning på ett
lager och resultatet visas i amplitud- och polardiagram. När
rotorn togs ur drift var den sprucken till hälften.

Man bör uppmärksamma att de ändringar som uppstår kan ge både
minskning som ökning av ampiituden beroende på vilken grund-
vibration rotorn har. Ändringarna blir därför tydligast i polär-
diagram, vilket också exemplet visar.
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Figur 10.8

Araplitud s f a tiden för en rotor med propagerande
transverse!! spricka.

CIVARE

S2é> L6 FR GEN LAG VERT

8 1XN
Synkront

98 270

186
16 12 « •

Figur 10.9

Det i figur 10.8 visade förloppet i polärdiagram för
den synkrona frekvenskomponenten.
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CIVARF

0 2KN

27©

Avltstning

186
nv

Figur 10.10

Det i figur 10.8 visade förloppet i polärdiagram för

den dubbel frekventa frekvenskomponenten.
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I1.1 Litteraturöversikt och probleminventering

11.1.1 ^^e_r*.'turP_vers i kt

11.1.1.1 Litteratursökning

Litteratursökningen genomfördes med syftet att få en överblick
av de senaste 10-15 årens utveckling inom vibrationstekniken
m a p dess tillämpning på roterande komponenter.

Vid litteratursökningen utnyttjades den datorbaserade littera-
turtjänsten vid KTH:s bibliotek i Stockholm.

Sökprofilen utformades så att den skulle omfatta alla typer av
roterande komponenter i ett kraftverk, såväl fossil- son kärn-
kraftbaserade samt gasturbinanläggningar.

Genomsökningen omfattade 5 databaser och ur dessa gjordes ett
"urval" med hjälp av angivna sökord.

Efter genomgång av dataHttorna best. fot. ett 50-tal referenser.

Slutomdömet är att det finns relativt lite material redovisat
om den praktiska tillämpningen av vibrationstekniken på rote-
rande komponenter inom industrin för att man härur skall kunna
dra alltför långtgående slutsatser när det gäller prediktering
av skador och kostnadsbesparingar genom förebyggande underhåll
etc.

Under pkt II.1.1.2 nedan redovisas några synpunkter och erfaren-
heter som framkommit av litteraturundersökningen.

11.1.1.2 Sammanfattning av litteraturöversikt

De generella slutsatser som kan dras från litteraturundersök-
ningen är att övervakning och analys av vibrationer för att
skydda maskiner är en praktisk och snabbt växande teknik, som
förutom syftet att upptäcka skador och förhindra haverier, även
börjat spela en alltmer förebyggande roll. Flera företag har
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infört ett löpande preventivt underbilIsprograa baserat på ru-
tinmässiga vibrationsmätningar och analys av maskiner son är
kritiska ur produktions- och driftssynpunkt för att undvika
oplanerade avstå"Ilningar och minska underhållskostnaderna. ,

Analys av vibrationssignaler vid specifika frekvenser kan ge
betydligt mer information än andra parametrar sca användes för
att hitta orsaker till fel, störningar, inträffade eller be-
gynnande skador i en roterande komponent.

Genom den mycket snabba utvecklingen inom vibrationsmättekniken
kan ideg vibrationsanalyser genomföras på komponenter som upp-
visar komplicerade vibrationsbilder, även on-line, under upp-
och utruilningar, transienter etc.

Problemen är dock oftast att kunna tolka orsakerna till felen, !!

störningarna och skadorna eller deras fysikaliska innebörd. I
många fall saknas teoretiska beräkningsmodeller som kan för-
klara orsakerna p g a systemets komplexitet, t ex att hänsyn
måste tas till de dynamiska egenskaperna i såväl komponentens
fasta som roterande struktur, fundament, grund, rörsystem, lik-
som även hydrauliska och aerodynamiska parametrar etc.

Liksom för andra investeringar i en anläggning så gäller även

vid anskaffning av vibrationsmätutrustning kravet på lönsamhet.

Kostnaderna beror på syftet med vibrationsmätningen och om-

fattningen på den utrustning som därmed kräves.

I (24) nämns några faktorer son bör beaktas och kan ekonomiskt
motivera användning av vibrationsmätutrustning. Dessa är

Förlängd drifttid mellan avställningar
Eliminering av oplanerade avställnlngar
Reduktion av avstäliningstid och underhållskostnader
Skydd mot haverier
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I (21), so* behandlar roterande komponenter i bl a raffinaderier
och petrokemisk industri, anges motiven vara reduktion av i Törsta
hand produktionsförluster, i andra hand underhållskostnader och
i tredje hand riskerna för brand och andra orsaker soa kan leda
till katastrofala skador på roterande komponenter.

De faktorer soa kan påverka typen av vibrationsutrustning och
dess omfattning för en komponent är bl a komporientens egenvär e,
betydelse rör produktionen, underhållskostnader och felfrekvens,
åtkomlighet för service, liksom även missilrisker vid haverier
och andra säkerhetsaspekter.

Även om ett antal praktikfall i referenserna direkt kan visa på
"vinster" med vibrationsmätning pga att fel och skador upptäckts
i tid och därmed förhindrat större skador och haverier, så finns
relativt lite material redovisat som i siffror visar på lönsam-
het där större investeringar i vibrationsmätutrustning gjorts.

I (20),som berör olika typer av gasturbiner, anses de laterala
vibrationerna i dessa vara för höga och är ansvariga för ett be-
tydande antal avstäUningar och höga underhållskostnader. Det
visar sig att 20-40% av alla olyckor och påtvingade avstäUningar
är direkt relaterade till vibrationer. Ytterligare 15-302 kan vara
indirekt orsakade av vibrationer.

Tabell 1, hämtat ur (21), visar den procentuella felfrekvensen
i ett brittiskt raffinaderi vid detaljerade mätningar på olika
typer av komponenter, såsom centrifugal pumpar, fläktar och kom-
pressorer, beroende på hur ofta mätningarna utföres.



II.1
4

Type of Equipment and
vibration check

Vital and essential equipment
checked every 30 days

Non-monitored equipment
Checked prior to plant shut-down

Equipment of any type
Checked following repair or
overhaul

New equipment of any type
Checked during commissioning

Fault detection rate

3-4%

20-25%

9-10%

3%

Tabell 1

Intressant är skillnaderna i felfrekvens och speciellt den
lägre för övervakad utrustning. Utrustning som systematiskt
övervakas har en lägre skadefrekvens av mekaniska defekter
och därmed en lägre sannolikhet för fel än utrustning som inte
systematiskt övervakas. På grund härav har antalet katastrofala
fel och följaktligen antalet oplanerade avställningar på över-
vakad utrustning reducerats mycket, vilket betyder en förbätt-
rad tillförlitlighet på denna utrustning. Ett annat exempel
i (21) från ett stort raffinaderi visar en 25-procentig reduk-
tion av antalet pumpar som genomgått översyn i verkstad sedan
införandet av vibrationsövervakning för ca 5 år sedan. En lik-
nande reduktion har rapporterats när det gäller elektriska
motorer. Detta innebär enligt förf. dock inte att antalet re-
parationer har minskat med 25%, utan dessa är sannolikt oför-
ändrade eller kan tom ha ökat. En sådan reduktion av antalet
översyner i verkstad anser man vara ett klart bevis på en
minskning av antalet katastrofala fel och stöder teorin att
pga vibrationsövervakning utföres ett större förebyggande under-
håll på platsen.

I (23) visas ett exempel där man inom pipeline-industrin minskat
risken för störningar under toppbelastningar efter införandet
av ett program för förebyggande underhåll. I den förebyggande
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instrumenteringen ingår vibrationsmätutrustning som en väsentlig
del. Mätning sker antingen kontinuerligt eller med jämna tids-
intervaller. Detta har resulterat i betydande besparingar i
jämförelse med den tidigare filosofin "fix it when it breaks".
Risken för skador orsakade av själva översynen minskas därmed
också.

(22) anser det svårt att kvantif.era de ekonomiska fördelarna med
vibrationsövervakning, även om mänga individuella exempel kan
visa på kostnadsbesparingar. Dessa är emellertid antingen exempel
där onödiga reparationskostnader kunde ha uppstått om inte en
noggrann vibrationsanalys i rätt tid utförts eller kunnat förhind-
ras om man följt rekommendationerna från den vibrationsanalys som
utfördes. Inget exempel kan enligt förf. klart visa att själva
vibrationsövervakningen gett kostnadsbesparingar sett ur ett
vidare perspektiv och speciellt när det gäller de mera långsik-
tiga underhållskostnaderna.

I (19) som redovisar erfarenheter av axel vibrationsmätningar på
turbiner, nämns att kostnaden för mätutrustning avsedd att
skydda turbinen mot kritiska vibrationstillstånd är ringa i jäm-
förelse med maskinvärdet.

Utrustning för skadediagnos kräver däremot en större kostnad, men

är mot bakgrunden av kostnaderna p g a oplanerade avställningar

och tillgänglighetsaspekten i de flesta fallen lönsam.

Behovet av att mäta vibrationer i samband med idrifttagning är
allmänt erkänt medan det däremot råder delade meningar om nyttan
med kontinuerlig eller regelbunden driftsövervakning. Detta
framgår enligt förf. bl a av att vibrationsmätutrustning ofta
saknas på mindre turbiner och att den är relativt sparsam på
många större turbinaggregat.

Skadediagnos m h a vibrationsanalys bedöms få en allt större
betydelse i framtiden. Hitintills har de cykliska revisionerna
varit enda möjligheten att tillförlitligt granska innerdelarna
i en turbin.
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(29) presenterar ett automatiserat system för övervakning och
diagnostik av vibrationer på roterande komponenter i ett kärn-
kraftverk.

Detta utgör, enligt artikeln, ett första steg mot att förbättra
tillgängligheten pä roterande komponenter genom en kontinuerlig
övervakning och analys av vibrationskaraktäristiken på kritiska
maskiner.

Genom en noggrann analys är det möjligt att upptäcka begynnande
problem innan felet uppstår och sannolika orsaker till felet om
det uppkommer.

Detta möjliggör en förbättring av revisionsplaneringen samt en

reduktion av avställningstider och underhållskostnader.

Även i (1), (6) och (8) understryks betydelsen av vibrations-
diagnostik för att förbättra tillgänglighet och undvika oplane-
rade avställningar på i synnerhet kritiska komponenter.

(13) anser att kunskapsnivån inom vibrationsanalys är tillräck-
ligt avancerad för att ge noggranna data för planering av pre-
ventivt underhållsprogram som dramatiskt kan förbättra tillför-
litlighet och tillgänglighet för turbinaggregat.

Systematiska redovisningar av praktikfall saknas som visar vilka
olika typer av fel och skador som kan upptäckas med vibrations-
mätning och vilka begränsningarna är. Undantaget utgör (19) som
redovisar erfarenheter av axelvibrationsmätning på turbiner.

I denna referens visas ett antal praktikfall där skador i tur-
biner upptäckts m h a fast vibrationsmätutrustning, både lager-
bocks- och axelgivare.

Typen av skador omfattar spricka i rotor, löpskovelskador, brott
i skovelbandage, radial lagerskador, kontakter i beskovling
samt lossnade krympförband.
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Lagerskadorna kunde inte detekteras med lagerbocksgivarna.
För att med säkerhet kunna detektera förändringar med axel gi-
vare krävs att lagergeometrin förändras märkbart och beror även
på faktorer som lagerkonstruktion, typ av skada och placeringen
av givarna.

I ett praktikfall visas även enaxiallagerskadadär varken lager-

eller axelgivare visade några onormala värden.

Några praktikfall redovisas även i (4), (16), (23) och (30).

I (8) visas ett antal exempel där man tillämpat vibrationsöver-
vakning för feldiagnostik på CEGB:s (Central Electricity
Generating Board) turbinaggregat. Bl a har tekniken lett till
upptäckten av allvarliga axel sprickor.

Synpunkter på användning av vibrationsnormer berörs i ett flertal

artiklar.

I (20) nämns att en stor del av skadorna i gasturbiner kan hän-
föras till höga vibrationer. Detta i sin tur hänger samman med
tillverkarnas höga acceptansgränser som är avsevärt högre än för
ångturbinaggregat. Förf. hänvisar till The General Machinery
Vibration Severity Chart, "^ery Rough" (8 mm/s) enligt denna
motsvarar den lägsta typiska vibrationsnivån för gasturbiner.

(22) anser att det finns flera begränsningar med generella normer
såsom VDI 2056. Den viktigaste är att normerna ej tillräckligt
beaktar den dynamiska responsen för olika maskiner, vilket även
påpekas i (45). T ex rekommenderar VDI 2056 högre gränser för
större maskiner med det underförstådda antagandet att större
maskiner kan motstå högre lagerbelastningar, dvs ingen hänsyn
tas till massorna i maskinens hus och styvheten i lagerbockarna.
Enl. förf. så finner man ofta i praktiken att i stora maskiner
är de dynamiska krafterna pga obalans, feluppriktning och
lagerskada betydligt dämpade i lagerbockarna, vilka är ett
vanligt matställe»pga extremt styva lagerbockar eller massiva
hus.
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Förf. anser,att vid mätningar på lager eller hus bör de normala
nivåerna som empiriskt fastställts för varje maskin användas
vid nivåbedömningar,snarare än generella kriterier, såvida inte
den mekaniska impedanskaraktäristiken beaktats.

Då vibrationshistorik eller gränser fastställda av leverantören
saknas, kan enl (6) och (34) allmänna vibrationskriterier an-
vändas som en guide.

I (7) kritiseras ASME Boiler and Pressure Vessel Code's anvis-
ningar för vibratior.sövervakning av nukleära pumpar. Förf. re-
kommenderar att liberalare gränsvärden tillämpas för nya pumpar
än de som anges i GSA-normen (2,5 mm/s ~ som ISO) och föreslår
7 mm/s för kont. drift och upp till 12 mm/s om vibrationerna
primärt beror på skovelpassagefrekvenser. I Fig.1 nedan
visas ett exempel på skillnader i bedömningsnivå av roterande
komponenters vibrationsti11 stånd.
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I (40) redovisas en undersökning av ett 100-tal pumpar för att
kunna fastställa inverkan av olika processpumptyper och drifts-
förhållanden på vibrationsnivåerna. Mätningarna utfördes på lagren.

Bl a har man på basis av denna undersökning kunnat fastställa den
vibrationsnivå över vilken produktionsförluster och underhålls-
kostnader börjar öka kraftigare för vitala pumpar.

Tillgänglighet baserad på en genomsnittlig vibrationsnivå för
varje pump gav diagrammet i fig. 2 nedan.

n-

«mm inii. MVSC , peak

C-m-

m

Fiqur 2

Diagrammet gör det möjligt att approximativt definiera en maximalt
acceptabel vibrationsnivå för varje erforderlig tillgänglighet.
För vitala pumpar är i det här fallet gränsen 8 mm/s, peak.

På basis av praktiska erfarenheter har även en vibrationsnivå
fastställts över vilken sannolikheten är hög för pumpfel. Detta
är den nivå som motiverar en omedelbar avställ ning av pumpen pga
risken för följdskador. Nivån har fastställts till 20 mm/s, peak,
för en flexibel rotor(l:a kritvarvtal < 3600 min ).

I praktiken kan man enligt förf. finna vissa konstruktioner där
risken för fel kan vara överhängande redan vid 10 mm/s, peak. Dessa
speciella fall kommer dock endast att svara för en liten procent
av totala antalet pumpar.
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Förf. påpekar också att en plötslig rörändring från ex.vis 2 till
6 mm/s kan ge en bättre indikation på ett begynnande lagerfel än
en pump som körts vid 15 mm/s under de senaste 6 månaderna.

Även i (15), (23) och (41) diskuteras vibrationsnormer, där den
senare gäller axialradialkompressorer, och i (9), (38), (45) och
(47) normers begränsningar.

I ett antal referenser redovisas synpunkter på valet av givartyp
och mätstorhet.

Inom industrin används huvudsakligen 3 givartyper, beröringsfria
givare (b-givare), hastighetsgivare (s k seismiska) och piezoel-
elektriska accelerometrar, där de två senare är absolutgi^are.

Enl. bl a (14), (27) och (38) anses absolutgivare, seismiska gi-
vare och accelerometrar, vara lämpliga där massförhållandet hus/ro-
tor och styvhet i lagerbockar medför att den största delen av
vibrationsenergin från rotorn tas upp som en strukturell rörelse.
Enl. ref (14), (20), (22), (23) och (27) används dessa och bedöms
lämpliga för mätning på moderna gasturbiner och jetaggregat, kom-
ponenter med rullningslager, vissa ångturbiner, de flesta små
och medelstora pumpar och fläktar, växlar, elektriska motorer o dyl.

Vibrationshastighet, som enl (23) är en relativt färsk mätstorhet,
anses vara lämplig av flera skäl. Vibrationshastighet kan enl. (23)
och (24) betraktas som proportionell mot den kinetiska energin
och påstås enl (6) och (14) vara utmattningsrelaterat.

Eftersom vibrationshastighet är en funktion av både vägamplitud
och frekvens, kompenserar den enl (23) automatiskt för det större
energiinnehållet i en högfrekvent vibrationskomponent, medan den
dämpar de lågfrekventa och mindre farliga vibrationerna. Den ger
enl (24) ett skydd mot höga vibrationer inom ett brett frekvens-
område .
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I (7) rekommenderas användning av vibrationshastighet istället
för vägamplitud, då den förra är en känsligare mätstorhet. Mät-
ningar som gjorts på 250 pumpar visar att skador i rullningslager
ej hade upptäckts med vibrationsmätning på fasta delar och mät-
storheten i vägamplitud om man ej samtidigt mätt vibrationshas-
tigheten.

På stationära jetaggregat där enl (23) hastighetsgivare använts,
har problem förekommit då växlarna alstrade vibrationer som låg
ovanför hastighetsgivarnas frekvensområde, vilket medförde ett
ökat intresse för användning av accelerometrar.

Acceleration användes enligt (24) som mätstorhet vid höga varvtal,
för komponenter med rullningslager och vid speciella tillämp-
ningar som kräver en skarp transient respons.

Då accelerometern enligt (14) har ett brett frekvensområde är det
möjligt att samtidigt både mäta låga rotationsfrekvenser och höga
frekvenser från skövlar och flöden, där de senare ligger utanför
de beröringsfria givarnas förmåga. I detta fall är det enligt
artikeln lämpligt att dela upp frekvensspektrat i två band, där
det lägre integreras till hastighet för att betona det låga fre-
kvensområdet map mekaniska problem, såsom obalans, feluppriktning,
instabilitet etc, medan det högre frekvensbandet betonar mera
långsiktiga problem, inklusive de som leder till utmattningsfel.

1 (41), som behandlar signaturanalys på axial kompressorer, sker
en uppdelning av vibrationssignalen från accelerometrar på lager-
bockarna i tre frekvensband; acc. upp till 5 kHz, hast. upp till
2 kHz för att täcka skovelresonanser och vägamplitud upp till
100 Hz för att täcka rotorns grundton och de två första överto-
nerna .

I (19) redovisas erfarenheter från axelvibrationsmätning på turbin-
aggregat. Axelvibrationer ger enligt artikeln de största utslagen,
vilket visas med ett antal praktikfall. Vid mätning på lagerbocken
blir utslagen mindre pga dämpning i oljefilm och lagerbockens



II.1
12

styvhet. Dock anser förf. att axelvibrationer bör bedömas till-
sammans med andra termodynamiska och mekaniska mätningar (inkl.
lagervibrationer).

I (23) nämns som exempel att tillkomsten av högtryckspumpen och
högtryckskompressorn gav enheter med mycket massiva och därmed
styva hus och rotorer med lågt masströghetsmoment samt glidlager.
Detta ledde till låga vibrationsnivåer på fasta delar, och där-
med användning av beröringsfria givare.

Vägamplitud är en lämplig mätstorhet vid låga varvtal och för
beröringsfri mätning enl (24).

Enl. (27) är axelvibrationer lämpligast att mäta map lagerbe-
teende, stabilitet, axel rörelser i lager, rotorobalanser och
yttre påverkan. Då axelgivarna (b-givare), med mätstorhet i väg-
amplitud, har en dålig karaktäristik vid höga frekvenser, kan
detta leda till utmattningsskador i maskinen. Enl. förf. kan
detta förklara många katastrofala skovel- och axelskador, pga
att endast axelvibrationer övervakats. Andra nackdelar är svå-
righeter att finna en lämplig placering mot axeln, krav på en
defektfri, koncentrisk yta och problem att byta defekta givare
under drift.

Den mest använda måtstorheten är vägamplitud enl (37). Det finns
emellertid en trend mot användning av vibrationshastighet, vilken
har påverkats av ISO och AMSI (American National Standards
Institute).

Praktiskt taget all samlad erfarenhet och bedömning som gäller
vibrationer på motorer och motordrivna komponenter i USA är
baserade på mätningar av vägamplituden på lager.

Mätning av axel vibrationer borde enl (9) vara standard på stora
högvarviga centrifugalpumpar.
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Valet av givare bör enl (45) ske mht vilka primära typer av fel
som kan förväntas på en komponent.

För maskiner där stora skillnader i lagerstyvheter ger stora
variationer i respons, kan det enl (27) vara lämpligare att
mäta absoluta axelvibrationer genom att sammansätta (elektriskt)
mätsignalen från axelgivare och kontaktgivare.

Program for trendanalyser och feldiagnostik på roterande kompo-
nenter har fått en allt större betydelse när det gäller att
upptäcka fel och skador liksom även inom det förebyggande under-
hållet och en alltmer omfattande och avancerad utrustning användes.

CE6B (Central Electricity Generating Board) har enl (8) startat
ett omfattande utvecklingsprogram i avsikt att förbättra analys-
tekniken och kunna diagnostisera fel i turbiner och generatorer
samt tillämpa uppnådda erfarenheter på andra komponenter i an-
läggningarna.

Alla regioner inom CE6B utför en detaljerad övervakning och fre-
kvensanalys när man är misstänksam mot de uppmätta vibrations-
nivåerna, t ex från det normala övervakningssystemet.

Vissa regioner använder portabel mät- och registreringsutrustning
medan andra regioner har permanenta installationer som även an-
vänds för periodisk rutinövervakning.

Vibrationer spelas normalt upp på band för att man skall kunna
utföra en mera detaljerad Fourier-ana lys i laboratoriet eller
mates "on-line" med portabel analysutrustning.

Vid analys av bandinspelade data utnyttjas minidatorteknik.

övervakning under utrullningar utföres i de regioner där proto-
typkonstruktioner finns eller där det är känt att risk finns
för axelsprickor i turbiner.
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I (29) visas ett exempel på uppläggningen av ett avancerat,
datorbaserat vibrationsprogram för övervakning och diagnostik
av roterande komponenter i ett kärnkraftverk (USA).

För att demonstrera programmet valdes 5 vitala pumpar; 2 HC-pumpar,
1 mavapump, 1 kondensatpump och 1 HP Safety Injection-pump. Dessa
omfattade pumpar med vertikal resp. horisontell uppställning
och konstant varvtal samt en ångturbindriven pump för variabelt
varvtal.

Den komplexa vibrationsinformationen från varje givare analyseras
periodiskt, frekvenser identifieras och amplitudtrender registreras
för att ge den diagnostiska informationen som är nödvändig för
att kunna förutsäga komponentens kondition.

Analysen kräver expertis inom området maskindynamik och instru-
mentering för att uppnå ett meningsfullt resultat.

Det stora antalet givare (accelerometrar och b-givare) tillsammans
med erforderlig analys kräver ett datorbaserat automatiserat,
system.

I exemplet påpekas betydelsen av att göra en kritvarvsanalys på
komponenten, dels för att kunna välja den slutgiltiga givarpla-
ceringen och dels för att kunna förstå vibrationskaraktäristiken
i ett diagnostiskt system.

Signalen från accelerometrarna integreras pga dess högfrekvens-
respons till en hastighetssignal för alarm- och trippnivåer.

Signaturanalys är en metod som namnes och även tillämpas i olika

sammanhang.

I (38) berörs teknik och tillämpning av signaturanalys som är en
jämförande process för övervakning av en maskins detaljerade
frekvensspektrum. Den kan även användas för att diagnostisera
felorsaker. Frekvensspektrat eller "signaturen" jämföres med



II.1

15

en referenssignatur från tidigare utförda signaturanalyser, från
identiska maskiner i god kondition eller en upprättad standard-
signatur. Hålsättningen är att kunna förutsäga när konponentens
kondition avvikit på ett sådant sätt att risken för fel eller
skada är påtaglig.

(13) anser att signaturanalys är en Mycket användbar metod inom
förebyggande underhåll, även om mera erfarenheter behövs. Den
del av signalturanalysen för ett turbinaggregat som är känd som
vibrationsanalys (upp till 250 HZ) representerar enl. förf. ett
erfarenhetsområde som redan idag kan användas inom förebyggande
underhåll.

I (41) redogöres för användning av signaturanalys på 16 axial-
kompressorer för tre gasdiffusionsaniäggningar i USA. Mätningarna
skall så småningom omfatta över 1000 kompressorer.

Som avslutning påpekas att utöver de problemområden som enligt
ovan mer eller mindre utförligt behandlats i tillgängligt refe-
rensunderlag, saknas i detta en närmare belysning av problemom-
råden såsom mätdator kontra analoga mätsystem, erfarenheter av
och praxis vid dokumentation av mätresultat, arbetsfördelning och
organisation för vibrationsövervakning o dyl.
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11.1.2 Probleninventering

Nedan ges en kortfattad saannställning över skador och störningar
soa kan förekomma på roterande komponenter.

Vilka typer av störningar och skador son kan detekteras ned
vibrationsmätning och vilka karaktäristiska vibrationsegenskaper
de uppvisar frångår närmare av tabellen i kap. II.2.

11.1.2.1 Rotorskador

Sprickor i rotorer kan uppkomma p g a lokalt höga spänningskon-
centrationer genom anvisningsverkan i övergångar, materialdefekter
i axelns ytskikt eller i centrumborrningen på större axlar, fel-
aktigt materialval, felaktig värmebehandling eller korrosions-
inflytande. Oftast samverkar flera av dessa faktorer.

Yttre störningar kan även orsaka sprickor och skador på rotorer.
T ex kraftiga nätstörningar i samverkan med torsionskritiska varv-
tal, lossnade lageröverfall som medför förskjutningar av torsions-
kritiska varvtal mot driftsvarvtalet. Även vattenslag från för-
värmare kan leda till skador på rotorer. Värmesprickor i rotorer
är sällsynta.

Enligt ref (8) i kap. II.1.1 har, under de senaste fem åren fram
till 1978, ett 25-tal större sprickor inträffat på rotorer i tur-
binaggregat.

11.1.2.2 Skovelskador

De vanligaste orsakerna till skovelskador är i övergångsområdet
torr-fuktig ånga p g a korrosionsutmattning eller spänningskorro-
sion i avioppsbeskovlingen.

Resonanser i beskov1ingen är en vanlig orsak, ofta i kombination
med ett korrosions inflytande, höga egenspänningar i härdade yt-
skikt eller stora excitationskrafter.
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Dynamiska påkänningar i beskovlingen kan även orsaka sprickor i
tillhörande skovelbandage, ofta p g a höga spänningskoncentrationer
vid nitad* skovelbandage, soa kan leda till skovelbrott och att
delar av bandaget lossnar. Av saaaa orsaker kan även sprickor i
hålen för däaptrådar uppstå.

Andra orsaker kan vara lokala defekter i materialets ytskikt,
felaktig värmebehandling, t ex vid härdning av avloppsskovlar
eller pålödning av stel lit, höga anvisningsfaktorer i övergången
skovelblad/rot, erosion, beläggningar p g a dålig ångkvalitet etc.

Skovelskador i ång- och gasturbiner svarar ungefär för en tredje-

del av alla skador.

11.1.2.3 Skador i påkrympta skivor

Den vanligaste orsaken till skador i påkrympta skivor är sprickor
i skivans hål för kryapforoandet, vanligen i kilspåret. Bidragande
orsaker är sannolikt höga lokala spänningar i kombination med ett
korrosionsinflytande (spänningskorrosion) i det fuktiga området.

11.1.2.4 Rotorkrökning

Rotorkrökning kan inträffa vid mekaniska iskämingar mellan rotor
och fasta delar, vilket omkring kontaktstället antingen kan med-
föra en plastisk och därmed bestående deformation av rotorn eller
en elastisk deformation p g a lätta ituschningar.

Orsaken kan vara termiskt betingade deformationer av hus och rotor,
uppriktningsförändringar eller förskjutningar av innerhus, rotor-
obalanser efter en försämring av balanstillståndet, axial- eller
radial lagerskador och otillåtna relativutvidgningar mellan fasta
och roterande delar vid instationära drifttillstånd.

Rotorkrökning kan även uppkomma p g a vattenslag från färskångled-
ningar, kalla mellanöverhettnings- och avtappningsledningar till
ångturbiner.

Nedhängning p g a stillestånd kan förekomna om rotorn inte baxas.
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II.1.2.5 Lösa krympförband

Lösa krympförband i påkrympta tätningsringar för radialtätningar,
hylsor för labyrinttätningar, kopplingshalvor och axiallagerkammar
orsakar störningar genom rörelser i förbandet vid instationära tem-
peraturutjämningsförlopp, som kan försvinna efter temperaturutjäm-
ningen. Kan även leda till självinducerade svängningar.

11.1.2.6 Brott i eller förskjutningar mellan sammansatta delar

1I.1.2.7 Uppriktningsförändringar

Uppriktningsförändringar kan uppkomma vid:

exempelvis lagerskador, termiska förskjutningar mellan
näraliggande lager (tvålageranordning) eller p g a
såväl termiska förändringar som sättningar i olika
delar av fundamentet

hinder för lagerbocksutvidgning på bottenplattan.
Härvid uppstår en tydlig förändring av rotorsträngens
ursprungliga utböjningslinje, särskilt vid tvålager-
anordning i området kring kopplingen p g a förspänning
av rotordelen i de intill varandra liggande lagren.

11.1.2.8 Obalansförändringar

Obalansförändringar kan uppstå p g a ojämn fördelning av avlag-
ringar eller materialavverkning, exempelvis saltavlagringar p g a
dålig matarvattenkemi, materialavverkning p g a erosion, korrosion,
korrosionserosion och kavitation eller vid förskjutningar av
sammansatta delar vid montage, kopplingsförskjutningar vid nät-
störningar (turbinaggregat e dyl).

1I.1.2.9 Lagerskador

I glidlager kan skador uppkomma p g a bindfel i lagermetallen,

vilket medför att delar av den släpper och kan även lossna helt.

Andra orsaker är bortfall av oljetillförseln vid instationärt
driftstillstånd (särskilt vid pumpväxling) och höga dynamiska påkän-
ningar p g a självinducerade svängningar i lagren eller spalt-
excitationer mellan rotor-hus.
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Inbyggnadsfel kan orsaka skador i såväl glid- som rullningslager.

I rullningslager kan skador bl a uppkomma p g a:

nötning eller smetning på ytskiktet av lagermetallen

plasticering i ytskiktet p g a kallflytning, exempelvis

intryckningar vid stillestånd ' , eller att härdskiktet

förstöres vid överhettning

1) kan t ex uppstå vid stillestånd med en parallell-
komponent i drift

kontaktutmattning, som ger uppkomst till små krater-
liknande gropar p g a utmattning under lagerytan

jordströmmar genom lagret som orsakar ytskador (kan
även förekomma i glidlager)

passningsrost orsakad av för lös passning vid
ringarnas infästning.

För ång- och gasturbiner samt centrifugal pumpar svarar lagerskador
i genomsnitt för 10-15% av samtliga skador. För övriga typer av
roterande maskiner är lagerskador betydligt mindre frekventa.

II.1.2.10 Skado; i kugghjul

Skador i kugghjul kan vara:

kuggbrott orsakade av överbelastningar av olika slag,
vibrationer etc

kuggflankskador av olika typer såsom:

. gropbildning eller pitting orsakad av för höga
hertzka yttryck p g a överbelastning, vibrationer,
felaktig belastningsbild över kuggflänken etc

. fiagning eller avskalning genom materialutmattning

. nötning orsakad av exempelvis brist på eller olämp-

ligt smörjmedel, ingreppsstörningar etc

. 1 hopskärning eller smetning uppkommer vid genombrott
i smörjfilmen i områden med höga hertzka yttryck och
glidhastigheter, p g a felaktigt materialval eller
för stor ytråhet
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• plastisk deformation p g a felaktig härdning, stöt-
belastning genom kast, brist på smörjmedel etc.

Andra typer av kuggflankskador är ytsprickor eller
skador som kan uppstå p g a korrosion, jordströmmar
eller kavitation.

Impellerskådor

Skador i pump- och fläkthjul kan uppkomma genom

lokala brott i själva skoveln p g a material defekter
eller felaktigt materialval, stora excitationskrafter
i pumphjul vid skovelutlopp (impulser från ledskovlar)
eller att främmande föremål passerat eller fastnat.
Den senare orsaken kan även leda till ytskador och
deformationer.

kavitation i pumphjulens inloppsparti. Kan även före-
komma i utloppssektionen p g a felaktig geometri.

erosion i pumpar p g a höga läckagehastigheter i
spalter, erosion i fläktar p g a fasta föroreningar
(partikelerosion) eller fukt.

Skador p g a hydrauliska pulsationer i pumpars utloppssektion har
även inträffat.

Förändringar i skovlarnas geometri genom förträngning av ström-
ningssektionerna kan uppkomma genom beläggningar som fastnar
eller fälls ut.

II.1.2.11 Oil-Whip

Oil-Whip är en hydrodynamisk, genom oljefilmen exciterad svängning
som kan uppstå i glidlagret. Den uppträder huvudsakligen när varv-
tal sfrekvensen uppnår ett värde som är större an rotorsträngens
dubbla böjkritiska varvtal (vanligen det lägsta).
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I detta fall är för den givna lagerkonstruktionen betingelserna
för instabiliteten uppfyllda, d v s då en liten störning växer av
sig själv.

II.1.2.12 Spaltexcitation

Spaltexcitation är en aerodynamisk excitation p g a osynmetrisk
strömning av mediet i en maskin. Oetta gäller rotorer, vars
driftsfrekvens är högre än en av sina böjkritiska varvtal.

Spaitexcitationen är lastberoende och kan uppträda i ångturbiner
redan vid 25% av det nominella ångflodet.
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II.2 Karakteristiska vibrationer - praktikfall
och kommentarer

I bilaga 1 i detta avsnitt återges i tablåform en sammanställ-
ning av förekommande skador i roterande maskiner och hur dessa
påverkar vibrationsbilden. Härigenom fås en möjlighet att dia-
gnostisera fel på ett tidigt stadium och medan maskinen fort-
farande är i drift. Man måste emellertid konstatera att flera
feltyper ger mycket likartad vibrationsbild och alltså ej sä-
kert kan särskiljas samt att några viktiga feltyper inte alls
medför karakteristiska vibrationer. Sammanställningen är avsedd
att användas dels som en check-lista för den praktiskt arbetande
vibrationsingenjören, dels som underlag för utarbetande av de
rekommendationer för övervakning som ges i avsnitt III.2, där
också tablån diskuteras och slutsatser dras. Tablån är baserad
på litteraturgenomgången i föregående avsnitt, uppgifter från
drift och underhåll samt författarnas egna erfarenheter.

Uppställningen är gjord så att den fysikaliska mekanism som ut-
gör excitationskälla tjänar som uppdel ningsgrund. Därefter
anges vilka konstruktiva egenskaper eller mekaniska skador
och fel som ger excitation av denna typ. Genom denna uppdelning
fås för varje excitationstyp en likartad vibrationsbild, som
därefter beskrivs. Slutligen anges vilken mät- och analysutrust-
ning som krävs för att urskilja karakteristiska egenskaper i
vibrationsbilden. Efter tablån redovisas ett antal illustrativa
praktikfall av uppkomna skador och de vibrationer som åtföljt
dessa. Flera feltyper kan uppträda samtidigt och deras vibra-
tionskarakteristika adderas. Dessutom samverkar ibland olika
feltyper, t ex förutsätter snedvärmning p g a itouchningar i
tätningar ett visst grundutslag p g a obalans.

Förutom de samband mellan felaktigheter och skador å ena sidan
och resulterande vibrationer å andra sidan, som redovisas i
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tablån, finns i litteraturen ytterligare en hel del samband
och detekterirofmetoder redovisade. Vi har varit ganska restrik-
tiva mot me -.»er som vi inte har egen erfarenhet av eller där
samband? J av mer empirisk natur och klara teoretiska beskriv-
ningar *v sambanden saknas.

ti sådan översikt, som här är gjord, blir med nödvändighet mycket
kortfattad. Den får inte utnyttjas på ett rutinmässigt sätt, utan
syftar till att ge uppslag på felorsaker i en "trouble-shooting"-
situation. Den individuella variationerna hos feltyperna och
hur de yttrar sig kan vara mycket stora.



AV vAwLi CA SKADOR ELU£ILMK?.LQPi!U!l J^HJSSOCIE RADC K A ^ K T^RjjiT ISKA y'JML19*1?
Varvtalsnultiplar betecknas ned (i«N) för 1:te nultipetn.
Vektorer betecknas med ( ) . I övr igt hanvisas t i l ) avsni t te t 1.3 vad gä l l e r diagramtyper och Inteckningar for karakter is t iska vibrat ioner .

EXCUA1I0NSKAUA Ml KAN I SK SKADA C l . rtlAKTICItCT VltlltAHtlMH ERf OHOCm K".

I . Massobalans

Excitat ionskäl lan utgörs av
de ccntr i fugalkraf te i * som
verkar p4 rotordelamas
tyngdpunkter, v i l ka tankes
vara excentriska i fört», t i l l
axelns geometriska symaetri-
l inje. Cxcitationskraften ~
varvtalet i kvadrat.

Ursprungligt dl l igt balanstiitstand
(kan ha uppstått i samband med
servicearbete pa roterande delar).

. konstant nivå och riktning av
t ) .

Kan nätas tide med absoluta givare
|)i lager och ri>l. givare not axeln.
Vid va) av qivare och givarnas
placering Miste hänsyn tas t i l l
rotorns svangningstorm (beräknad e l .
uppmätt) så att mätpunkterna inte
placeras nära noder med sni anpli-
tuder. Speciell uppmärksamhet krävs
vid matning pi rotorer ned tunga
överhäng (t ex Stals radialMskiner)
son kan ha stora utslag trots sm*
lagemivler. KMS-mätning (t ex ISO-
severity) ger on allmän Indikation
om v1t>rationsn££jerna, men för att
mäta vektorn (TxN) krävs fasrefe-
rensgivar» och Iracklngfi1 ter.

2. Förlust av roterande delar (brott
p» skövlar et . xkoveloelar, skovel-
bandage, tätkanter, impelleroelar.
bultar).

Praktikfall 1.

Momentan förändring av (TxN) t i l l nytt
stabilt läge. Ev. kan sekun<l<ira effek-
ter, t ex kontakter ned sneilvärwning
enl. I I .Z, uppträda on obaUnsfuränd-
ringen är mycket stor.

Nivlregistrering

Son 1.1. Normalt kan skadan upp-
täckas son ett steg (upplt e l . ned-
I t ) även med bara severity-registr.
Vektorwitning ar dock klart att
föredra. Effektivast är_a,tt över-
vaka förändringen av (lxN) ned av-
seende pa tiden, dvs d(Txfi)/dt.

Polärdiagram

Observera att son ovan en stor vekto-
r ie l l ändring kan ge ganska l i te t steg
1 ni vidiagrammet.

Successiv förändring (försämring)
av balanstillstlndet ned tiden
p g a t ex beläggning på skövlar
el ler punphjul, erosions- el ler
kavitationsskador.

(månader, år) av
ng under
i ( T x R ) .

Som 1 . 1 .
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"Lusa" eller instabila forband

041ig stabil Het i förbandet p g a
fclnontage el ler skada (t ex o t i l l -
räckligt Åtdragen centrunbult pl
inpellerpuM-

(ixN) ändrar språngvis och oregelbundet
läge mellan olika körningar med mellan-
liggande sti I lestind. Omöjligt att
balansera noggrant. Hysteris förekommer
ofta. Variationer med temp, tänkbar.

S o m 1 . 1 .

B. Konstruktivt flexibla förband.
1 vissa fal l kan t ex splines och
konpinneförband orsaka excentri-
citet SOM varierar ned driftlaget.

(IxN) förändras kontinuerligt nied
franförallt last och temperatur.
Ofta god repeterbarhet.

S o m 1 . 1 .

Successivt ökande excentricitet av
nigon rotordel p g a sprickutbred-
ning t ex förskjutning av tyngd-
punkten hos gen. kapsel, turbin-
skiva el ler annat kryapfttrband vid
fransk ridande spricka i godset
närmast krympforoandet not rotorn.

Praktikfall 2.

(Txff) driver långsamt med tiden i
konstant riktning. Slutfason sker snabbt
och accelererande t i l l brott.

Son 1 . 1 .

Matning direkt pJ t ex generator-
kapsel .

&. Sättning i saaband ned överv*-vs-
prov.

Förändring av (TxN) jämfört mod t i l 1 -
stindet före Uvcrvarvsprov. Ar fu l l t
normalt efter servirearbe'o »yp bytt
av skövlar, nen kan vara ett värn i n . .
tecken om Ingen sidan förklaring
finns.

Son 1.1.

Sättning (förskjutning flansför-
band, lindningsförskjutning) vid
torsionstransient slsom nätstär-
ning, lastfranslag. Oenna typ av
sättning kan ge upphov dels till
aassobalans nen ocksl till excita-
tion genoK geometriskt förskjut-
ningsfel, » även "IV Förskjut-
ningsfel".

Språngartad förändring av (IxN). Som 1.1.
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11. Vinkel fel

Vinkel fel ger upphov dels
t i l l förskjutning av rotor-
de lamas tyngdpunkter (ekvi-
valent aed lussobalans),
dels ( I M rotorn bars av f l e r
än två lager) t i l l geomet-
r iskt betingad deformations-
excitation av "vevaxel*-typ.
Den senare excitationstypen
är «est betydelsefull vid
näraliggande lager.

Krökt rotar p g a montagefel e l l e r
lokal plasticenng. Kvarstående
utböjning efter överbelastning
(bomfasning, extrem utböjning vid
kontakt) e l . kvarstående skevhet
efter servicearbetc pä t ex axel-
fcopplingår.

(lxN) hbg nien konst, över laii'j ti«J.
Kan ski l jas frän " I . rlds'.»l><il<iu<." genom
re l . miitnin'j mot o/t ln väl umli.-r
(50 i) l:a kritvdrvet e l l i r indikering
ned klocka vid baxning. Mi.-I. "jr/are på
oatse sidor om kröken i ta; vid laga
varvtal.

Kan påverka lager-lasterna och da ge
liknande effekter som vid "V. Yttre
statisk last" l.B.

Vid mjtt l iya trr^tr fw.no inget
praKiskt Li.-hov «tt ski l ja fenont-
i * t frän MsscoL^lans. '^. I . l . Vid
stora vinkel ffcl otti da tatnin^ar
uifcd smi sp':l "»it a/tlr, l/tn irin«hara
problem bör r>-l, givare mot axeln
utnyttjas. I l t lst bur matutrustninj^n
di runna niata «iod t i l l mycket Uga
frekvonser (La/, varv) med bibfehal-
len fasinforroation. Rt l . 'jivarna
bör si t ta sa nära 'i'; ta t n ingår vars
spel man v i l l ovcrvaM som möjligt.

2. Krokighet p g a uppkomwen trans-
verse I I spricka (se även "VI .
ASYWCTRISKT TVÄRSNITT").

långsam förändring av (1>N>. Ev. ö l -
ning i steg vid transient* belast-
ningar e l ler upp- och utrullning.

S o m I I . l .

3. "Snedv»r«ning" e l . tennisk obalans
(axelytans temperatur varierar runt
periferin) son orsakar krokighet
•v elastisk natur.

A. Kontakter mellan fasta och roterande
delar ( t ex a x e l - , ingtätmngar
e l l e r ol jetatningar) .

Praktikfal l 3.

Kontinuerligt varierande (lxfl) även
on inga förändringar i dr i f t laget sker,

Som I I . 1. Dessutom gör DC-matning
med re l . givare mot axeln det möj-
l ig t a t t direkt avläsa tätnings-
spelet.

Ni varegis trering

Utseendet kan variera aysev<i>'t frän
maskin t i l l maskin. Typiskt jts<?ende
visas i f i g . men det händer också att
vektorn gir rakt ut ( e l . in> i pular-
diagranmet. Vid kontakter tjs mindre
repeterbara cykler än vid pkt I I . 3.B
p g a at t axel eDei 'Jtnnui successivt
s l i ts ned. F"iiomenet självKiker"
ibland da ax lvibi' tionenw kouuier i
ett sådant fastjwe att (:ont.i'.t<ii sl>i'Pei

I
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B. Ojämn värmet i l Horsel runt axelns
per i fer i vid axelvibrationer i
t ex glidlager e l l e r vatgastät-
ningar (friktionsvärme f r in oljan)
e l l e r vid ojämn strömning genom
sta torns tatningar (normalt har det
senare l i ten betydelse).

Prskt ikfa l l 4.

Som 11.3.A, men med bättre repeterbar-
het, de cykliska variationerna kan
ibland upprepas i dagar och veckor.

Son I1.3.A.

Ojämn varmetillforsel runt axelns
periferi p g a ojämn strömning,
genom roterande tatningar. Skadan
kan bestå av ett nedslitet eller
lossnat tätningssegnent.

Principiellt annorlunda an II.3A-B
med variation av (TR) i konstant
riktning och Med a'ndringen i (TxR) som
funktion av flödet eller lasten. God
repeterbarhet och reversibilitet.

Son 11 .3 .A .

D. Elektriskt betingad uppvärmning
kring lindningen i elektriska
generatorer och motorer. P g a
ofullkomligheter 1 lindning och
kylkanaler fls normalt en viss
asymmetri av värmefdrdelningen.

Praktikfall 5.

Variation av (ixN) vid ändring av
strömstyrka e l l e r kylniny pä liknande
satt som I I . 3 . C . Generatorer kan enkelt
testas ur denna synpunkt genom a t t
variera NVar samtidigt som iivriga
parajsfitrar h i l 1 s konstanta. Ändringen
i (Txfi) a'r val repeterbar och rever-
s ibe l .

Som II.3.A.

4. Vinkelfel i kuggkoppling. Excita-
tionsaekanismen ar okänd, men
effekten val dokumenterad.

Hög ni vi (2xN) Matning av (IxN) ocn (IxN) pt axel
eller lager.
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V. Yttre statisk last

En last av denna typ kan
endast indirekt nedföra v ibra
tioner. 1 de fall de direkta
excitationskallorna finns
upptagna separat hanvisas
till dessa rubriker. De yttre
krafter son rotorn ar
konstruerad att uppta (tyngd-
kraft, reaktionskrafter frän
drivreamr, kedjor och kugg-
hjul) tas ej upp h*r.

Lagercentra ej p* linje pt maskiner
•ned minst tre lager, varav tva före-
trädesvis ar näraliggande.

Kan orsakas av t ex felmontage
(dålig uppriktning), värmerörelser,
kSrvning Mellan tassar och glidytor.

Införande av stationart böjnonent
verkande pi rotor ned icke rotations-
symmetriskt tvärsnitt, se "VI. Icke
rotationssymjwtriskt tvärsnitt".

B. Förhöjda lagerlaster ledande till
olinjär fjaderkarakteristik hos
oljefilnen (olinjariteten kan givet-
vis ocksl ha sin grund 1 någon spe-
ciell lagerkonstruktion). Oetta fir
betydelse endast 1 nKrvaro av exci-
tation av typ 1-IV. Fenomenet indi-
kera r i sig inget egentligt fe),
nen kan nedföra otillåtet hög*
vibralionsnivler.

(TxD) förutsattes exciterad av annan
orsak (typ 1-IV). C g a olinjKritNlen
(hårdnande fjäder) kan dl en upp-/
utrullningskurva med resonantpassage
se ut enl. fig.

Tracking for (TxR) och (?xTi).
Eventuellt spekttalanaiys. Kan
Mitts ned absolut- el. relativ
givare.

\>n
toppvarvtalet varierar ned exi itatio-
lens styrka.

DlinjlirUeten nedfor ocksl att ren sinus
»»citation orsakar deformerad simissvXng-
ting, vilket ger upphov till inuUipler,
rra*st|(2xN)|och|(3xN)|.

.LJL

I
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VI . Icke rotationssyMMg-
t r isk t tvärsnit t längs »cd
hela e l l e r delar av rotom.

Excitation enbart da kraf t ig t
böjpikanda och re la t iv t
f lexibla rotordelar har
asyawtr i (siledes e j vid
t ex sprickor i turbinskivor)
Här förutsattes y t t re statisk
last enl igt V e l l e r pä
annat satt (tyngdkraft,
reaktionskrafter f r l n r c a » r ,
kedjor, kugghjul) Tor exci -
tat ion. Asymetri kan ocksi
Medföra sjalvexcitation
enl igt IX.

•

MEKANISK SKADA I I . rUAKllGHCT

C. Avvikelser från konstruktionsMassigt
utlagda lagerbelastningar s i a t t
lasten b l i r för l i g pl något lager
och orsakar "oi l whip", se "IX. Själv
excitation".

2. Magnetisk dragkraft p g a excentri-
c i te t Mellan rotor och stator i e l -
•n t - re r e l l e r generatorer. Analogt
•ed V.l .A-C. Se även V I ! . 1 .

1. Ursprunglig asymetri p g a konstruk-
tiv utforaning, t ex poler pi genera-
torrotor eller kilspir.

Z. Ursprungligen rotationssymetr:ska
ro to re r kan f i asymetrier p g a
uppkoast av transversella (ej longi-
tudiella) sprickor. Konstruktivt
asyaietriska rotorer kan f l förändrad
asyaaetri vid uppkoast av sprickor.
Se även " I I . Vinkel fel*

Praktikfalt 6.

KARAKICRIS1ISKA V1ORA1IONCR

(2xN) stabi l .

Uppkomst av nult iplar (framfor a l l t
(ZxR) al ternat ivt vektoriell förändring
1 konstant riktning av befintl iga mul-
t ip lar . Sprickutbredningen gir normalt
ganska lingsamt (storleksordningen
veckor-månader Innan restbrott) . Ofta
piverkas lastberoendet vid förekomst
av sprickor.

Mycket djupa sprickor kan tänkas ge
trans tenter en ging per varv.

•

CRfOffiXKLIC MATUfRUOININC

Hjtnina *ed absolut- e l U r r e l i -
t ivgivart . Trackinganalys pl dubbla
varvtalet. Eventuellt spektral-
anaiyt.

Son V I . 1 . Spektralanalys 1 for»
av s k CaMbelldiagraM (st 1.3.5.6)
under upp- och utrultning ar )j(Mp-
Hgat t .
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V I I . Magnetisk excitation

V1U. Extern excitation

1. Excentricitet mellan rotor och stator
i generatorer e l l e r elmotorer. Förutom

Magh. flöde i
tvåpol ig maskin

Magn. flöde i
fyrpol ig maskin

en resulterande statisk last i r i k t -
ning mot minsta luftgapet (se
V.2) U s även en oscilierande kraft
på rotom och motsvarande reaktions-
kraft på statom. Orsaken ar a t t
flödet ökar i den riktning där l u f t -
gapet (och darned reluktansen)
minskar.

Dominerande komponent är (PxN) där P är
pol t a l e t . Excita tinnen blir- l i ten på
tvapoliga maskiner, eftersu» t lodet även
miste passera den sida där lufUjapet
ökat (se f i g . ) . I en f lerpol ig maskin
kan flödet söka sig längs f lera vägar,
varför flödestätheten där varierar mer.

kan särskiljas frän andra komponenter
med frekvensen PxN ( t ex VI . 1-2 för
tvapoliga maskiner) yenom variation av
magnetiseringsstrommen.

Förutom excitation av rotor och stator/
lagerbackar bör nan speciel l t upp-
märksanma excitat lönens effekt på
härvändarna eftersom dessa iir r e l a t i v t
f lexibla och ömtåliga.

Varvkortslutning i en pol 1 rotor-
lindningen. Nedför minskat flöde
och därmed minskad dragkraft r a d i e l l t
på polen. I en tvåpol1g maskin
minskar även flödet i den andra
polen, varför den resulterande kraf-
ten b l i r l i t e n , medan i f lerpol iga,
särski l t fyrpoliga maskiner b l i r
kraften betydande.

varierar med magnettseringsström-
iktningen konstant.

1 . Oirektexcitation p g a kontakt mellan
fasta och roterande delar. Rotom
"studsar" runt på e t t oregelbundet
sa t t .

Frekvenskomponenter vid varvtalsmul-
t ip le r samt resonanser. Ofta även höga
frekvenserpi stationiira delar.
Skrapljud.

Matning ined relativgivare mot
axeln e l l e r absolutgivare pi i
första hand statorn, möjligen även
pl lagcrbockarna. Trackinganalys
av (PxN). för mätning på härvämJirna
använd} helst fiberoptiska
accelerotnetrar.

Trackingfiltering tv (TIS).

Spektralanalys Med relativt nog-
frekventa absolutgivare cl Ur
möjligen relativgivare.
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2. Hydraulisk excitation

Asywetri i skovlarna pi impeller-
punp medför (även on impellent är
perfekt utbtlanserad) a t t den resul-
terande kraft tn f r jn pumpaediet inte
saaaunfaller ned rotorns symaetri-
l i n j e , v i lket orsakar e t t medrote-
rande böjmoment.

(TxR) varierar i konst, riktning ined
flödet ( lasten).

Mätning ned absolgt- feller rela-
t ivgivare. Tracking pt (TxR).

Inpulser f r in vakar p 9 a ledskenor
eller andra detaljer son stor flödet
fore impellent. Detta innebar inget
fel utan Sr helt naturligt för impel-
lerpunpar. Asymmetrier i iapellem
kan ge upphov t i l l ytterligare
vibrationskoaponenter.

Vibration ned frekvens » (antalet
skövlar) x (antalet störningar) x varv-
tal (o« dessa ej Sr lika, i vilket fall
fAs frekvens > antalet skövlarx varvtal
Asymmetrier kan ge sidtand kring
denna frekvens.

Absolut- eller relativgivare.
Frekvensanalys.

C. Kavitation Om kavitationen ar kraftig fas ett
högfrekvent, bredbandigt brus i punp-
•ediat . Kavitationen kan ocksl upptrgda
kopplad t i l ) skovelpassagefrekvens i
v i lket fuel vibrationsbilden dessuton
Innehåller komponenter S M i VI11.2.B.

Bruset nlfts helst ned r e l . hög-
frekventa absolutgivare direkt pa
pumpens nant«lyta e l l e r pi rttrled-
ningen pt punpens trycksida. Sig-
nalen frekvensanalysens.

3. Aerodynanisk excitation

A. Punpning 1 kompressorer. Uppstlr
vid för lagt luftflöde och Innebar
akut risk för skovelhaveri.

Vibrationer ned mycket höga nivier av
oregelbunden karaktär. Puapningen sker
ned några sekunder mellan cyklerna.

RNS-nXtning pl absolut- eller
relativgivare.

B. Flödesexciterade vibrationer. Denna
typ av sjalvexciterade vibrationer
skiljer sig från de ovan redovisade
och berör norna I t inte rotom. Det
förekomer ene\lertid att stag och
liknande detaljer placerade i ett
flöde av luft . Inga eller vatten kan
ge upphov t i l l virvelbildningar, son
orsakar vibrationer i stationära
delar. Närvaro av akustiska och/eller
mekaniska resonanser kan ge kraftiga
buller- och vibrationsproblem. Den
vanligaste virveltypen är s k
"Kdman"-virvlar.

Se praktikfall 7.

Vibrationer främst pa stationärt delar
kring virvelbildningen.

Spektralanalys av absolutgivare.

i

I
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IX. Självexcitation,
instabil v irvl ing

Fenomen där rotorsystemets
totala dämpning b l i r negativ
och dar rotationsenergi
överförs t i l l transverse!la
vibrationer.

LagerinsUbi l i tet ("oi l whip"). Kan
uppkomma vid fe lakt ig lagerupprikt-
ning, stora lagenuetallskador, för
hög viskositet (för låg teiiip,) hos
lageroljan, vinkelfel i backlager,
e l l e r konstruktivt fe lakt ig utlägg-
ning av lagren som ger för lag lager-
last . Cylindriska lager mer känsliga
än "citronlager" och t i l t i n g pad"
lager.

Se prakt ikfa l l 8.

En vibrationskomponent (fn-kvon:. <a
rotorns grundton) uppstår momentant vid
et t visst varvtal under uppiulIning.
över detta varvtal , stabil itetigränsen,
gir rotorn aldrig stabi l t utan virvlar
pä e t t ibland oregelbundet satt ined
amplituder som begränsas av lagrets ol in
j ä r i t e t e r . Stabi I i tetsgränsen ligger
för l ä t t belastade cylindrisk.* lager
vid dryot dubbla grundtonsfrekvensen
och stifjer sedan med lagerlastc-n. Har
a l l t i d medprecession.

Absolutgivare pä lager e l le r rela-
tivgivare lAnijt f r in grundtonens
noder. Uppkomst kan detekteras som
en ökning av

OP ='RMS 4 [JPK (l(l-JOO)

Spaltexcitation ("steam whi r l " ) . Ctt
fenomen som kan uppträda i ingtät-
ningar ( i princip även i andra t ä t -
ningar) ned höga tryck, Excitations-
mekanismen är analog med lagerinsta-
b i l i t e t , där da tätningen har lager-
egenskaper. Fenomenet kan plverkas
genom a t t spelen i tätkainnar e l ler
labyrinter förändras.

Se prakt ikfa l l g

Fenomenet uppträder typisla pä hiig-
tryckstatningar och börjar momentant
nar en viss last överskrids. Frekven-
sen = grundtonen. Fenomenet är rever-
s ibe l t . Hedprecessinn.

Närmare undersökning iaed frekvens-
analys. (10-110 i av dr i f tvarvta let )

S o m I X . 1 .

3. Inre däiipning i roterande delar,
t ex friktionsdämpning p g a krymp-
förband eller andra friktionsförband
med s k "micro-slip" kan orsaka
instaLil virvling. Instabiliteten
beror pi förhållandet mellan inre
dämpning (1 ro tom) och yttre dämp-
ning ( i lagren) ii att hög kvot
mellan dessa storheter ger l ig stabi-
litetsgräns. Fenomenet kan kräva en
transient eller yttre kraft för att
initieras. Risken för problem av
denna typ ar störst för komplicerade
rotorer sammansatta av mlnga delar,
t ex generatorrotorer.

Instabilitet uppkomuer endast vid drift
över första kritvarvtalet. Vid varvtal
över stabil Hetsgränsen virvlar axeln
med en frekvens » grundton.

Som IX.1.

Instabilitet p g a asynmetri i tvär-
snittet hos rotorn. Teoretiskt kan
visas förekomsten av sjdana instabili-
teter so» dock sällan uppträder 1
verkliga maskiner med normal lager-
dämpning.

Vibrationer vid drift vid varvtal -
1/2, 1/4, 1/6 osv av första Uilvarv-
talet.

I
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X. Vinkelfel i lager I . Centrualinjen i radial lager bildar
vinkel ned rotoms symnetrtlinje.

Vibrationer i axielI riktning p» lager
iv S«MM karaktär SOM de radiella vibn-
tionerna.

Axiel)* absolutgivarc f l lagren.

Ger osyMKtrisk belastning pl lagret,
varigenoa fås en koppling Mellan
radiella och axiella lagervibra-
tioner. Pl si satt kan t ex obalan-
ser ge upphov till axiella lager-
bocksvibrationer.

2. Snedställd skiva (tryckkrage) 1
axiallager. Orsakar ett Medroterande
bojMoaent.

;TxU) förhöjd och stabil. Kan ev. öka
Med lasten efterso* ax1allagert>eia»t-
ningen ofta a> beroende av effekten.

TrackIngfiI trering av (TxW) av
relativ- t i ler absolutgivare.

(analogt Med " I I I . Trdghetsobalans")

3. Som ovan wn 1 koMbination Med
snedställt axiallager. hos axel och lager.

So« ovan • aiielia •eteluta.tvare.

I
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XI . Skador i rullager

Den skadetyp S M avses ar den
"klassiska* typen av rul lager
skador 1 fora av krater l ik -
nande gropar ("spall ing") son
uppkonaer i ytskiktet i belas
tade rullagerkoaponcnter.
Oetta ar den skadetyp son upp-
konarr vid slutet av e t t
lagers livslängd p g a ut-
•attning on lagren karts aed
korrekt varvta l , last och
snoVJning.

1. Skada i yt terringen (stat ionär) .

10

:n hogfrekvent puls var gJny i-n rulle
eller kula rullar övsr skadan.
Spektrogran enligt nedan.

liigfrekvent alisolutgivare si nära
Ugret son MUjIiijt eth I god
•etallttk kontakt ntd lagreti ytter-
ring. SpektraUnalyt m»d nm*t\*ir4v
bil*i(ng Hr en efMttiv »»Ioil, En
annan aovVndbar h d i l *r SfN-nat-

ing,

JJ...I.
fr.kri,•

Rullpassagefrtkvensen berlfknat ur lagrets
geanetri ntd standardfomler fttr plamt
vVxlar. ApprexiMtivt gälltr för fler-
talet ligtr rullpitsagefrekvenser »
).4i < (axelfrekvensen) • (anttlot
luler).

2. Skada på rullt eller kula.
M i m m%—

L_i'
1. Skada pl innerring. Spektrograa:

f,»(anta1 mlltltMnt)>((<nneii initfnk*
vents)-(rultMllarrrekvent))>(ax«l-
rrekvent)

S M X I . 1 .

I

I
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rraktikfall av skadar ack fel

Sila§a

1

Praktikfall 1

Fig. 1 och 2 visar vibrationsförSndringen vid ett skovelbrott

i ett LT-turbinsteg. dir en shovel lossnade vi« roten sant

en bit av skovelbandaget.

Skadan intriffade i LT-2 pl tnrbinaggregat 11 i Ringhals block

1. Tyrtineffektn» Sr 3 % W och varvtalet JWrpn.

£ij._l visar registreringar från driftskrivama för lagren S

och 6 nSraast LT-2. Lager 6 ligger nirnast den sida av beskov-

1 ingen, dir skadan intriffade (steg 4). Den fasta övervaknings-

utntstningrn ned skrivare registrerar ms-nivåer pi lagren. f

Fi£._2 visar vibrationsvektoremas förändring i ett poiardia- .

gran, uppnätt ned separata absolutgivare, horisontellt och

vertikalt på lagren S och 6 före resp. efter skovelskadan.

rr
»Jrvltrunj

Lmftr mm 5*4

Fig. 1 Fig. 2.
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2. £i<£._3_visar vibrationsökningen på en driftskrivare p g a ett
skovelbrott i en svensk kärnkraftturbin. Brottet inträffade ca
10 cm från toppen på en LT-avloppsskovel. Den fasta övervaknings-
utrustningen med skrivare registrerar RMS-nivåer på lagren.

2 £i3._4_och_5_framgår motsvarande vektorförändringar i polar-
diagram, där fig. 4 visar förändringen uppmätt med seismisk
givare på lagerbocken och fig. 5 motsvarande förändring med
beröringsfri givare mot axeln. Härvid kan bl a noteras att den
rel. lilla förändringen i vibrationsnivån på skrivarna mätt på
lagerbocken motsvarar en betydligt större vektorförändring enl.
fig. 4.

Återges med tillstånd
av Oskarshamns Kraft-
grupp AB och Stal-La-
va! Turbin AB.

Amplitud förskjutning

70
60
50<

40

30

to

o

Fig. 3

cffekiökning

Fig. 4 Fig. 5
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3. £i£«_6 visar vibrationsförändringen pi driftskrivarna i sam-

band med ett skovelbrott i en radial-axialturbin, en s.k.

Duraxmaskin.

Vibrationsökningen pi turbinlagret visar en betydligt mindre

förändring än det yttre generatorlagret.

10
s-
o

Inre $en.loger

Yttre gen

16

Fig. 6 Återges med tillstånd av Stal-Laval
Turbin AB.
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Praktikfall 2

£\ä-_3 visar lagrens vibrationsnivåer på driftskrivarna före
och fram till tidpunkten for generatorkapsel haveriet i Barse-
bäcks aggregat 1. Den fasta övervakningsutrustningen med skri-
vare registrerar RMS-nivåer på lagren.

FJ£._7 visar även axelvibrationsvektorns förändring i ett polar-
diagram vid det yttre generatorlägret, lager nr 6, som låg när-
mast den havererade kapseln.

Aggregat 1 har en bruttoeffekt av 590 MW och varvtalet 3000 rpm.
Effekten vid haveri ti 11fäll et var 576 MW. Ca 15 min före haveri-
tidpunkten noterades en svag ökning av vibrationsnivån på lager
6. Vid haveri tidpunkten ökade vibrationsnivån på detta lager
snabbt till ett högt värde. Släpringssidans kapsel sprängdes i
tre bitar med bl a stora skadeverkningar på generator och turbin-
anläggning som följd. Kapseln brast p g a spänningskorrosion
och utredningar visar att initiering och tillväxt av en spän-
ningskorrosionsspricka av den storlek som orsakade brottet upp-
går till mellan 3 och 9 månader, där den längre tiden är mest
sannolik.

Av detta samt diagrammen i figurerna 7 och 8 kan man dra den
slutsatsen att vibrationsförändringarna var för små för att man
med den befintliga vibrationsmätutrustningen i tid varken skulle
kunna indikera sprickan i rotorkapseln eller förhindra följdska-
dorna.
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Fig. 7. Återges med tillstånd av Sydkraft AB och Sta.1-Laval
Turbin AB.

Tid

oe.35

08.20

Lager no
423M

0720
20 30 Vo éö /*m

Fig. 8. Återges med tillstånd av Sydkraft AB och Stal-La-
val Turbin AB.
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Praktikfall 3

Fig. 9 visar vibrationsnivåerna på generatorlagren från en skri-
varremsa vid en kontakt mellan axel och vätgastätning i generatorn
till aggregat 11 i Ringhals block 1. Kontakten inträffade när
vätgastemperaturen efter kylaren nedställdes från 40*C till 33'C.
Den fasta övervakningsutrustningen med skrivare registrerar
RMS-nivåer på lagren.

Turbineffekten är 396 MW och varvtalet 3000 rpm.

Kontakten i vätgastätningarna anses ha väsentligt bidragit till
de höga vibrationsnivåerna på i synnerhet aggregat 12 under en
längre tid, genom att förstärka dessa vid olika typer av stör-
ningar.

Vid inspektion av tätningarna konstaterades att dessa var felmon-
terade och skadade med kraftiga märken efter kontakter mellan
axel och tätningsyta.

Vibrohenjampl-
/urn p-p r

fcO

40

20

M. ft *»

Fig. 9.

no. 9 - lo

12 >3 (4 »5 I t
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Fi£._10 visar i polärdiagraa ett exeapel pi tätkantsiskärning
i en LT-axeltätning so* inträffade pi en svensk kärnkraftturbin
i saaband aed idrifttagningen. Störningen har ett accelererande
förlopp. Vibrationerna har nätts aed beröringsfria givare (B-
givare) aot axeln och registrerades aed en aätdator.

Fig. 10. Återges med tillstånd av Stal Laval Turbin AB
och Sydkraft AB.
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Praktikfall 4

Polardiagranmen _fi<£._ll och J2 visar ett exempel på snedvärm-
ning i ett lager. Fenomenet upptäcktes på en svensk kärnkraft-
turbin under idrifttagningen.

Av diagrammen, som visar fenomet vid två olika tillfällen,
framgår att störningen först medfört ökande nivå för att därefter
stabilisera sig och sedan avta. De visade förloppen har uppmätts
på olika ställen längs rotorsträngen med beröringsfria givare
(B-givare) mot axeln och registrerats med en mätdator.

Fig. 11 Fig. 12
Återges med tillstånd av Stal Laval Turbin AB och
Sydkraft AB.
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Praktikfall 5

ll visar vibrationsnivåerna på generatorlagren från en

skrivarremsa och förändringen av dessa p g a en termisk obalans

i generatorn till aggregat 12 i Ringhals. Den fasta övervaknings-

utrustningen med skrivare registerar RMS-nivåer, peak-to-peak,

på lagren. Vibrationsökningen inträffar p g a en ökning av den

reaktiva produktionen.

Ett prov genomfördes med omagnetiserad generator vid 3000rpm, då

vätgasens temperatur,och därmed rotoriindningens, variesdes.

Det konstaterades därvid att det existerar en termisk obalans

i rotorn, vilket är ett fenomen som uppträder i större eller

mindre utsträckning på de flesta vätgaskylda generatorer.

60

zo

no 9-

kl. ifc

Fig. 13

»8 fl 20 21 22
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Praktikfall 6

Under de sista fem åren fram till 1978 har ett 25-tal sprickor

upptäckts i rotorer för turbinaggregat i anläggningar över hela

världen.

£i£*-J£a_°£*!_1.*!* visar resultatet av en spektralanalys som ledde
till upptäckten av en spricka i generatorrotorn till aggregat
nr 2 i Drax kraftstation (CEGB).

Effekten är 660 MW och varvtalet 3000 rpm och representerar en
av CEGBrs moderna baslastkonstruktioner.

Diagrammen har tagits fram från en serie frekvensspektra under ut-
rullning från 3000 rpm. Diagrammet i fig. 14b är framtagen 8 dagar
senare än diagrammet i fig. 14a och visar en allmänt ökad vibra-
tionsnivå vid Ixvarvtalet kopplade till ändringar i den relativa
amplituden vid multiplar av varvtalsfrekvensen, vilket beror på
närvaron av en spricka.

fmrm—Htl ,

Fig. 14a Fig. 14b

Återgivet ur "CEGB Research".
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2. f l ä O i visar registreringar av lager- och axel vibrationer i
samband med uppkomsten och fortplantningen av en spricka i kopp-
lingshalvan på MT-turbinrotorn for aggregat nr 2 i Cumberlands
kraftstation (TVA).

Turbinaggregatet består av två turbinsträngar, där i den ena in-
går 1 HT-turbin, 2 LT-turbiner samt generator och i den andra
1 MT-turbin, 2 LT-turbiner samt generator. Effekten är 1300 MW
totalt och varvtalen 3600 rpm.

Efter den stadiga ökningen av såväl lager- som axelvibrationerna
på resp. nära lager nr 3 togs aggregatet ur drift för balansering.

Efter inspektion och ytterligare balanseringar togs aggregatet
ur drift för en mera noggrann inspektion, varvid man upptäckte
sprickan på MT-turbinens kopplingshalva runt periferin, över-
gången mellan fläns och axel. Orsaken var utmattning som startat
från ett antal korrosionsgropar (pitting) runt kopplingen i
hålkälsradien invid kopplingsflänsens styryta.

P g a en noggrann övervakning av vibrationsbeteendet, som visade
en defintiv och stadig ökning i nivån över flera dagar, var det
möjligt att misstänka närvaron av en spricka.

iti E K

Blom? 1 2
Po-, f - -

>• SHAFT
. , . . i or,. 1T;VE _

, y ' ' TO KAftNG

SHAFT

8-23 e-24 e-25 8-26 8-J7 e-29 9-7 9-8 9-9 9-10 9-11
DO!» 1976

Fig. 15
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fAS#_10*å-JP.^.9.1 å^0!**. !.•*. v*sar vibrationerna vid utveck-
lingen av en spricka i en större generatoraxel i ett kärn-
kraftverk under ca 9 dygn, varefter turbinaggregatet stoppas.

Mycket höga vibrationsnivåer uppnåddes vid passage av krit-
varvtalen under utrullningen.

Sprickan hade uppstått i själva hålaxeln för kylmediet, tvärs
över ett antal radiellt borrade hål för styrbultar nära över-
gången till den massiva axeln. Sprickan sträckte sig över ca
halva hålaxelns tvärsnitt.
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Praktikfan 7

£13.16 visar ett exempel p4 flödesexciterade vibrationer, med

hög bullernivå, i Marvikens Duraxmaskin. Dessa visade sig bero

på att s.k. Karnanvirvlar bildats kring de radiella stag son

håller diffusorpUten utanför radial systemet. Dessa förstärk-

tes sedan av en akustisk resonans i avloppet. Grundtonens frek-

vens var 290 Hz. Problemet kunde avhjälpas genom att vingprofiler

monterades över radialstagen för att förhindra virvel bildning.

Åtgärden ledde t i l l en minskning av bullernivån i turbinhallen

med ca 20 dB.

A

too

150

2OO
250 \ SOO

HZ.
75O HZ

Frtkvtns

Fig. 16
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Praktikfall 8

1. Diagraaaet i f i ^ O Z wis4r ett exeapel på lagerinstabilitet
s.k. Oil-whip. Diagraaaet är ett frekvensspektra soa erhållits
från en aitning på en lagerbock till en LT-turbin vid två olika
laster. Toppar vid frekvenser soa inte på ett en-
enkelt sätt kan relateras till rotationsfrekvensen 50 Hz, är
typiskt för Oil-whip, där axeln virvlar i lagret. Enl. diagraa-
aet fraaträder fenoaenet tydligt vid 300 NU och frekvenserna strax
under 20 resp. 70 Hz.

2. Ett annat utaärfct exeapel pi Oil-whip visas i ett s.k. Caabell-
diagraa i fig. 19, kap I. avsnitt 1.3.5.6, där fenoaenet plötsligt
uppträder när varvtalet Överskrider stabilitetsgränsen, retningen
härrör från korning av en tvåaxlig gasgenerator i en provrigg.

O»t loiVI ••{;»•- l»u

30 40 M 80
VibroTmn frequency (Hz)

fDO

Fig. 17. Återgiven ur "CEGB Research".
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»raktikfaii 9

Av diigi — i t i fij._1t visas ett eneapel pi s.k. steam whirl
eller spaitexcitatiea i en heftryckstorbin. En plötslig ökning
till en oacceptabelt haj nivå inträffar. Stabiliteten kan en-
dast återställas efter en drastisk reduktion av lasten. Infillt
visas ett frekvensspektn* uppnftt under last strax innan d m
plötsliga vibrationsikninajBi. reaken i spektrat vid ca halva
rotationsfrekvensen Sr typisk for •!•§• %hirla-instabi1iteter.

Fig. 18. Återgiven ur "CEGB Research".



Bilaga 2
15

Praktikfan 10

Exempel på skador i ytterringen framgår i avsnitt 1.3.5.2,
figurerna 11-15.

""I
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II.3 Vibrationsövervakning i dag hos Vattenfall

I samband med turbinproblem i Stenungsund under den senare delen
av 60-talet väcktes där intresset för mätning av vibrationer,
vilket även senare har gällt Marviken.

Det är dock under den senare hälften av 70-talet, som intresset
för vibrationsmätning och insikten om dess betydelse starkt
vuxit inom Vattenfall.

Förutom ett allmänt ökat intresse för vibrationer hänger även
detta samman med de problem, som förekommit och fortfarande före-
kommer på komponenter i kärnkraftverken Ringhals 1 och 2, varav
en del inträffade i ett tidigt driftsskede, exempelvis kan näm-
nas skador i laddningspumparna i R2 och vibrationsproblem på
turbinerna i R1.

Oetta medförde en mera målmedveten satsning på mätning och upp-
följning av vibrationstillståndet på komponenterna i dessa anlägg-
ningar, dels i förebyggande syfte och dels genom punktinsatser
på komponenter i samband med driftsproblem eller skador på dessa.

Under detta skede visade sig många problem ha samband med upp-
ställningsresonanser, kritvarvtal, dåligt balanstillstånd eller
uppriktningsfel, av vilka de som krävde konstruktiva ändringar
delvis kunnat åtgärdas.

1 de senare anläggningarna Ringhals 3 och 4 och Forsmark 1 och
2 har VK5 resp. VK6 gjort en målmedveten satsning på uppfölj-
ning av olika komponenters vibrationstillstånd redan från idrift-
tagningsskedet av dessa och även, där så bedömts nödvändigt,
genomfört noggrannare vibrationsanalyser på såväl själva kompo-
nenten som dess maskinbädd och fundament.

Detta har medfört förbättringar i komponenternas vibrations-
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beteende genom åtgärder av olika slag, alltifrån uppriktningar
och balanseringar till injekteringar i maskinbäddar och konstruk-
tiva åtgärder för att ändra kritvarvtal eller uppställnings-
resonans. En del mera grundläggande problem har lett till åt-
gärder först efter lång tid medan andra problem kunnat lösas
omedelbart och direkt på platsen.

Fasta mätrutiner har införts både i Ringhals och Forsmark och
förekommer även i de konventionella anläggningarna (se t ex
VK4, Ullman 780715). I Ringhals uppger man att vibrationsmät-
ning utföres:

- När maskinen är ny, för att samla in

basdata.

- Före resp. efter en underhållsåtgärd.

- För att få en breddad bedömningsgrund
vid val av revisionsobjekt.

- Som extra övervakning under en driftsä-
soog på komponenter med kända vibrations-
problem. Mätning sker då med relativt
täta mätintervall.

- Vid provkörning av maskiner, som ej körs
kontinuerligt.

- Som förebyggande underhåll.

Man mäter den s.k.severitynivån (10-1000 Hz), ev all-passnivån,

och gör filtrering för kontroll av frekvensinnehåll, i första

hand varvtals- och dubbla varvtalsfrekvenserna.



II.3
3

I vissa fall utföres tracking analys och mätning av vibrations-
vektorn vid 1 resp. 2 x varvtalet beroende på objekt. Dessutom
görs vid vissa tillfällen även bandinspelningar under en upp-
rullning av en turbin eller pump vid olika flöden för att senare
kunna analysera med hjälp av trackingfilter, realtidsanalysator
(RTA) etc.

En fast mätrutin är att driftpersonalen loggar vibrationsvektorn
för en rad mätpunkter i samband med en uppstart eller en stör-
ning för turbiner och HC-pumpar.

Driftpersonal utnyttjas i exempelvis Ringhals 3 och 4 för rutin-
mässiga mätningar vid provkörningar.

Endast ett mindre antal komponenter i såväl kärnkraft- och gas-
turbinanläggningar som konventionella anläggningar har en fast
installerad utrustning för övervakning av vibrationer. Detta
gäller främst turbinerna och i kärnkraftverken dessutom reaktor-
sidans huvudcirkulationspumpar, där utrustningen ingått i leve-
ransen.

För vissa vitala komponenter, där problem förekommit under
eller efter idrifttagningsperioden eller på liknande kompo-
nenter i en parallellanläggning har en fast vibrationsmätut-
rustning installerats i efterhand. Exempel på detta är matar-
vattenpumparna i R1 och F1/F2 samt laddningspumparna i R2.

Som komplement till den ordinarie driftsmätutristningen för
turbinerna i R2/3/4 samt Fl/2, som är en skydds- och säkerhets-
utrustning, har en extra vibrationsmätutrustning anskaffats
med beröringsfria axelgivare och hastighetsgivare för diagnos
och analys. En viss komplettering med samma syfte har även
gjorts för turbinerna i R1.

Utrustning för stötpulsmätning på komponenter med rullnings-
lager har införts i samtliga kärnkraftverk och konventionella
kraftverk.
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Då merparten av den fast installerade utrustningen har ut-
förts av maskinleverantören eller enligt hans rekommendationer
innebär detta att någon enhetlig filosofi för val av givare,
mätstorhet osv saknas. Som exempel kan nämnas att turbinanlägg-
ni ngen R1 har hastighetsgivare med visning (efter integrering)
i förskjutning, medan turbinanläggningen R2 har htstighets-
givare med visning av hastigheten, dock med skala i förskjut-
ning (korrekt endast för 50 Hz vibrationer). Den kompletterande
utrustningen på R1 ger hastighetsvärden, medan motsvarande på
R2 ge»- förskjutning.

I såvo? Ringhals som Forsmark strävar man efter att följa
ISO-normernas krav på tillåtna vibrationsnivåer.

I bilagorna 1 och 2 framgår den fasta resp. portabia vibra-
tionsmätutrustningen som ingår i Vattenfalls värmekraftsta-
tioner 1980. Bilaga 3 i avsnitt III.2 anger innebörden av de
beteckningar som använts i bilaga 1 och bilaga 2.
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VK41
Marviken
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LM, TR

LM
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LM, TR

LM, TR

Analysmöjliq-
het

TRF(1), RMS.

TRF(1), RMS

Anmärkning

Ingen fast över-
vakningsutr. Vib-
rationsmätning
sker med hjälp
av handinstrument

Säkerhets- och
skyddsutr.

Säkerhets- och
skyddsutr.

Diaqnos- och ana-
lysiitr. VIBROFLEX

Säkerhets- och
skyddsutrustning.
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Säkerhets- och
skyddsutrustning.
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lysutr. VIBROFLEX

Oscilloskop
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VK52
Laha11
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B3 o 4

VK53
Arendal
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Maskin-
objekt

RCP

Charoing/
Safety Injec-
tion pumps
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Generator

Gasgenerator

Kraftturbin

Generator

Gasgenerator
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MStstorh.
(givare)

v, d

V

V

a

a
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a

a

V

a
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V
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-

-

GrSnsvaVdes-
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' LM
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LM, TR
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TR

LM, TR

TR

TR

Analysmöjliq-
het

Anmärkning

Uttag för mHtn.
vibr. och fasv.
•i —

Säkerhets- och
skyddsutrustning

Säkerhets- och
skyddsutrustning.

Säkerhets- och
skyddsutrustning.
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Försmårk

B1 o 2
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Hallstavik

B1 o 2
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Gen. härvända

Naivapumpar

HC-pumpar
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A

A, R

A

A

A

A

A

A

A

A
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v
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v

v

v

a

a

v

a

a
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v
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v

v

v
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strering
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•
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Gränsvärdes-
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LM, TR

LM

LM

LM, TR
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TR

LM, TR

TR

TR

Analysmöjliq-
het

TRFUiVfU RHS
N=1-9. DC

TRF(1o9), RMS

TRF(1), RMS

Anmärkning

Säkerhets- och
skyddsutrustninq

Diagnos- och ana-
lysutr. VIBROFLEX.

Diagnos- och ana-
lysutr. VIBROFLEX

Säkerhets- och
skyddsutr.

Säkerhets- och
skyddsutr.
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VK63
Gunnarsbo

B1 0 2

Maskin-
objekt

Gasgenerator

Kraftturbin
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Gi vartyp

A

A

Ha'tstorh.
(givare)

V

V
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Gränsvärdes-
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Analysmöjiiq-
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Säkerhets- och
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PORTABEL VIBRATIONSMÄTUTRUSTNING VID VATTENFALLS
VÄRMEKRAFTSTATIONER 1980.

Vftjtrustmnn

Handinstrument

Sinus INIA30
IM152

SPM/SKF
Vibrometer VTM 31

VTM 33

Portabla mät- och ana-
lysinstrument

Tillquist, Vibroflex
B&K 2510
-"- 2511

Nivåskrivare

B&K 2305

X-Y skrivare

Transfer
Watanabe
Kinigor 510

Osciiloskop

Tektronix 214

Bandspelare

Racal FM, 14 kanaler
B&K FM, 4 -"-
HP FM, 8 -"-

Real- tidsanaiysator

Nicolet 440B

FörförstSrkare och mät-
stärkare

B&K 2624
-"- 2625
-"- 2606
-"- 5719

(1-kan.)
(4-kan.)

Filter

B&K 1614
-"- 1621

VK1

X
X

X

VK2

X

X
X

X

X
X

X

X

VK4

•

X

X

X

X

VKE

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

VK6 Anmärkning

x
x
x

Stötpuismätning

Med filter

Med trackinafilter

Tillhör LPVM, B4

Tillhör LPVM, B4



Bilaga 2, sid. 2

PORTABEL VIBRATIONSHKTUTRUSTNIKG VID VATTENFALLS
VÄRMEKRAFTSTATIONER 1980.

Vftutrustninr VK1 VK2 VK4 VK5 VK6 Anmärkning

StromförsSrjni ngsutr.

B&K 1805

Kal ibrerinqsutr. T6r
givare

B&K 4291

Exciteringsutrustninq

Ling el. dyn. vibrator
WB pneum. -M-
VTAB effektförst., SHA 200

x
x
X

X
X
X



Kapitel I I I

REUMOOATIONU R * ÖVERVAKNINGENS UrfLJttOIMG

InneMll:

III.I tefintiiga noraer ocn deras tillantbarnet.
III.1.1 Mg»t oa bakgrunden till de vanligaste noraerna.

2 Tiliaaphara ISO-noraer.
3 Kritisk ginuaglni av de refererade ISO-noraerna.
4 ...... Rekoaaendation för tillaapning av noraerna.

111.2 Övervakningens uppläggning, gransvirden och it-
girder vid gransvSrdesdverskridande.

III.2.1 Diskussion av ett antal centrala policyfrågo*.
2 Koaponentvis utforaade övervakningsprograa.
3 Tillåtna gränsvärden for olika koaponenter saat

åtgirder vid grinsvirdesoversfcridande.

III.3 DokunenUtion, bearbetning och arkivering av nit-
resultaten.

III.4 Arbetsfördelning och utbildning av personal.
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III.1 befintliga normer och deras tillämpbarhet

Såväl internationella som nationella och även företagsknutna
normsystem finns för olika aspekter på vibrationskontroll av ro-
terande maskiner. De tre huvudområdena som oftast berörs är:

1. Balansering. Anvisningar för högsta tillåtna
restobalanser för stela och flexibla rotorer.
Dessa normsystem är i dag, maj 1980, endast del-
vis färdigställda. Anvisningar finns också för
bal anseringsmetodik och krav på balanseringsmes-
kiner.

2. Instrumentering. Anvisningar för vilka krav som
bör ställas på givare, anvisningar för placering
av givare samt kravspecifikationer på signalbe-
handlingsutrustning.

3. Gränsvärden. Rekommendationer för bedömning av

vibrationsnivå för maskiner av olika typ och

storlek.

Salanseringsverksamheten faller inte inom utredningens ämnesområde
och punkt 1 ovan tas därför inte upp här. För punkterna 2 och 3
däremot ges nedan en kort beskrivning av bakgrunden till de van-
ligaste normsystemet, varefter några ISO-normer kortfattat refe-
reras. De två viktigaste av dessa återges i sin helhet i bil. 1-2.
Avsnittet avslutas med en kritisk granskning av de refererade
normerna samt rekommendationer för tillämpning av dem. Dessa re-
kommertiat i oner skall uppfattas som ett generellt policyuttalande
om hur Vattenfall i dag ser på dessa frågor.

111.1.1 ^å<jot ombakg/unde£ till de variiKjastenormerna[

I och med att man under 1930-talet började kunna mäta vibrations-
nivåer uppstod efterfrågan på riktlinjer för bedömning av uppmätta



värden. En tidig och länoe använd vibrationsnorm för stora rote-

rande maskiner upp till 5000 RPM publicerades 1939 av Rathbone ,
2

se fi". 1a. Tio är senare publicerade Yates en liknande norm,
se fig. 1b. Båda normerna

Fig. 1. Rathboners och Yaters vibrationsnormer, återgivna ur ref.

3.

är baserade på subjektiva bedömningar. Undersökningarna tillgick
så att ett antal maskiner i drift inspekterades och bedömdes av
erfarna inspektörer från fnrsäkringssällskap, varefter deras be-
dömning korrelerades med uppmätta nivåer och sammanställdes i
diagram enl. fig. 1.

Rathboners undersökning gjordes för maskiner med tunna lagerpar-
tier och robusta fundament, medan Yate:s undersökninn avsåg far-
tygsmaskiner, som normalt har en vekare uppställning.
Detta förhållande kan förklara varför Yates tillåter högre nivå
än Rathbone.

Tyska normen VDI 2056, publicerad 1957, är baserad på tidigare
publicerat material. Gränsvärden för gruppen G i VDI 2056, stora
roterande maskiner på styva fundament (t ex turbogeneratorer), år
baserad på Rathboners norm från 1939, men ned vissa extraplationer
och förenklingar. Som framgår av fig. 1a, ger Rathbone gränsvärden
för förskjutningsamplitud, som uppritade som frekvens, bildar
kurvbåqar i ett log-log diagram. I VDI 2056 har bågarna apnroxi-
merats till räta linjer, vilka då kan representeras med konstanta
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(frekvensoberoende) siffervärden för vibrationshastiohet. Detta

innebär en viss praktisk förenkling gentemot Rathbone:s ursprunp-

lipa grafiska representation. Den fysikaliska ^'.ydeisen av att

mäta i k>lika storheter: Förskjutning, hastighet och acceleration

kommer att diskuteras senare.

Det idag, i varje fall i Sverige, förhärskande normsystemet är

ISO-normerna. England, och därmed troligen samväldesländerna,

använder BS-systemet, vilket dock helt ansluter siq till ISO.

I USA används förutom ISO, även API normerna vilka är utvecklade

speciellt för petroleumindustrin och där använts som kontrakts-

underlag sedan länge. API normerna skiljer sia helt från de ovan

nämnda normerna i och med att mätvärdet utgörs av axel utslag

mätt relativt lagerbock. En norm för axelvibrationer har också

kommit inorc VDI-systemet och motsvarande finns under utarbetande

inom ISO.

111.1.2 Til^lämpbara lS(hnormer

ISO 2954. Publicerad 1975, se bil. 1. Anvisningar för instrumen-

tering vid mätning av absoluta lagerbocksvibrationer. Kravspeci-

fikation ges för givare avseende tvärkänslighet, frekvensgång,

frekvensomfång, störningskänslighet och miljöpåverkan. Kravspeci-

fikationer ges även för analysutrustning för utvärdering av vibra-

tionssignalens Severity-värde.

ISO 2372. Publicerad 1974, se bil. 2. Anvisningar för val av gräns-

värden för lagerbocksvibrationer på roterande maskiner och maskiner med

fram- och återgående rörelse av olika storleksklasser. Normen

bygoer direkt på VDI 2056 och är alltså väsentligen baserad Då

Rathboners undersökning från 1939. Klassindelningen av maskinty-

per har dock gjorts mer detaljerad än i VDI 2056 och ytterligare

några modifieringar har gjorts för att väpa in nyare erfarenheter.

ISO 2372 förutsätter mätning enligt de anvisningar som ges i ISO



2954 med IWS vibrationshastighet filtrerat mellan 10-1000 Hz som
övervakningsparameter. Denna parameter har givits termen "vibra-
tion severity" eller "ISO-normerad vibration". För stora maskiner
skiljer normen mellan maskiner pi "mjuka" resD. "styva" ^undament.

ISO 3945. Publicerad 1974. Helt baserad på ISO 2372, men tar
endast upp stora roterande maskiner och då något mer detaljerat
än denna. I motsats till ISO 2372 ges också en kvalitetsbedömning.

ISO 2373. Publicerad 1974. Anvisningar för val av gränsvärden för
lagerbocksvibrationer för vissa storleksklasser av elektriska
maskiner (end. 3-fas och likströmsmaskiner).

ISO/TC 108/SC 2/WG 1.N28 (1978) och VDI 2059 (1979). Dessa två norm-
förslag resp. normer behandlar övervakning av axelvibrationer.
ISO-förslaget bygger delvis på VPI normen. Axelvibrationerna kan
mätas antingen relativt lagerbock med t ex beröringsfri givare
eller absolut (rel. en seismisk massa) med t ex "shaft rider".
Anvisningar för montage, riktning och position av givare samt
givarnas noggrannhet ges. VDI-normen tar också upp mätning av
axelns jämviktsläge i lagret vid olika varvtal och driftlägen.
Erfarenheterna från användning av axelvibrationsmätningar för
att övervaka roterande maskiner är ganska små, och normförfat-
tarna ger därför endast sparsamma anvisningar för gränsvärden
och dessa är dessutom givna med många förbehåll.

111.1.3 H 1"!*!^ n?5?m_9*n!L ay_de_ L ef e r_ e r_ a d e_ rso_~H°1me_rn_a

Många av de invändningar och begränsningar i normsystemen, som
diskuteras nedan har normförfattarna varit fullt medvetna om och
de finns också i viss mån redovisade i normtexterna. T ex sägs
i inledningen till VDI 2056: "Es ist seibstverständiich, dass
die an der Oberfläche (Yta) messbaren Schwingungen nur erste
Anhaltspunkte uber das Schwinqverhalten einer Maschine geben
können". Liknande reservationer görs i ISO 2372. Eftersom utredningen
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anser det väsentligt att normerna inte tillämpas rutinmässigt,
utan just som sägs ovan, som en första bedömningsgrund i brist
på mer detaljerad kunskao,qörs i detta avsnitt en ganska detal-
jerad genomgång av normernas begränsningar. Härvid sätts ofta
normerna, som är generella och erfarenhetsbaserade, i motsats till
mer individuella och detaljerade bedömningar baserade på normala
ingenjörsmässiga metoder (t ex uppträdande spänningar kontra
materialdata, befintliga spel kontra uppriktningstoleranser och
utböjning osv)

Diskussionen nedan gäller huvudsakligen de tre normer som ger
konditionsbedömningar baserade på lagerbocksvibrationer. Normen
Tor axelvibrationer är ännu bara under utarbetande och rekommen-
dationerna för gränsvärden är alltför ofullständiga. Därmed inte
sagt att inte övervakning av axel vibrationer kan vara berättigade,
men då har man inte så stor hjälp av normerna utan användaren får
själv uppställa bedömningsgrunder. De gränsvärden som ges är av-
sedda att användas dels vid idrifttagninn och leveranskontroll
av ny utrustning, dels för att under senare drift bedöma maski-
nens status och kondition. Denna utredning är koncentrerad till
övervakning av i drift varande maskiner och endast dessa aspekter
behandlas här.

I normen vill man med så enkla medel som möjligt göra en bedömninq
som med nödvändighet egentligen innehåller manna komplexa moment.
Man kan inte direkt relatera de vibrationsnivåer som mäts på
lagerbockarna med de belastningar som verkligen uppträder i mas-
kinens stationära och roterande delar och som är avgörande för
säker drift. Detta pånekas också i normen. Vad normen ner är alltså
en subjektiv korrelation mellan vibrationsnivåer å ena sidan, och
erfarenheter av uppträdande skador å andra sidan. Normen fyller
naturligtvis här ett stort behov - en enkel mätning som qer möj-
lighet att bedöma en maskins kondition mot bakgrund av befintlig
erfarenhet. Frågan är emellertid hur stor korrelationen mellan
"severity"-värdet och skadefrekvensen i verkligheten är.Det kan
vara nyttigt att hålla beoreppet 0 e f f i avsnittet 1.3.6 i minnet
1 denna diskussion.



Son nämnts tidigare används endast Mätvärdet för "severity"
(RMS vibrationshastighet 10-1000 Hz) son bedömningsgrund, flver-
vakningsparanetem innehåller alltså ingen frekvens - eller fas-
information. En jämförelse med karakteristiska vibrationer och
skador i avsnittet II.2 visar att för flera viktiga feltyper fås
ganska ofullständio information med denna mätning. Ur diagnostisk
synpunkt får mätninn och bedömning enligt ISO-normen lån ö -- för
många feltyper. Exempel: Skovelbrott som t o m kan ge en sänkning
av "Severity" värdet eller "Oil-whip* som vid låq frekvens endast
ger ett litet tillskott tin "Severity" värdet trots att det är
ett allvarligt ftl som ofta leder till lagerskador. ISO-nor-
mens gränsvärden ger i stort sett ingen ledning i dessa fall.
Däremot kan "Severity" värdet och dess variation med tiden stu-
deras med avseende på steg eller andra, för den aktuella maskinen,
onormala indikationer.

ISO-normens användbarhet i diagnostiska sammanhang inskränker
sig främst till bedömning av massobalans och rotorns rakhet.
Dessa två felaktigheter ingår egentligen i en annan frågeställ-
ning, nämligen vilka vibrationsnivåer maskiner av olika typer och
storlekar.tål innan skadefrekvensen stiger. Även här måste man
nog säga att ISO-normen blir väl fyrkantig. Uppdelning av maskiner
i klasser görs, men blir mycket grov. Forsmark 3 turbinen med en
rotorsträng vägande ca 950 ton och uppställd på betongfundament
tillhör samma grupp, och fir alltså samma gränsvärden, som en gas-
generator med rotorvikt 500 kg och upphängd i flexibla leder.
För stora maskiner har normen gjort en uppdelning för maskiner
på veka resp. styva fundament. Man tillåter då högre nivåer på
veka maskiner ined hänvisning till att mindre lagerkrafter krävs
för att excuera deras lagerbockar. Hetta Sfr i och för sig ett
steg i rätt riktning, men rent praktiskt råkar man på svårighe-
ter när det gäller många moderna maskiner. För ytterlighetsfallen,
säg maskiner med lagerbockar och/eller turbinbord uppställt på
fjädrar (t ex KWU-maskiner) resp. turbiner nå mycket massiva be-
tongfundament (vanligt bland amerikanska maskiner),är klassindel-
ningen rättfram. Manna moderna maskiner t ex våra egna kärnkrafts-
turbiner, kan emellertid inte enkelt klassificeras på detta sätt.
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Den regel som ges, nämligen att fundament, som har resonanser
under driftvarvtalet skall behandlas som veka, är olyckligt för
att inte säga rent felaktig ur fysikalisk synpunkt. Även om det-
ta villkor är uppfyllt kan man mycket väl få hög styvhet hos la-
gerpedestaler om en anti-resonans hamnar på driftvarvtalet. Bätt-
re vore att klassificera fundamenten direkt efter uppmätta värden
för lagerbocksimpedans vid driftvarvtalet. Vid en sådan mätning
på ett 10-tal roterande maskiner (turbiner, pumpar, kompressorer)
i en petrokemisk industri, alla tillhörande samma ISO-klass, upp-
mättes impedansvärden med en spridning av storleksordningen 100.
Härav inses hur väsentligt det är att rätt ta hänsyn till lager-
pedestalsstyvheterna vid en bedömning av de uppträdande lager-
krafterna på basis av lagerbocksvibrationer. Redan Rathbone var
inne på liknande tankegångar i och med att han rekommenderade att
man tillät högre nivåer för maskiner som gick nära uppställnings-
resonanser.

Valet av övervakningsparametern "Severity" är också värt att dis-
kutera. Frekvensomfånget 10-1000 Hz är inte förenligt med det
varvtalsområde 600-12000 RPM för vilket normen gäller, bl a
eftersom lagerinstabilitet (ca J axelvarvtal et) hos en maskin
med driftvartal 600 RPM då inte skulle upptäckas. Undre gräns-
frekvens bör ligga på högst 30% av driftvarvtalet. Detta är
emellertid mer en randanmärkning. Fler centralt är valet av vibra-
tionshastighet som mätstorhet. I vad mån detta är en lämplig mät-
storhet beror på vad man främst vill gardera sig mot. för utmatt-
ningsskador hos lagerbockarnas infästnino, fundament, oljerör
eller sekundär utrustning ges mått för konstant skaderisk som
funktion av sp.amplitud och antal cykler (för en viss tidsperiod
är antalet cykler proportionellt mot frekvensen) i sk Wöhler-
diagram. Om man med hjälp av ett sådant, mycket approximativt,
skulle konstruera ett mätvärde för konstant skaderisk fås ett
uttryck enligt nedan (gäller kring utmattningsgränsen),
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A x o 0 0 5 = konst ( I I I . 3 )

dvs en fördubbling av frekvensen notsvaras av en ökning på endast

ca 42 av amplituden.

Detta skall då jämföras med uttrycket för vibrationshastighet

UVP = A x o ( I I I . 2 )

Som viktar en fördubbling av frekvens lika högt som en för-
dubbling av ampiitud. För mer stationära maskinvibrationer kan
man utgå från att antalet cykler under en maskins livslängd över-
stiger den gräns där risken för utmattningsskador inte längre
ökar. Ur denna synpunkt Överskattar normen kraftigt betydelsen
av högfrekventa vibrationer.

I ovanstående resonemang försummas inverkan av svängningsformen
på uppträdande spänningar. Denna effekt kan aldrig tillföriigt
bedömas på ett generellt sätt, men allmänt kan sägas att resonan-
ser vid högre frekvenser har mer komplicerade svängningsformer
och därmed större spänningar per enhet förskjutning. Här finns
alltså ett visst stöd för val av vibrationshastighet som ÖVP.

Diskussionen ovan rör framför allt påkänningar i fundament och

andra flexibla komponenter förbundna med lagerbockarna.

Anser man i stället att lagerkrafterna är av avgörande betydelse
blir sambanden mer komplicerade och beror på fundamentsresonans-
ernås läge i förhållande till driftvarvtalet. Om pedestal en
tankes fungera som ett enmassesystem fås för underkritisk drift
lagerkrafter proportionella mot lagerbockens förskutningsampli-
tud, på resonans blir lagerkrafterna proportionella mot lager-
bockens vibrationshastighet och slutligen överkritisk, är lager-
kraften proportionell mot lagerbockens acceierationsamplitud.
Verkligheten är som vanligt än mer komplicerad med kanske flera
samverkande resonanser varav en del då kan vura underkritiska
medan andra är överkritiska. Det är alltså svårt att väl represen-
tera lagerkrafter med en enda mätstorhet. Vill man ändå göra
detta ligger vibrationshastighet närmast till hands som en
kompromiss mellan förskjutning och acceleration.
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Upnvärmningseffekter lokalt i lageroljan p g a axelvibrationer
är proportionella mot axelns vibrationshastighet relativt lagerpede-
stalen i kvadrat. Storleksordningen pi denna uppvärmning är dock
helt obetydlig jämfört med den temperaturhöjning son fås vid glid-
lagers normal funktion och torde därför kunna försummas helt.

Matning av vibrationshastighet innebär en fördel ur praktisk syn-
punkt när det gäller att förse roterande maskiner med automatiska
larm- och tripfunktioner. Under uop- och utrullninn passeras ofta
flera kritvärv med höga amplitudnivåer. Dessa bör normalt inte
leda till trip eftersom de passeras snabbt. Då vibrationstopparna
inträffar vid lägre varvtal blir värdet för vibrationshastighet
lägre och man fir härigenom en viss undertryckning av tripfunk-
tionen. Oetta gir naturligtvis också att åstadkomma för förskjut-
ningsmätning, men kräver extrautrustning.

Allt sammantaget kan väl sägas att valet av vibrationshastighet
är fullt rimligt, men att några egentliga principiella fördelar inte
vinns jämfört med om man i stället valt att använda förskjutnings-
ampiitud som mätstorhet.

Hittills har diskuterats i vad mån de metoder som ISO-normerna
anvisar är relevanta för uppgiften att bedömma konditionen hos
roterande maskiner. Nästa frågeställning är då huruvida de gräns-
värden som ges är väl valda om man trots de invändningar som
finns ovan vill göra bedömningar enligt ISO-normens metoder.
Här verkar finnas en viss enighet bland de som arbetar med
vibrationsproblem, att normens gränsvärden är ganska väl avvägda.
Som man måste vänta sig av en så generell nåt- och bedömnings-
metod går det att hitta exempel både på maskiner som inte tål
att köras vid de nivåer som ISO-normerna anoer (t ex Stals
radialmaskiner) och på motsatsen (t ex pumpar upphängda i slanka
rörsystem), där ISO-normen är onödigt restriktiv.
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Detta följer emellertid av mätmetodens generalitet snarare än
de gränsvärden som valts. Normen bygger i stor utsträckning på
drygt 40 år gamla mätningar och dagens maskiner är både större
och vekare än dåtidens. Man skulle därför kunna förvänta sig att
gränsvärdena är alltför konservativt satta. Ned ökande storlek
på maskinerna har dock kraven på jämn och störningsfri drift
ökat så att man genom att bibehålla de ursprungliga gränsvärdena
egentligen skärpt kraven på uppriktning och balanseringsnoggrann-
het. En allmän erfarenhet är att maskiner som är noggrannt
balanserade och uppriktade och som inte lider av speciella pro-
blem eller extrem obalanskänslighet oftast kommer ner i ISO-
normens område "good".

I detta sammanhang bör givarnas placering beröras. Enligt normen
placeras de i vertikal, horisontell och axiell riktning på lager-
bockarna. Någon vektoriel 1 addition av vertikala och horisontella
mätvärden görs ej . Om nu lagerförskjutningen följer en tillplattad
ellips orienterad i 45° riktning fås ett mätvärde som är endast
70% av det verkliga. Här måste alltså normen innehålla en extra
säkerhetsfaktor som är rent mättekniskt betingad. Frågan om
givarnas placering behandlas mer utförligt i avsnitt IV.3.3.B.

111.1.4 Rejcommenda t ionerför_ti_l_l_åmpm nga v̂  normerna

Mot bakgrund av vad som sagts i föregående avsnitt skulle man
kanske helst avstå från att använda de befintliga normerna och
i stället försöka göra bedömningar baserade på storheter med
ett direkt och konkret samband med uppträdande påkänningar.
Praktiskt är detta emellertid långt ifrån alltid möjligt utan
i dag lika väl som när Rathbone:s första norm kom ut finns ett
behov av att kunna göra enkla, preliminära bedömningar av en
maskins driftegenskaper. Det kan då gälla leveranskontroll av
en ny maskin, idrifttagning efter servicearbeten eller periodisk
driftövervakning. Så länge man har klart för sig att detta inte
är möjligt att göra med någon högre grad av rationalitet, utan
med nödvändighet blir subjektivt och baserat på "erfarenhet"
är fortfarande ISO-normerna 2372, 2954, 3945 de mest lämpade.
Några kommentarer är på sin plats:
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1. Till "veka fundament" i 2372 och 3945 skall endast de funda-
ment som verkligen är uppenbart statiskt veka räknas. Exempel-
vis f1änsmonterade pumpar och elmotorer, pumpar upphängda i
slanka rörsystem, gasgeneratorer upphängda i leder osv.
övriga fundament, t ex samtliga kärnkraftturbiners, betraktas
som styva. Denna klassificering avviker från den gängse enligt
VDI-normen, se III.1.6-7. Med den definition som normen ger
torde det vara omöjligt att i praktiken hitta någon stor,
modern turbin, som skulle klassas som styv. Ändå är det de
gränsvärden som ges under rubriken "styva fundament", som

är rimliga och som också tillämpas i praktiken på Vattenfalls
stora maskiner. Därav den något drakor iska klassindelningen.

2. Mätning i vibrationshastighet innebär att man måste se upp
för eventuella svängningar av mycket låg frekvens och med
stora amplituder. Omvänt överskattas kanske betydelsen
av högfrekventa komponenter, t ex hydrauliskt exciterade
vibrationer i impellerpumpar (bladfrekvens och multiplar)
eller kuggfrekvens i växlar.

ISO-normen använd enligt ovan skall tjäna endast som en första
bedömningsgrund. Om mätvärdet innehålls i "good" och om inte
tidigare erfarenheter av komponenten ger anledning till speciella
hänsyn anses maskinen tillfredsställande ur vibrationssynpunkt.
Mätvärden som däremot överstiger gränsvärden för "good" skall
leda till åtgärder eller noggrannare undersöknir.gar.

De åtgärder som i första hand är aktuella är underhållsarbeten
av typen uppriktning eller balansering. Anvisningar och gräns-
värden för sådana arbeten ges i bilaga 3. Bedömningsgrunderna
är baserade på ISO 3945, men modifieringar som tar hänsyn till
erfarenheterna på de aktuella maskinerna har gjorts, dels så
att trimningsbalansering ej görs förrän över 2.8 mm/s, dels med
restriktivare gränsvärden för trip.
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Rekomaendationer ges i detalj endast för trimningsbalansering.
När det gäller diagnostik av andra skador och felaktigheter än
obalans och skevhet är ISO-normens generella mätsätt otill-
räckligt för mänga skadetyper och här hänvisas i stället till
avsnittet II.2.

För trimningsbalansering och de typer av uppriktning som kan
göras i samband med driftstopp pga andra händelser och inte
innebär några egentliga kostnader har ambitionsnivån (bilaga 3)
lagts ganska högt. Det finns allmänt sett en hel del att vinna
på att vidmakthålla ett gott balanstillstånd även om huvud-
komponenterna kanske egentligen tål avsevärt högre nivåer än
vad som angetts här. Skäl för att lägga ner arbete på trimnings-
balansering kan vara:

1. Minskade underhållskostnader. Utaattningspåkän-
ningar på lagermetall, rör, kabiage, ventiler
och annan sekundär utrustning hålls låg. Arbets-
miljöfördelar.

2. Minskat slitage i tätningar vid upp- och utrull-

ningar påverkar verkningsgraden på pumpar, tur-

biner osv.

3. Säkerhetsmarginaler vid en större skada t ex

skovelbrott.

4. Balanseringen är lättare att utföra om nivåerna

inte tillåts bli för höoa i vilket fall olinjära

effekter kan uppträda.
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5. Niskering av felfunktion. Höga obalansexci terade
vibrationer kan innebära att saå, aen betydelse-
fulla förändringar inte uppaärksaaaas.

För aaskiner aed varvtalsfrekventa vibrationer där aan av olika
skäl inte koaaer ned i klass "good" (fältbalansering omöjlig, hög
obalanskänslighet p g a resonanser, obalanser soa ändras aed drift-
läget) krävs en aer detaljerad utredning av maskinens vibrations-
tillstånd och de påkänningar soa uppträder. Utredningen kan då
antingen leda till att aan kan övertyga sig oa att de högre nivåer-
na är oskadliga eller till förslag till oabyggnad. Detta aåste
avgöras från fall till fall och utredninaen skall baseras på gängse
ingenjörsaässiga aetoder soa tilläapas på den aktuella konstruk-
tionen. Denna tillämpning av normen är i överensstämmelse aed norm-
texten, där det uttryckligen sägs att normens gränsvärden inte
skall användas ifall de motsägs av aer utförliga undersökningar.
Några infallsvinklar för sådana bedömningar ges nedan:

Fundaaentets utformning.
En aaskin på vekt stålfundament eller flänsaon-
terad ned ett eller flera bärlager "fria" kan
tillåtas ha höore nivåer än en aaskin på kraftigt
betongfundaaent. Nät lagerbocksimpedansen aed vib-
rator eller transientexcitation (helst utan rotor).
Roterande delar.

Finns tätningar med litet spel långt från bärlag-
ren? Då finns risk för kontakter vid stora axel-
svänqningar. Ibland är det möjligt att direkt
mäta dessa spel under drift.
Overhang medför risk för mycket stora utböjningar
hos detta utan motsvarande höga lagernivåer.
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3. lager.
Finns aniednino att tro att lageraetailen(babbitsen)
ar speciellt känslig Tor vibrationer (hög lager-
oljctcnBeratur? Tidigare skado- i babbits?' Studera
lagtrbultar och sekundärutrustning av typen olje-
rör, instrument, kablage och reglerdon fasta i
lagerbocken ur utnattningssynpunkt.

4. Matning och/eller beräkning av spinninoar.
Ibland kan de uppträdande spänningarnai hSot påkända
komponenter nätas direkt ned trådtöjningsgivare
eller beräknas teoretiskt.

5. Utnyttja erfarenhet.
Den erfarenhet av drift och underhill son m n
själv, leverantören eller andra kunder har frän
den aktuella Maskinen och dess känslighet för
vibrationer skall givetvis utnyttjas.
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INTERNATIONAL STANDARD ISO 2954 1975 (E)

Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery -
Requirements for instruments for measuring vibration
severity

1 SCOPE A N D F IELD OF APPLICATION

This International Standard states the requirements which a
measuring instrument for vibration severity of machines
should meet if inaccuracies of measurement, particularly
when making comparisons between one machine and
another, are not to exceed a specific value. Instruments
meeting the requirements of this International Standard are
suitable for use in carrying out the procedures specified in
ISO 2372 and ISO 2373 and are designated "Measuring
instruments for vibration severity in rotating and
reciprocating machines".

The instruments covered by this International Standard give

direct indication or recording of root-mean square vibration

velocity, which is defined as the measuring unit of the

vibration severity.

NOTES

1 A method of checking true roof-mean-square indication a
described in an annex

2 Subject to limitation of the measuring-frequency range, these
instruments may be used for other applications where similar
accuracy of measurement is required, for example measurement of
vibration velocity of structures, tunnels, bridges, etc.

2 DEFINITIONS

The terms used in this International Standard are defined in
the following IEC Publications and ISO International
Standards :

I EC 184, Methods for specifying the characteristics of
electromechanical transducers for shock and vibration
measurements.

IEC222, Methods for specifying the characteristics of
auxiliary equipment for shock and vibration measurement.

ISO 2041, Vibration and shock - Vocabulary

ISO 2372, Mechanical vibration of machines with operating
speeds from 10 to 200 rev's - Basis for specifying
evaluation standards.

ISO 2373. Mechanical vibration of certain rotating
electrical machinery with shaft heights between 80 and
400 mm - Measurement and evaluation of the vibration
severity.

3 GENERAL REQUIREMENTS

A vibration measuring instrument usually consists of : a
vibration pickup: an indicator set which contains an
amplifier, correcting filter networks for the frequency
response and an indicating or recording instrument; and
a power supply system.

The requirements described in this clause apply to the
general characteristics of the complete assembly of the
pickup and the true v r m , indicator set. Clauses 4 and 5
contain the detailed requirements for each of these main
units.

3.1 The frequency range of the vibration severity
measuring instrument shall be from 10 to 1 000 Hz.

NOTE — This means that The frequency range corresponds to the
frequency interval employed in the evaluation scale in ISO 2372.

3.2 The sensitivity within the measuring-frequency range
shall not deviate from the reference sensitivity at 80 Hz by
more than the quantities given in the table.

TABLE - SanattvMy relativ* to the referanc* sensitivity
M 80 H i and limiting values of the pa»nia»Ma deviation

within the frequency interval from 1 te fO 000 Ht

Frequency
Hz

1

2.5

10

20

40

80

160

500

1 000

4000

10000

Nominal value

-

0.016

1,0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0 016

-

wfatiw scnsrtnHfy

Minimum value

-

0.01

Maximum value

0.01

0,025

0.8 1.1

0.9

0.9

1 0

1.1

1.1

1.0

09 1.1

0,9 1.1

0.8 1.1

0.01 , 0025

0 01

To minirrwe measui ertvnt errors cjusecJ by fh* >ffer 'tf^r.r ••

due to vibrations with frequencies outvde th.-

measunng frequency range, the ^nsitiv'tv s*a(| dec•«•->-



ISO 2954 1975 (E)

rapidly in a clearly defined manner at the limits of the
frequency range. Both the required nominal values of the
sensitivity and the permissible minimum and maximum
values are given m the table.

To preclude doubts about the course of the sensitivity
between the cutoff frequencies shown in the table, figure 1
illustrates the course of the nominal value of the relative
sensitivity and the limit of the permissible deviation within
the whole frequency range from 1 to 10 000 Hz.

NOTE - In tome cam it may be »ternary to limit further the
measuring.!tequency rang» at its upper or tower boundaries to avoid
interfering vibrations which are irrelevant to the assessment o< the
vibration characteristics of a machine. For this purpose the
instrument may be equipped with additional high-pats or low-pass
litters. It it recommended that the cutoff frequencies and edge
steepness of these filters be selected in accordance with IEC
specifications

When the measuring-frequency rang» is narrowed down by
additional filters, the measured value should not be used for
assessing the vibration severity m accordance with ISO 2372 and
ISO 2373. To avoid errors, it is necessary to state the cutoff
frequencies for the measuring-frequency range as well as the
measured value, for example »rmm <40 to 100 Hz) = 7,5 mm/s

3.3 The selection of the measurement range shall be such
that the indication of the lowest level of the vibration
severity to be measured shall be equal to at least 30 % of
the full-scale value. The minimum and maximum levels of
the vibration severity range (for example in accordance
with table 1 of ISO 2372) shall be stated, for example
"Measuring instrument for vibration severity with
measurement range 0,28 to 28 mm/s".

3.4 The error of the vibration seven t .
instrument is composed of the permissible deviation '<?•
the frequency response in accordance with 3 2 and -re

error in the absolute value of the sensitivity at the reference
frequency of 80 Hz (i.e. calibration error). The
measurement error may be up to a maximum of - 10 ^ of
the indicated value, including the calibration error, at
80 % of full-scale value.

These limits of error apply over the whole operating
temperature range authorized for the vibration pickup did
indicator set (see 4.8 and 5.4). for all types of attachment
to the vibration pickup (see clause 4). for all lengths of
connecting cable between the vibration pickup and the
indicator provided by the manufacturer (see 4.14) and a
± 1 0 % fluctuation in the supply voltage.

NOTE - Only one of the above parameters shall be checked at a
time.

3 5 For calibration, the pickup shall be excited bv a
sinusoidal vibration with a vibration direction which
deviates by not more than ± 5° from that of the sensitive
axis of the pickup. The total harmonic distortion of the
exciting vibration velocity shall not exceed 5 V The
velocity of the exciting vibration must be known with an
uncertainty of less than ± 3 % within the whole measuring-
frequency range.

It is recommended that the reference value of the
sensitivity at 80 Hz be adjusted to v > m t = 100 mm/s at a
room temperature of 20 ± 2 C.
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4 REQUIREMENTS FOR THE VIBRATION PICKUP
AND CONNECTING CABLE

4.1 The pickup shall be of the seismic type. i.e. it shait
measure the vibrations of interest by comparison with a
static reference system determined by the mode of
operation of the pickup.

4.2 If a vibration pickup designed for attachment to the
object of measurement is used, this shall be affixed by a
rigrtj mechanical connection, for example cementing, damp-
ing or screwing on or by means of a probe tip. No
mechanical resonances of the rigid mechanical attachment
or of the probe tip shall appear in the operating frequency
band of the pickup.

4 3 For all types of attachment, the transverse sensitivity
rat.o shall be less than 0.1 over the whole
measuring-frequency range.

The maximum level of vibration velocity for linear response
of pickups shall be at least three times the vibration
velocity at full-scale deflection in the sensitive direction.

4.4 To show the extent to which the vibration pickup
affects the object of measurement, the effective mass of the
vibration pickup shall be indicated m an easily visible
manner on the vibration measuring instrument. To suit a
wide range of applications, the mass shall be kept to the
minimum possible.

NOTE - An indication of whether the mass of the pickup is too
great can be obtained by the following method
Double the co vibrating mass of rhe pickup by an additional ma»: if
the new indication shows a deviation from the original reading of
more than 12 %, the mass of the vibration pickup is too great at
compared to the object of measu- <<fnx and the leiuit should b*
reicctcd.

4.5 The amplitude and frequency range of the vibration
pickup shall be wide enough to avoid exceeding the
permissible measurement error, as specified in 3.4.

4.6 The pickup shall withstand, without changing its
characteristics, vibration in all directions of at least three
times its specified maximum vibration input.

4.7 The equivalent input quantity of the self-interference
by hum and noise and the equivalent input quantity of the
extraneous interference for interference fields and
excitations with a magnitude as stated below shall not
affect the measurement by more than 10%. When the value
depends on the orientation of the instrument in the field,
the most unfavourable value shall be used.

The manufacturer shall state the results of tests made under
the following disturbing conditions :

4.7.1 Thp pickup shall be subjected to a homogeneous
magnetic field of 100 A'm and 50 or 60 Hz and the field
intensity shall be measured before inserting the pick.jp

4.7.2 The pickup shall be subjected to a homogeneous
airborne noise field with an rms sound pressure level of
100dB re 2 x 1 0 s Pa in each octave, produced by a
random noise generator or a warble tone generator over the
range 32 Hz to 2 kHz.

4.73 H the PKkup has an electric conducting connection
to the object of measurement and the indicator is line
operated, an earth current of 100 mA rms at the supply
frequency shall be fed into the earth connection of the
pickup and discharge at the earth terminal of the indicator
set.

4.8 The operating temperature range of the vibrat:on
pickup and connecting cable within which the error of
measurement will not exceed the limiting values specified in
3.4 shall be stated.

4.9 The permissible temperature range to which the
pickup and connecting cable can be subjected without
damage shall be stated.

4.10 The maximum non-operational vibration and shock
limits in any axis of the pickup to which it can be subiected
without damage shall be stated.

4.11 The maximum humidity to which the pickup and
connecting cable (as well*as supplementary cables which are
included) can be exposed and continue to operate withm
specification shall be stated.

If the pickup is to be used in any other hazardous
environment such as corrosive atmosphere, the ability of
the pickup to withstand this environment shall be
indicated. If the pickup is to be used in an explosive
atmosphere, its intrinsic safety shall be stated.

4.12 If applicable, the output of the pickup due to the
base strain sensitivity at its mounting surface shall be
indicated.

4.13 If available, information on the predicted mean time
between failures, life expectancy and the recommended
time between recalibrations of the pickup shall be given.

4.14 If there is a connecting cable between the vibration
pickup and the indicator set, its length shall be at least t m
The manufacturer shall state what additional extension
cables can be used without exceeding the tolerances m 4 7

5 REQUIREMENTS FOR THE INDICATOR SET

5.1 The indicating instrument may be a pointer type
instrument, a graph recorder or a digital indicator

5.1.1 The instrument shall indicate the true roof rrv;<jr
square vibration velocity

5.1.2 The enor in calibration of the instrument sfj ••••;•!
e*f>i»d ' 2,5 of tnp full sej!? va ue
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5.1.3 The indicator on the instrument shall be easily
readable down to 1/5 of the full-scale value. To identify the
quantity measured and the unit,
marked on the instrument.

in mm/s" shall be

5.2 When a sinusoidal signal with a frequency anywhere
within the measuring-frequency range and an amplitude
permitting a steady-state nominal value of 70% of the
full-scale value is fed suddenly into the input of the
indicator set at an equivalent voltage, the initial overshoot
shall not be more than 10 % of the final reading. There shall
be no undershoot at the time when the difference of the
peak values of the pointer oscillations, as compared to the
final position of the pointer, is a maximum of 1,5 % of the
full-scale value.

5.4 The operating temperature range and non-operatmg
temperature range of the indicator set shall be stated

5.5 The maximum humidity to which the indicator set can
be exposed and continue to operate within specification
shall be stated

If the indicator set is to be used in any other hazardous
environment such as a corrosive atmosphere, the ability of
the indicator set to withstand this environment $ha!l be
stated. If the indicator set is to be used in an explosive
atmosphere, its intrinsic safety shall be stated.

5.3 For the purpose of checking the amplification, there
shall be a device which permits a setting of the total
amplification of the indicator at a specific frequency (for
example, 50 Hz I with an uncertainty of less than ±2%.

6 POWER REQUIREMENTS

The input power requirements for the pickup and indicator
set shall be specified.



ISO 2964 1975 (E)

ANNEX

METHOO FOR TESTING rtm VOLTAGE INDICATORS

A.I TEST CIRCUIT

U

Trut rim mater

Squarc-wfoc
generator

Sine-wave
generator

t

Intirumtnt under t » t

W : network corresponding to
tlw frequency rispons* o<
th« imtrumtni under test

FIGURE 2 - Circuit for «•• MHmf of rmt-*ortag» indkatott

The following procedure is given as a method suitable for the testing of rmsvoltage indicators. The values given below are
based on the following definitions of crest factor :

crest factor - —
U

. .111

where

U is the larger amplitude of the generalized rectangular asymmetrical wave m figure 2 (i.e U - luu\ or lu^l. whichevsr s
larger);

U is the root mean-square value of the wave.
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C M ST FACTO* VALUfS

By definition.

For the general case shown in figure 2. it can be shown that

and that the
A

crest factor = — • . 1 4 )

Three special cases are

A) Symmetrical square wave :l « p = «„ and t, = - J

crest factor = 1 (5)

/ r\
B-1) Asymmetrical square wave :|t uD > un and r, = - I

crest factor = ' = * ( 6 )

B-2) Asymmetrical square wave :f « p < «« and f, = — J

crest factor = ' = l 7 !

C) rectangular-pulse wave : («„ = 0 and f, < T)

crest factor = / - <8'

A.2 PROCEDURE

A A 1 Adjust the square-wave generator for t, to be 4 rrts. Adjust the period for T of both generators to be 8 ms.

A.2.2 Adjust the sine-wave generator amplitude for a reading on the instrument under rest to be approximately 90 ".< of the

full scale value. Note the reading on the true rrm meter.

A.2.3 Switch the Circuit to the square-wave generator and adjust the ampl.tude to give the same mdicafon as m A 2 7 o- :T

instrument under test. Note the reading on the true rms meter.

A.2.4 Repeal the procedure of A.2.3 while varying the period of T from 8 to 40 ms

A.2.5 The deference between the true rms readings for A.2 2 and A.2.3 shall not exceed 5 ., of the M U M I * V..•.;• • •

to the instrument under test for all the values of T given m A.24.

6
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Mechanical vibration of machines with operating speeds from
10 to 200 rev/s — Basis for specifying evaluation standards

0 INTRODUCTION

The problems of none and vibration control have been
brought to the forefront of mechanical and electromech-
anical engineering technology with the increasing power
and continually increasing speed of present-day routing
machinery. As a consequence, more restrictive demands
haw been placed on the operating quality of the machines.

This International Standard is concerned only with the
severity of the mechanical vibration of individual machines
and not with the sound energy radiated from individual
vibrating parts. The only vibrations considered are those
occurring on the surfaces of the machines, on the bearings,
or at the mounting points m the frequency range from 10
to 1 000 Hz. The evaluation takes account of the effect of
the following general considerations :

- the characteristics of the machine;

- the stresses due to vibration in the machine (for
example bearings, coupled machine parts, baseplates,
floor);

- the necessity of maintaining the trouble-free
operation of a machine which might be jeopardized by
malfunction or degradation of components, for instance.
excessive rotor deflections which occur when it passes
through a resonance or the loosening of f nctionai lOints
as a result of shaking forces, and so on;

- the characteristics of the measuring instruments;

- the physical and mental strain on man;

- the effects of the machine vibration on its
environment such as adjacently mounted instruments,
machines, etc.

It is clear that vibrations measurable at a surface may
provde only an indication of the state of the vibratory
Stresses or motions within a machine. They do not
necessarily give evidence of the actual vibratory stresses or
motions of critical parrs; neirlier do they ensure that
excessive local vibratory stresses may not occur in the
machine itself (for example due to internal resonance) In

particular, the torsional »Oration of *• wtrng parti may not
always be accurately indicated by vibrations measurable or
a surface

Although in some cases the above-mentioned factors may
be treated theoretically, evaluation specifications arising
therefrom are usually unnecessarily complicated and
unsuitable for practical application. It is advantageous and
may be decisive for the usefulness of a test that a single
value be used to define the vibratory state of the machine
under test. For industrial appleations. therefore, it is
preferable to choose a unit of measure that can be used as é
figure of merit and can be displayed on a simple scale The
measured units and the chosen scale should ensure a
credible evaluation appropriate to the maiority of cases that
occur in practice, i.e. the indicated evaluation should not
contradict experience already obtained.

In this International Standard, the term "vibration
severity"11, defined as a comprehensive and simple
characteristic unit for describing the vibratory state of a
machine, is used as tne basis of classification and, on the
basis of theoretical considerations and practical experience,
the root-mean square value of vibration velocity7' has been
chosen as the unit of measurement for indicating vibration
severity.

In critical cases and under special conditions, evaluation of
the behaviour of a machine based on vibration severity
should not be used m lieu of more precisely measured
significant parameters, for example, stresses measjred «i
bearings and joints. In general, the use of vibration severity
as a criterion provides a relatively reliable evaluation
requiring only simple prescribed measurements.

1 SCOPE AND FIELD OF APPLICATION

This Interrwt'on*! Standard define rhe basis 'or
the rules to be employed m evaluating the rrt!?ch.jn>c.r
vibration of machines -r. rhe operating ranqe !0 '<> 200 " . <
in such t way that comparison is possible wi'r sirrm*'
measurement'., obt^ii^d from cthe; like machines

anon The .'
ni pomn of a
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The purpose of die rates is to wah—e Ov» vibration of
"normal" nwchmes wrth respect to reliability, safety and
human perception It is not mundtd to apply to the
evaluation of vibration of machines widi respect to noise
control, or m general, to unusual or special purpose
machines which are not normaBy produced m wgnifcant
quantities, or to machines requiring die study o» analysis of
vibration characteristics. These latter cases wiH generally
require specific diagnostic treatment, and mctude a broader
frequency range and more specialized instrumentation than
considered necessary for the purpose of these general

The validity of the rules is restricted to vibrations measured
at machine surfaces, such as bearing caps, and widun the
frequency range 10 to 1 000 Hz and die speed range 10 to
200 rev/v Where die a*n is to evaluate specific machines,
range classification levets may be specified m accordance
wrtft die rules established m dus International Standard.

This International Standard includes an explanation of
terms, guidance on measuring conditions and a table of
pieferied vibration severity ranges. Examples of a
recommended method of classification are grven m annex A
and the rules for converting rms vetooty values to
peak-displacement amplitudes are given m annex B

2 REFERENCE

9SO 2954. MpcnarNcaf wbntton of roCMMiy awd mcijpro-
macAwnery — ntQumntno far Msf/wMriGi ror

i i n nr i ii nifi "

3 EXPLANATION OF TERMS

As stated in die Introduction, vibration velocity has been
selected as die significant parameter for characterizing the
severity of machine vibration. For harmonic vibrations with
an instantaneous velocity of r, = r, cos w,f (where *, refers
to peak value) and vibrations which consist of a number of
superposed harmonic vibrations of different frequencies, by
definition, die root-mean-square value of die oscillating
vetocity is wed to measure vibration severity It may be
measured and displayed directly by electrical instruments
with quadratic characteristic.

From measured vibration velocity versus tune records, the
rrm value of the oscillating velocity may be calculated as
follows:

— I r» it) dr (1)

Acceleration, velocity and or displacement magnitudes U ; .
vr s, respectively; / - I . 2 . . . . . « ) are determined as

functions of the angular velocity ( w t . u 2 M*)

from analyses of recorded spectra The displacement
,de< o' the v ib ra t ions i , . » j . .$„ or the osciliAtirwj

amplitudes * ,

AT prrtcnt at the stag* o* draft

.vn or the acceleration

a,, ay ..»,
nws-vetocmes characterizing die motion an gra«n bv

•• i

m die case viherc the mbration consists of onty i«o
sigrificant frequency components grvmg beats of rms »a-'ut
rm t r and rm , . . r,mj may be determined approwmateiv
from die relationship

""•=Vi v*~ ***** j (3)

There is at least one and. perhaps, several key locations on a
machine where. >n a functional sense, it is important to
know whether significant vibration is present. Locations of
potential importance include die machine footings (that is.
a point of attachment to a foundation) or die bearings.
The horizontal and/or vertical components of vibration at
these locations may give a direct measure of an undesirable
dynamic condition in the machine, tor example a larae
unbalance. The vibration severity of The machine is the
maximum rms vibration level measured or calculated, using
the appropriate equation I I ) to (31. ar die selected
locations and under a specified set of operational and
environmental conditions.

4 GENERAL GUIDE FOR TAKING THE MEASURE
MENTS FROM WHICH VWRATION SEVERITY IS Ot-
TAINED

In th>s general guide, only me mos' important conditions
are considered In specific cases, it may be advisable to
include other special conditions.

4.1 Measuring equipment21

The vibratmn of Che nuchiro» to be rester» sr>«n oe
indicated »no recorded by rneans o' mechanic* ••r*i
electrical instruments which comply wtxct- poivs- *»•'••
existing international standard* App<>cab>* it*nd*ids .-.ri .-••
give rules or qu>d*iint;i for mafc"*) tu» v n- •: ••
measurement» and r-ducirw) trie '

mro accourn
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Before making the vibration measurements, can» stwjN be
uken to ensure that the
accurately over the frequency
question, and under the prevailing
conditions such as temperature. magneta
ftnesn. etc The response and accuracy of me inswumenn

r the entire range of mmurewwnn shaft be known.

4 X 3

It a advisable to us* instrument types
have been verified by a recognized calibration authority.
The measurements system shall be ohbrated before us*.
Care snaN aho be taken to ensure that the vibration pick-up
is propeny mounteo ano mat m presence ooes not
säonrfcantiy affect the vibration characteristics of die
machine.

If dws condition * not met. tJ
be defined for each particular

NOTE

sha.:

4J

The machine support may significantly affect die vibration
levels measured on the machine. The support to be used in
the evaluation of particular machines shall be specified m
the relevant document, atone, with their range classification
levels. Three possible support conditions are grven in 4.2.1
to 4.2.1

4 X 1 Soft-mounting of machine

Comparable vibration levels of machines under t« t are
most readily achieved when the machines are soft-mounted.
A machine stiaU be supported by a resilient system so that
the lowest natural frequency of the machine on its test
mounting is less than one-fourth of the frequency of the
lowest excitation frequency. In machines with rotating
mass components, the natural frequency shall be less than
one-fourth of the lowest excitation frequency of the unit.
In addition, the effective mass of the resibent system shall
not exceed one-tenth of the mass of the machine to be
tested Isee figure 1).

4 X 2 Mounting of imchme on toft-mounted baseplate

The vibration levels of a machine designed to be attached to
a rigid baseplate may only be achieved when the machine is
tested on such a baseplate. Two categories of baseplates
may be used.

1) Baseplates which are lighter than the machine and
which are intended only to stiffen the machine. In this
case, the mass of the test baseplate shall be less than
one-fourth that of the machine.

2) Baseplates which are heavier than the machine, such
as a rig'd floor, and which are intended to fix the fret of
the machine in space In this case, the mass of the test
baseplate shall be at least twice that of the machine.

In either case, no major structural resonances of the test
bed shall occur m the operating range of the machine under
test The baseplate with the machine rigidly attached shall
be toff mounted so that all the rigid-body natural
freori*ncies of the baseplate machine combination ft i « i
than one fourth of the lowest important **ci'«r.on

of the machine.

Pomts of measurement should preferably be chosen wrwre
the vibration energy is transmitted to the resilient
mountings or to other parts of die system For machines
which include rotating masses, the bearings and mounting
points of the machine are preferred points of mmuuiw.ni
In individual cases it may be ldvusbh to choose omtr
points of measurement, for example at the marked pomtt
m figure 2. Measurements may be made m the 0V«ctiom of
the three mutually perpendicular axes.

4.4

Operating conditions such as temperature, load, speed, etc .
shall be specified prior to the test and actual conditions

For variable-speed machines, die measurements
made at manv speeds in order to locate the

resonance frequencies which occur and evaluate their
effects on the measured vibration characteristics.

S SCALE FOR THE EVALUATION OF VIBRATION
INTENSITY

S.1 Based on experience, vibrations with die same rms
•etacity anywhere m the frequency band 10 to 1 000 H i
are generally considered to be of equal severity. Succcdmg
ranges of the evaluation classification should have a ratio
of 1 : 1,6. grving a step of 4 dB bttwten severity levels A
difference of 4 dB yields a velocity increase (or decreasei
which represents a significant change m the vibratory
response m most machines.

This permits the construction of a general seal* tinvia- to
that of table 1 which is independent of and not r«tr>c?«f
to a particular group of machines From rhis >t vr-i1 tx •*••. ~
that the term "vibration seventy" may be us*d »- tucr* .•
way that it does not depend on individual lotiw"-- -
factors, it is. m effect, an independent parafrwr-r *•< r *
may be utrd to construct J O , requi"d •*V«»J"
Classification

rrw
manufacturer* can usu^>'y be
reached on the ;«»U"-ri accuracv of

1 pro >• ' . '
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5.2 Criteria for the evaluation of specific type» of
machines

The vibration severity value associated with a particular
range classification depends on the size and mass of the
vibrating body, the characteristics of the mounting system.

the output and the use of the machine. It is therefore
necessary to take account of the various purposes <mc
circumstances concerned when specifying different ranges
from table 1 for different types of machines. For example,
the severity range corresponding to "dangerous" or
"acceptable" might be expected to differ according to
whether gyroscopes or boiler fans were concerned.

FIGURE 1 - Schematic arranftmant of a machine » f t
•itpMMion t M mourn
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FIGURE 2 - Pot i (MOHurinfl dirtctiom
on bowing», luppom and Wmajail

Rtfift clMrif nation

0,11
0,18
0,28
0,45
0,71
1,12
U
2*
4,5
7,1

11.2
18
28
45
71

TABLE 1 - Vibration (tvority rtngtt(IOtoiOOOHi)

Vtlocity rangt (rmt)
(tfftctivt valut of tht vibratory vtlocity)

mm/»

ortr

0,071
0,112
0,18
0.28
0.45
0.71
1.12
1,8
7»
4.5
7.1

11.2
18
28
45

up to

0,112
0,18
0,28
0.45
0,71
1,12

U
2,8
4.6

7,1
11,2
18
28
45
71

in/i

ovtr

0.002 8
0.004 4
0.007 1
0.0110
0.017 7
0.028 0
0.044 1
0.0709
0.110 2
0.177 2
0.2795
0.4409
0.708 7
1.1024
1.771 6

up to

0.004 4
0.0071
0.0110
0.017 7
0.028 0
0.044 1

0.0709
0.110 2
0.177 2
0.279 5
0.4409
0.708 7
1.1024
1.771 6
2.795 3
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ANNEX A

EXAMPLES

(For guidance purposes only)

In order to show how the recommended method of classifi-
cation may be applied, examples of specific classes of
machines are given below. It should be emphasized, how-
ever, that they are simply examples and it is recognized that
other classifications are possible and may be substituted in
accordance with the circumstances concerned. As and when
circumstances permit, recommendations for acceptable
levels of vibration severity for particular types of machines
wil l be prepared. At present, experience suggests that the
following classes are appropriate for most applications.

Class I : Individual parts of engines and machines, inte-
grally connected with the complete machine in
its normal operating condition. (Production
electrical motors of up to 15 kW are typical
examples of machines in this category.)

Class I I : Medium-sized machines, (typically electrical
motors with 15 to 75 kW output) without
special foundations, rigidly mounted engines or
machines (up to 300 kW) on special foun-
dations.

Class I I I : Large prime movers and other large machines
with rotating masses mounted on rigid and
heavy foundations which are relatively stiff in
the direction of vibration measurement.

Class IV : Large prime movers and other large machines
with rotating masses mounted on foundations
which are relatively soft in the direction of
vibration measurement (for example turbo-
generator sets, especially those with light-
weight substructures).

Class V : Machines and mechanical drive systems with
unbalanceable inertia efforts (due to recipro-
cating parts), mounted on foundations which
are relatively stiff in the direction of vibration
measurement.

Class V I : Machines and mechanical drive systems with
unbalanceable inertia effects (due to recipro-
cating parts), mounted on foundations which
are relatively soft in the direction of vibration
measurements; machines with rotating slack-
coupled masses such as beater shafts in grinding
mills; machines, like centrifugal machines, with
varying unbalances capable of operating as self-
contained units without connecting com
ponents; vibrating screens, dynamic fatigue-
testing machines and vibration exciters used in
processing plants.

The examples in the first four classes have been selected
because there is a substantial body of experience on which
to b«e their evaluation.

A suggested order of quality judgment: A up to and
including D, with double-step severity ranges is given T*
table 2. A motor or a machine may be qualified according
to the values in table 2, when the maximum measured
values at important operating points (particularly ?he
bearings) occur in the appropriate range of table 2.

Following Rathbone, it has been common practice to
discriminate between vibration levels measured in the
horizontal and vertical directions on machines of Class III
In most cases, the Rathbone tolerance for horizontal
vibration is double that for vertical vibrations. Since
machines with relatively soft foundations are treated in a
separate category, the less exacting judgement for
horizontal vibrations called for in Classes III and IV does
not seem to be justified today. For axial vibrations, on the
other hand, a less exacting requirement may be permissible.

The machines in Classes V and V I . especially reciprocating
engines, vary widely in their construction and the relative
influence of inertia Jorces; therefore, they vary consider
ably in their vibration characteristics. For this reason it is
difficult to classify tnem in the same manner as the
machines in the first four classes. In Class V the relatively
high natural frequencies associated with their stiff mount-
ing systems are easily exicted by the multiple frequencies
generated in the machine.

For these machines, rms vibration velocities of 20 to
30 mm/s and higher may occur without causing trouble. In
addition, if couples are acting, large displacements may be
Caused at points which are at some distance from the centre
of gravity.

The resiliency mounted machines in Class VI permit a
greater tolerance in this respect. There is an isolation effect
and the forces transmitted by the mounting into the
surroundings are small Under these circumstances vibration
levels measured on the machine side of the mounting
system are greater than those measured when the machine
is fastened to a 'arge relatively rigid support Rms velocities
Of 50 mm/s or higher may be measured on motors with
high rotational speed Attached parts may have still greater
vibration velocities because they are frequently subi-ct to
resonance effects. While passing through resonanu1 rms
velocities of the order of 500 mm s may occur for snor;
intervals.

In this case, factors other than those associated .v -
electrical motors are ritciäive n making an -vanir.r••"••'" " '•''
machine's performance In general, the I I D U I ' ^ U : T

should n o t M u s e such <1armf)rt ao i o o v n . ' T of p . r ' -

break ing o f tfl>?c'ric,i!. h y d r a u l i c or p n i ' i , ^ - ' r (.•'••••'
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ANNEX B

CALCULATION OF PEAK-DISPLACEMENT AMPLITUDE FROM THE
rms-VELOCITY ASSOCIATED WITH A GIVEN FREQUENCY

The rms-value of velocity in the 10 to 1 000 Hz range is a
commonly used parameter in many standards: however, in
some cases, it is important to know instead the
displacement amplitudes of dominant components observed
in measured vibration spectra. These have been used in
certain older criteria and. for this purpose, it is necessary
that rms velocity values be converted to peak-displacement
amplitudes.

The operation of converting vibration velocity to vibration
displacement values can be accomplished only for
single-frequency harmonic components. If the vibration
velocity of such a component is known, the
ptak-displacement (single) amplitude may be computed
from the relationship.

= JL<V2 = £ V 2 = 0.225? (41

where if is the peak-displacement amplitude and v, is the
rms-value of the vibration velocity at the frequency f. and
{u>f = 2itf) is the angular frequency.

Example

A given vibration measurement ha; the sever rv
(rms-velocity value) of 4mms. that is. the max.mum
rms-vibration-velocity over the range from 10 to 1 000 H?
does not exceed 4 mm/s. A spectrum analysis has disclosed
that the dominant frequency component occurs at 25 Hz
with a rms-vibration-velocity amplitude of 2.8 mm. s Thus.
the peak amplitude (computed using the relationship cited
above) is

/2 8\
sf - 0.225 \—z) = 0.027 mm or 27 pm . (51

A graphical solution of the equation above is given in
figure 3.

NOTE - It it important to note that velocity measurements are me
basic parameter for measuring seventy, in general, it is not
appropriate to deduce seventy values from dominant displacement
amplitudes. The latter measurements may be used to determine
severity only when the signal consists o' a discreet combination of
tingle-frequency vibrations and the rms-velocity values may be
determined (by means of equation (5) above) for the entire 10 to
1 000 Hz range
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Statiskt
Styvt fundament

0-2.8

2.8-4.5

4.5-8.9

i

8.9-

0-2.8

2.8-7.1

7.1-11.2

11.2-

"Good"

"Satisfactory"

"Unsatisfactory"

"Unacceptable"

Ingen åtgärd

Noggrannare undersökning i
första hand fas och frekvens-
mätning. Om vibrationsbilden
domineras av "OxN) utföres
fältbalansering i den mån
detta kan göras utan att
driften påverkas. Om andra
frekvenskomponenter uppträder
krävs bedömning från fall
till fall av komponentens ur-
sprung och eventual skaderisk
Kontinuerlig drift tillåten
vid dessa nivåer.

Som ovan, men balanserings-
arbete göres innan maskinen
tas i kontinuerlig drift.
Om balanseringen inte redu-
cerar nivåerna till klassen
"satisfactory" kan kontinuer-
lig drift inom klassen till-
ätas i undantagsfall och då
endast efter särskild ut-
redning.

Ej driftduglig, omedelbar
avställning.
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III.2 övervakningens uppläggning, gränsvärden och åt-
gärder vid gränsöverskridande

I detta avsnitt, som utgör rapportens tyngdpunkt, ges anvisningar
för hur vibrationsövervakningsarbetet skall bedrivas. Rekommenda-
tioner ges dels som generella bedömningar och anvisningar i löpande
text, dels i form av exempel på konkreta övervakningsprogram
för ett stort antal komponenter i olika typer av kraftverk.

Vid utarbetandet av rekommendationerna har vi strävat efter att i
så stor utsträckning och så konkret som möjligt basera valet av
övervakningsmetoder på de erfarenheter som redovisats i kapitel II.

Avsnittet "II.1 Litteraturöversikt och probleminventering" är bl a
avsett att ge svar på frågor av typen: "Vilka skadetyper kan uppträ-
da på de aktuella maskinerna?", "Hur uppkommer och utvecklas ska-
dorna?" och "Hur vanliga resp. allvarliga är skadorna?". I avsnittet
"II.2 karakteristiska vibrationer - praktikfall och kommentarer"
finns de aktuella feltyperna listade tillsammans med de för felty-
perna utmärkande dragen i vibrationsbilden. Dessutom anges vad för
slags mätutrustning som behövs för att analysera dessa karakteristika.
De föreslagna övervakningsprogrammen bygger helt på denna lista och
vid beskrivningen av programmets funktion och uppskattade effektivi-
tet hänvisas till listan.

I föreliggande avsnitt diskuteras endast de principiella funktionerna
för mätning, analys, gränsvärdeskontroll och presentation/registre-
ring vid olika tillämpningar. När det gäller val av den hårdvara i
form av givare, mätinstrument osv som krävs för att praktiskt genom-
föra övervakningsprogrammet ges rekommendationer i avsnittet "IV.3
Utrustning för olika roterande maskiner".

Utredningens syfte är att ge rekommendationer i policybetonade frå-
gor. De övervakningsprogram som här ges skall därför inte ses som
en slutlig mall för Övervakningens uppläggning i de aktuella exemplen
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(Ringhals 1 och 2, Norrköpings Kraftvärmeverk, Stenungsundsverket
och Stallbacka gasturbinstation), utan det praktiska genomförandet
av utredningens intentioner måste göras i lokalt förankrade arbets-
grupper (se avsnittet "IV Förslag till fortsatt arbete"), där de
praktiska problemen och bedömningen av olika komponenters behov
av övervakning kan behandlas mer i detalj. För att åstadkomma den
eftersträvade enhetligheten i olika stationer krävs då att man be-
aktar utredningens rekommendationer bl a när det gäller att:

A. Avgöra vissa omdiskuterade punkter av pol icykaraktär, t ex
utnyttjande av normer, mätning med lager- resp. axelgivare,
signaturanalys osv.

B. Använda den föreslagna metoden för att systematiskt beskriva
övervakningsprogrammen (utnyttjandet av "fellistan" i avsnitt
II.2, definition av övervakningsprogram komponentvis enl. den
här använda metoden, bedömning av övervakningens angelägenhets-
grad för olika komponenter och dess effektivitet för olika fel-
typer).

C. Utnyttja de givna exemplen på övervakningsprogram dels som ut-
gångspunkt och diskussionsunderlag vid fastställandet av de slut-
liga programmen dels för att ange ambitionsnivån för olika kompo-
nenter och kraftstationer.

.2.1 J^!'<usiipnaZ £*! ?Lnlal £ e n tI aI a

Det finns ett antal frågor, som ofta diskuteras i vibrationsövervak-
ningssammanhang och där åsikterna ibland starkt går isär mellan olika
"experter". Ibland är det nog så att de alternativa metoderna är gan-
ska jämbördiga tekniskt sett och att man tenderar att favorisera en
viss metod som man själv har praktisk erfarenhet av. Nedan diskute-
ras ett antal sådana frågor med utgångspunkt från "fellistan" i
avsnitt II.2. Vi har givetvis försökt att så långt möjligt basera
metodval på rationella, tekniska grunder, men där olika metoder är
jämbördiga har vi valt den metod som innebär minsta förändringen i
nuvarande arbetssätt. Om den eftersträvade enhetligheten skall kunna
uppnås förutsätts att utredningens rekommendationer tillämpas.
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A. Mätning med absolutgivare på lager eller med rela-
ti vgjn/a/e. mat axj_ar;

Mätning på lagerbockarna är den äldsta formen för övervakning (an-
vänts sedan 30-talet), medan bra relativgivare blev tillgängliga
först i början på 60-talet. I Sverige har traditionellt lagermät-
ning tillmätts stor betydelse och den internationella ISO-normen
baseras också på denna mätning, i många, ur kraftindustriell syn-
punkt, betydelsefulla länder såsom Väst-Tyskland, Frankrike, Japan
och USA är numera dock relativmätning mot axeln vanlig.

Som framgår av tablån i avsnittet II.2 är metoderna ganska jämbördiga
för många feltyper. Undantag är feltyperna "II Vinkel fel" och "IV
Förskjutningsfel" där relativmätning är att föredra. Finns behov att
mäta högfrekventa vibrationer är dock relativgivarna olämpliga.
För balanseringsändamål är metoderna likvärdiga. Relativmätning
mot axeln är praktiskt sett något mer komplicerat eftersom det
normalt krävs att man korrigerar mätvärdet med avseende på axelns
grundkast och ytfel (se avsnitt 1.3.2). Detta faktum tillsaromans med
att man med lagergivare bättre bedömer påkänningar i lagerpedestal
(ej babitts), fundament och sekundär utrustning fäst i lagerbocken
(t ex oljerör, instrument och reglerdon) motiverar att sådana
givare väljs i första hand. Ur praktisk montagesynpunkt är lager-
givarna något enklare t ex kan rcl.givare normalt ej bytas under
drift. I vissa tillämpningar måste lagargivaren kompletteras med
realtivgivare och i några fall kan man helt utesluta lagergivaren.

Fall då relativgivaren helt bör ersätta lagergivare är:

A.1 Då impedansen på maskinens lagerpedestaler
ar mycket hög (extremt tunga och styva lager-
partier i förhållande till rotorns vikt).

A.2 På långsamgående maskiner som normalt får

små lagerutslag.
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Fall di både lagergivare och axelgivare bör användas (gäller endast
naskiner ned höga krav på övervakning), eller då det kan vara aktu-
ellt att inskränka sig till axelgivare.

A.3 Maskiner där rotorsträngens svängningsform är
sådan att axel svängningar dåligt slår igenom
på lagermätningarna (t ex Stals radialmaskiner
eller då rotorsträngen (frisvängande) har
egensvängningsformer med noder nära lagerlägena.

A.4 Då man pga driftserfarenhet eller konstruktiva
egenskaper befarar iskärningar i tätningar
mellan fasta och roterande delar (ång-, vatten-,
luft- eller oljetätningar). Då utnyttjas även
DC-mätning med axelgivare.

A.5 Då man pga drifterfarenhet eller konstruktiva
egenskaper befarar att feltyperna "II Vinkel-
fel" och IV Förskjutningsfel" är vanliga (t ex
flänsförband med risk för glidning, axlar som
visat tendens till krokighet efter baxning).
Axelgivarmätningar bör då kunna göras ned till
baxvarv om baxutrustning finns.

A.6 Då övervakning av axelns läge i lagret vid
olika driftlägen bedöms som väsentligt. Detta
kan gälla t ex tätt liggande lager med upp-
riktningsproblem pga termi ska rörelser.

A.7 Driftvarvtalet nära dominant kritvarv, som
man befarar kan närma sig driftvarvtalet med
tiden.

Även om absolutgivare på lagren bör vara första val finns alltså

en rad fall då man allvarligt bör överväga att ersätta eller

komplettera dessa med relativgivare.

Beträffande placering av respektive givartyper hänvisas till av-

snittet IV.3.3.B.



III. Z
5

B. Val av acceleration, hastighet eller förskjutning
som dimension pi övervakningsparameter med absolut-
givare

Denna fråga har diskuterats tidigare i avsnittet II1.1 ur hållfast-
hetsteknisk synvinkel. Det konstaterades då att det är omöjligt att
finna några direkta samband (generella för olika konstruktioner)
mellan å ena sidan uppmätta vibrationsvärden, antingen dessa är i
acceleration, hastighet eller förskjutning, och å andra sidan upp-
trädande spänningar i påkända komponenter. Ingen av de aktuella
mätstorhetema kan alltså särskilt väl sägas representera de påkän-
ningar maskinen utsätts rör. Som kompromiss mellan förskjutning och
acceleration är vibrationshastighet ett möjligt val.

Några andra argument för och emot valet av vibrationshastighet som
övervakningsstorhet ges nedan:

För övervakning av vibrationshastighet-.

1. Lägre mätvärden vid upp- och utrullning vilket
minskar risken för obefogade larm- och tripfunk-
tion vid kritvarvspassage.

2. Vid spektra låna lys över ett stort frekvensområde
fås ofta en jämnare frekvensgång jämfört med om
förskjutning eller acceleration använts.

3. Befintliga normer för lagerbocksmätning använder i
vibrationshastighet, vilket föranlett en succésivt
ökad användning av denna må'tstornet.

t. Instrumenttekniskt är mätning av vibrationsnastig-
het något enklare än mätning av förskjutning.

För övervakning av förskjutning:

1. På framförallt turbinsidan finns tidigare mätningar
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gjorda i storleken jg.n . Det blir alltså inte helt
enkelt att jiaföra t ex upprullningskurvor från
det aycket omfattande befintliga mätunderlaget
•ed framtida Mätningar.

2. Förskjutningsaaplitud är ett begreppsmässigt na-
turligare och begripligare sätt att beskriva
svängningsrörelser på än vibrationshastighet eller
acceleration.

3. Det finns en rad andra mätetal i/im som man har
anledning att ställa mätvärdet för lagerbccksvibra-
tioner i relation till. Det kan då gälla axelvibra-
tioner Jtätkantsspel , rotorns tyngdpunktsförskjut-
ning, uppriktningsfel, kast osv. Samtliga dessa
mäts i M m och vid jämförelse är det en given
fördel om samma storhet används.

Här finns alltså ett antal argument för och emot. För enhetlighetens
skull är det önskvärt att välja ettdera och arbetsgruppen har då
valt vibrationshastighet som mätstorhet.

Mätning av "orbits" diskuteras nedan. Om man i ett senare skede skulle
välja att satsa mer på utnyttjande av orbits-data på vissa komponenter
kanske man får ta valet av mätstorhet under övervägande eftersom
mätning i vibrationshastighet svårligen kan representeras i orbits.
Rent instrumenttekniskt innebär det ur denna synpunkt ingen större
nackdel att nu välja vibrationshastighet eftersom den dator som ut-
nyttjas för att konstruera orbits också enkelt konverterar från en
mätstorhet till en annan.

C. övervakning och analys med datorer eller med ana-

För mer krävande mätuppgifter har det under de senaste 10 åren blivit
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allt vanligare att utnyttja datorbaserade systea. Många av de oa-
fattande turbinprov, t ex obalansprov, s m har gjorts på våra aas-
kiner vore knappast praktiskt genomförbara aed konventionella, ana-
loga aetoder.

Vibrationsaätning av en sådan oafattning och koaplexitet, soa före-

slås i denna rapport, kan knappast genoaföras annat än aed aätdato-

rer. De vitala övervakningsfunkt-onerna listas nedan och grunderna

för denna slutsats redovisas.

1. Mätning
Mycket höga krav ställs på aäthastighet (hela
uppsättningen givare genoaaätta på 1-2 ain) och
antal aätkanaler (100-150). Mathastigheten gör
det omöjligt att använda analoga filter aed kanal-
väljare, bl a innebär filtrens insvängningstid en
begränsning. Parallella filter är inte realistiskt
ekonomiskt. Återstår aöjiigheten att registrera
råsignalema på band, vilket dels inte ger någon
"on-line" övervakningsfunktion, dels p g a det
stora antalet kanaler vore mycket opraktiskt.

2. Analys

Denna, soa skall ske "on-line" aed därav följande
snabbhetskrav, är relativt avancerad och individuellt
skräddarsydd för var komponent (se avsnitt III.2.2).
Sådana analysfunktioner vore utoaordentligt svårt
att åstadkomma aed analoga instrument. Datorsystea
ger en oöverträffad frihet vid val av analysmeto-
der.

3. Gränsvärdesfunktioner
Beroende på utfallet av signalanalysen kan över-
vakningssystemet ge larm eller trip. För lära
och trip baserade på mer komplicerad analys krävs
enl. ovan dator. För enkel analys, t ex nivå RMS
enl. ISO Innebär emellertid datormätning en viss
nackdel. Datorn kontrollerar inte kontinuerligt
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en viss signal mot t i l l å t e t gränsvärde, som et t

analogt gränsvärdesdon, gör, utan känner med et t

visst interval l ( t ex 2 el ler 5 min) av samtliga

givares värde. Detta är inte helt t i l l f redsstäl lande

ur säkerhets- och skyddssynpunkt, t ex bör e t t

haveri på en avloppsskovel med mycket stora

lageramplituder som fö l j d leda t i l l ögonblicklig

avställ ning. Därför bör på en del stora och snabb-

gående maskiner datormätningen kompletteras med

gränsvärdesdon för RMS. Samma givare kan ut-

nyttjas på vissa maskiner (dock ej turbingene-

ratorerna) och merkostnaden är l i t e n .

CC. f£^I l c lP l r_ rP_ r a .n le_ t i^ l9 ln2^l9 l le i ° c i ! X e l f ! i n J i * l o n

Jios öv e_rvakn2n£ssystemet

Inför val av datorsystem uppstår frågan vilken t i l lgängl ighet på

systemet som bör krävas. Man får då kort återvända t i l l de mål-

sättningar för verksamheten som diskuterades i avsnitt "1.2 Motiv

för vibrationsövervakning - lönsamhetsbedömning". Syftet med

övervakningsverksamheten anges där vara: ökad säkerhet, ökad t i l l -

gänglighet och minskade underhållskostnader. I samtliga f a l l är det

då fråga om gradvisa förändringar jämfört med oövervakade kompo-

nenter och trol igen också endast förändringar i marginalen,på samma sätt

som andra uppgraderingår som sker efterhand på verken.

I inget f a l l innebär de övervakningsprogram vi föreslår a t t säker

d r i f t förutsätter a t t datorn är i funktion. Den utgör inte nödvändig

skyddsutrustning utan är et t hjälpmedel för förbättrad ekonomi och

säkerhet. Den ekonomiska bedömningen skulle schematiskt kunna

skisseras enl igt följande.
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Säg att systemet skulle medföra en besparing (ökad produktion,

minskade underhållskostnader) på totalt V kronor om det vore i

kontinuerlig dr i f t under sin l ivstid. Beteckna tillgängligheten

(avser både hårdvara/mjukvara-funktion och att systemet avsiktligt

kopplas ned för speciella mätningar eller utvärdering) med P och

säg att systemets inköpspris är en funktion av tillgängligheten

och beteckna denna med I (P) . Vinsten under systemets livstid

blir då

Vtot = V • P - I(P)

Värdet av V t o t kan illustreras i skissen nedan

Kostnad
Intäkt

Härur framgår att kostnaden växer hastigt med höga krav på t i l l -

gänglighet (kanske krävs separat utvärderingsdator, dubblering

av CPU:n eller liknande), medan intäkten växer l injärt med t i l l -

gängligheter. Några siffervärden att sätta in i ekvationen ovan

finns naturligtvis inte nu, utan syftet är att visa karaktären

på den avvägning som skall göras.
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En fråga som uppstår är i vad mån man skall t i l låta att "on-line"-
övervakningen avbryts för att datorn skall användas för special-
mätningar eller utvärderingar av dator- eller bandinspelade signaler.
Känslomässigt är det kanske inte så tilltalande att avbryta på-
gående övervakning och önskvärt är givetvis ett system där ut-
värdering kan ske parallellt med mätningen, men som antytts tidigare
behöver man rent sakligt inte kräva någon särskilt hög tillgänglig-
het för att på sikt få gott utbyte av systemet. Antag t ex att
datorn är avsiktligt nedkopplad så mycket som i genomsnitt 7
timmar per vecka, så fås ändå en tillgänglighet av 95% för "on-
line"-övervakning om själva datorsystemets tillgänglighet är 99%.
Här får man alltså noggrannt avväga inköpskostnader med vad som
vinns i tillgänglighet.

I detta sammanhang aktualiseras användandet av larm- och tripp-
villkor av typen att t ex 2 av 2 givare skall överskrida gräns-
värdet för trip eller larm. Vi anser att det endast är när gräns-
värdesöverskridandet leder t i l l trip det finns behov av sådana
villkor. I de föreslagna programmen finns tripfunktioner endast
för turbingeneratorernas lagergivare samt kapselmätning på vatten-
kylda generatorer och b-givarmätning på radial turbiner. När det
gäller kärnkraftturbinernas lagergivare med tripfunktion
(Am-Rhein) har denna visat sig vara ytterst pålitlig - inga fall
av TSS på svenska anläggningar pga felfunktion hos övervaknings-
systemet är kända av utredningen. Därför tycker vi f n inte det
är motiverat med någon ökad säkerhet mot oavsiktlig trip på dessa
anläggningar. För de ovan refererade mätningarna med relativ-
givare däremot finns det ganska stor osäkerhet beträffande givarnas
ti l l förl it l ighet och där har vi rekommenderat 2/2 koppling av
trippen.
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D. Val̂  a^v_storax^e2,_pro2ekt2orte£ ^ll^er forward
whirl̂  som öv ej^ajcnin£Sgarameter

Den konventionella mätningen av axel- och lagerbocksvibrationer
med givare i vertikal och horisontell riktning innebär att virvlings-
rörelsens (ellipsens) projektioner i vertikal och horisontell
led används som övervakningsparameter. Denna mätmetod är den nu
använda inom Vattenfall och är säkerligen dominerande både i
Sverige och världen i övrigt. I flera betydelsefulla industri-
länder, framför al l t USA och Japan, har man emellertid även börjat
använda ellipsdata för att beskriva axelsvängningar. Nan bör
skilja mellan direkt representation av ofiltrerade mätsignaler,
och konstruktion av ellipsen, matematiskt eller pä annat sätt,
från trackingfiltrerade signaler.

Den förstnämnda användningen kan hänföras t i l l signalanalys- eller
"finger print"-teknik, se punkt E nedan, dvs man lär sig erfaren-
hetsmässigt att associera vissa karakteristiska drag i orbitsen
med olika slags fe l . Tekniken som sådan har kanske kommit i visst
vanrykte pga att överdrivna utfästelser om metodens användbarhet
gjorts av vissa instrumenttillverkare. Vi anser emellertid att
detta är ett område värt att bedriva försöksverksamhet på, även
om det i dag inte finns sådant erfarenhetsunderlag att vi redan
nu bör införliva metoden i det batteri av övervaknings- och analys-
metoder som vi avser att använda.

Om man framställer orbiten från trackingfiltrerade signaler fäs
en ellips (se avsnitt 1.3.5). Man får då ett alternativt sätt
att representera varvtalsfrekventa signaler på. Vibrationstill-
ståndet karakteriseras då av ellipsens stor- och l i l iaxel , in-
kl ination och fasreferens. Här erbjuder sig vissa möjligheter t i l l
reduktion av antalet presenterade och avkända mätvärden jämfört
med konventionell mätning. Vid konventionell mätning krävs t ex
övervakning av nivån i både vertikal och horisontell riktning,
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eftersom man inte på förhand vet vilket värde som är störst. Vid
orbitövervakning bör det räcka att övervaka storaxelns längd. På
så sätt kan antalet mätvärden i dispiayer, utskrifter och diagram
reduceras. Förutom minskad tid och kostnad för utvärdering innebär
detta framför allt bättre överblickbarhet av mätmaterialet. Grund-
informationen bör sparas på massminne för att kunna tagas fram
för speciella ändamål. Här finns dock några väsentliga punkter
som är oklara beträffande orbitsmätning. Främst gäller detta sam-
banden mellan storaxelns längd och befintliga obalanser i rotorn.
För en korrekt Övervakning av feltyper, som innebär karakteristiska
obalansförändringar, krävs att vibrationsvärdet i en viss punkt
är en linearkombi nation av obalanserna i ett antal balanseringsplan.
Samma krav gäller även om mätvärdet skall kunna användas för
balansering. Något mer djupgående studie c v denna fråga har det
inte funnits möjlighet till inom denna utrednings tidsramar.

Ett räkneexempel utfört med rotordynamikprogrammet ASTEREX presen-
teras i Stel-Lavals remissvar. Detta visar att kombinationen stor-
axellängd och fas för y-axelprojektion (vilket vore en näraliggande
definition på fasläge) inte uppfyller kravet på linjäritet. De
grundläggande fysikaliska sambanden är emellertid inte klarlagda
och det är därför svårt att säga om linjäritet skulle kunna upp-
nås med någon annan fasdefinition. Det vore önskvärt att dessa
begrepp blev utredda i grunden, och att sådant arbete föreslås
därför i avsnittet "VI Förslag till fortsatt arbete".

Ett annat sätt att kombinera de ursprungliga två mätvärdena i
vertikal och horisontell riktning i en övervakningsparameter har
föreslagits i Jörgen Lundhs remissvar. Detta går ut på att över-
vaka en storhet som kallas "forward whirl" och som i princip kan
tecknas

xfwd = 7 < x* + iY*) (III.2.1)

där (*) betecknar komplext tal och X och Y de konventionella mät-

värden i horisontell och vertikal riktning.
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Rent fysikaliskt kan storheten X ^ * förklaras så, att svängnings-

ellipsen kan bildas genom vektoraddition av två motroterande

vektorer, X ^ och X ^ j , där då X ^ har samma rotationsriktning

som axeln. X ^ j är l injärt beroende av befintliga obalanser p s s

som de konventionella mätningarna.

Egenskaperna för de tre alternativa valen av övervakningsparameter

kan sammanfattas enligt nedan:

1) Konventionell vertikal/horisontell värdering.

Väl beprövad metod som ger goda balanserings-

resultat. Ger en mer detaljerad bild av

svängni ngsti11 ståndet.

2) Mätning av storaxel el l ips.

Reducerar antalet presenterade och avkända

mätvärden t i l l hälften jämfört med 1).

Fysikaliskt naturligt och lä t t fa t t l ig t , t ex

kan storaxelns längd för axel svängningar

direkt ställas i relation t i l l tillgängliga

spel. Linjäriteten (eller graden av olinjäri-

tet) för obalans oklar.

3) Forward whirl.

Reducerar mätdata p s s som 2)j l in jär i tet ,

p s s som 1). Enklare att beräkna än 2) .

Enda nackdelen är att begreppet kanske upp-

fattas som ganska abstrakt.

Til ls vidare bör man hålla fast vid den konventionella mätningen.

En noggrannare utredning av de tre övervakningsparametrarnäs egen-

skaper föreslås emellertid i kapitel "VI Fortsatta arbeten".

E. S igjw tara nal y_s_e11 er_"F i])gej"_pir i int^-tej<n i£

Den typ av analys man främst associerar med signaturanalys är

spektralanalys. Begreppet bör dock 1 vidare mening uppfattas som

metoder för signalbehandling, som ger en i någon mening karakteri-

stisk bild av maskinens kondition ur vibrationssynpunkt. Liknande
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"Finger print"-metoder finns även inom andra vetenskaper, t ex kromato-
grafi och elektrofores inom kemin, EC-test inom metallurgin osv.

Man kan, i vibrationssammanhang, urskilja tre nivåer av signatur-

analys:

1. Då man betraktar alla förändringar från ursprungs-

tillståndet ("base-line") i vibrationsbilden som

ett tecken på försämring av maskinens kondition.

2. Då man erfarenhetsmässigt lärt sig att associera
vissa fel med uppträdande förändringar i vibra-
tionsbilden, utan att man för den skull har någon
klar bild av orsakssambanden.

3. Dä man förutom erfarenhetssambandet enl. ovan,
också teoretiskt kan påvisa sambandet mellan skada
och vibrationskomponent. Ofta kan man då också ge
gränsvärden för säker drift

Att basera t ex driftinskränkningar på signaturanalys enl. punkt 1
ovan anser vi inte rimligt i våra tillämpningar. Signaturövervakning
enl. punkt 2 och 3 däremot tror vi kan vara till god nytta vid kon-
ditionsbedömning. Vi har därför i de föreslagna övervakningsprogrammen
inkluderat periodiskspektralanal)60ch i några fall även Cambell-diag-
ram att användas i signaturanalyssyfte.

Denna verksamhet kräver att den ansvarige aktivt studerar och följer

upp förändringar och trender hos olika komponenter och att ett brett

erfarenhetsunderlag byggs upp.

111.2.2 J^ponerrtv i_s_ut_formade_överva_kriingsiproorar,

I detta avsnitt redovisas detaljerade program för vibrationsövervak-
ning av de mest vitala komponenterna i vännekraftverk av olika slag.
För de komponenter där behovet av övervakning bedömts \ •< mindre ges
mer allmänna rekommendationer. Som konkreta exempel pä ». o.*;kraftverk
av olika typ har använts:
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Ringhals 1 - Kärnkraftblock BUR
Ringhals 2 - Kämkraftblock PWR
Stenungsund - Oljekondensverk
Norrköping - Kraftvärmeverk
Stal1backa - Gasturbinstation

I dessa kraftstationer har de roterande komponenterna inventerats
och angelägenhetsgraden för vibrationsövervakning har bedömts kompo-
nent för komponent. Vid bedömningen har bl a drift- och underhållsav-
delningarna på resp. stationer medverkat samt för Ringhalsblocken
systemhandläggarna på avd. för teknisk översyn. Kriteria för utvärdering
av övervakningsbehovet har varit:

I Reaktorsäkerhetsaspekter.
II Komponentens betydelse för produktionen.

III Värdet av produktionen (försäljningspris minus

rörliga kostnader).
IV Komponentens egenvärde och dess svåråtkomlighet

för service.
V Missilrisk (risk för följdskador, personsäkerhets-

aspekter).
VI Felfrekvens (erfarenhet från drift och underhåll).

För vart och ett av dessa kriteria har ett siffervärde mellan 0 och 3
uppskattats och summan av poängvärdena har sedan fått utgöra mått på
resp. kc.nponents behov av övervakning. Hed hjälp av denna bedömning
har komponenterna placerats i någon av kategorierna:

Mycket hög angelägenhetsgrad för övervakning.

Hög

Medelhög

Låg

I bilaga 1 redovisas översiktligt komponenternas placering i olika

kategorier för resp. kraftstationer.
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I bilaga 2 listas komponenterna i systemnummerordning (BWR, PWR, olje-
kondens, kraftvärme, gasturbin). Här anges också komponenternas drift-
sätt (kontinuerligt, intermittent, stand-by) och i tillämpliga fall
strålzon (röd, gul, blå). För komponenter med "mycket hög" eller
"hög" angelägenhetsgrad av vibrationsövervakning ges kortfattat en
beskrivning av sådana konstruktiva egenskaper hos komponenterna som
har stor betydelse ur vibrationssynpunkt. För övriga komponenter bör
sådana beskrivningar upprättas i ett senare skede t ex när övervak-
ningsverksamheten för de högst prioriterade systemen kommit igång.
Slutligen ges i bilaga 2 en hänvisning till de komponentvis utformade
övervakningsprogrammen i bilaga 3. För komponenter i de tvä högsta
prioritetsklasserna är övervakningsprogrammen detaljerade och indivi-
duellt anpassade, medan de för övriga komponenter endast ger mer gene-
rella råd och anvisningar som då är gemensamma för samtliga komponen-
ter i resp. kategori.

Ambitionsnivån för övervakningsprogrammen pä de olika prioritetsni-

våerna följer i grova drag(undantag finns) uppställningen nedan:

Mycket hög - Automatisk övervakning med minidator
"on-line" till fast monterade givare.
Datorn är placerad i kontrollrummet
och ger information till reaktor- och
turbinoperatörerna via bildskärm samt
utskrifter på printer vid larm. Dess-
utom loggas mätdata på skivminne
för senare detaljerad utvärdering.

Hög - Manuellt genomförd periodisk mätning,
utvärdering och loggning. Vissa kompo-
nenter förses med fasta givare. Signal-
analys i någon form görs ofta. Mät-
datorn kan för kortare perioder köras
off-line för utvärdering av bandinspe-
lade mätsignaler från komponenter i
denna kategori.
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Medel - Periodisk mätning med handinstrument
enligt ISO-norm, samt mätning enligt
"Shock Pulse Measurement" metoden
för rullagrade komponenter.

Låg - Mätning endast då speciella skäl

finns, t ex då oljud från komponenter

uppmärksam» ts.

Listan ovan, liksom de följande individuella övervakningsprogrammen,
avser endast maskiner i drift. Viss uppmärksamhet bör även ägnas
maskiner som stillastående utsätts för vibrationer genom fundamentet,
t ex i dubbelmontage. I synnerhet komponenter med rullningslager
är mycket känsliga för vibrationer under stillastående, då smörj-
medlets förmåga att separera rullar (eller kulor) från löpbanorna
bortfaller, vilket kan medföra permanenta intryckningar av dessa
i kontaktytorna.

I bilaga 3 beskrivs de individuella övervakningsprogrammen uppdelade
i funktionerna: Mätning, analys, gränsvärdesfunktioner och presen-
tation/registrering. För varje delfunktion inom resp. funktionsområde
används en bokstavskod. Nyckel till koden finns i bilaga 4 som är
utvikbar. Genom att sätta samman delfunktioner kan fullständiga
funktioner byggas upp. Delfunktionerna kombineras med tecken "*"
och "+", där då "•" används för att sammanbin "a eller specificera
delfunktioner, och "+" används för att beteckna parallella funktioner.
Dessutom används parenteser.

Ex. (A+R)*d*(V+H+AX)*L

innebär: Mätning med absolut- och relativgivare i dimensionen för-
skjutning i vertikal, horisontell och axiell riktning i lågfrekvens-
området.

Detta system för beskrivning av övervakningsfunktioner är avsett
att ge en kompakt och överskådlig bild av mera komplicerade över-
vakningsprogram. Beskrivningen är varken helt uttömmande eller helt
entydig, men är ändå praktisk vid planerandet av huvudragen i till-
tänkta övervakningsfunktioner.
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För varje övervakningsprogram ges i bilaga 3 också en beskrivning

av vilka skador och fel övervakningen är avsedd att skydda not.

Beteckningarna från listan i avsnitt II.2 utnyttjas därvid för att
specificera feltyperna. Bland det urval av feltyper som tagits med
i bilaga 3 anges för var feltyp i vad mån larm och tripfunktioner
finns, samt möjligheten att diagnosticera felet, dvs särskilja det
från andra feltyper. Säkerheten i diagnostiken och i gränsvärdes-
funktionerna (systemets förmåga att ge larm och trip vid uppkommen
skada utan att ge obefogade larm) anges med ett siffervärde mellan
0 och 3. Denna bedömning av övervakningsprogrammets effektivitet
är svår, men nödvändig, och innebär helt enkelt att man försöker
bedöma och redovisa hur systemet kommer att fylla sin uppgift.
Bakgrunden till denna bedömning har diskuterats i detalj i avsnittet
1.3.6. Här räcker att konstatera att de bedömningar som gjorts än
så länge endast utgörs av mer eller mindre intelligenta gissningar
och att säkerheten i bedömningarna varierar kraftigt mellan olika
komponenter och feltyper beroende på det erfarenhetsunderlag som
finns. Allteftersom erfarenheten växer bör man justera och arbeta
vidare med dessa bedömningar.

Distinktionen mellan gränsvärdesfunktionerna och diagnosfunktionen
kräver en speciell förklaring. När det gäller "fel" som obalans,
skevhet osv finns givetvis dessa i någon utsträckning i alla mas-
kiner. Först när de överskrider vissa gränser medför de så höga
vibrationsnivåer att de utgör en fara för fortsatt, säker drift av
maskinen. Andra feltyper som t ex rotorsprickor, tappade skovel-
bitar etc, är mer distinkta till sin natur. För den förstnämnda fel-
typen initieras larm- och tripfunktionerna automatiskt eller av ope-
ratör när vibrationsnivåerna när en oacceptabel storlek. I de mer
avancerade övervakningsprogrammen kan sedan orsaken till vibrationerna
diagnosticeras. Den senare feltypen medför inte nödvändigtvis höga
vibrationsnivåer, utan här är det i stället olika karakteristiska
drag i vibrationsbilden som övervakas. Om denna övervakning sker
automatiskt finns larm- och tripfunktionerna angivna under punkt
II i bilaga 3, i annat fall hänförs funktionen till diagnostik och
gränsvärdesfunktionerna markeras med "0" i tabellen. Feltyper som
kan vara möjliga och meningsfulla att diagnosticera, men som inte
kan utgöra någon större fara för maskinen markeras med streck.
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I några fall har vi inte ansett oss kunna göra ens en preliminär
bedömning av övervakningens effektivitet med tillgängligt underlag.
Dessa fall har markerats under rubriken "Svårbedömt".

Som påpektats tidigare bör programmen så som de här är presenterade
ses som en plattform att bygga vidare på. Framförallt måste man efter
någon tids arbete med systemen utnyttja vunna erfarenheter och revi-
dera programmen för att få en så optimal övervakning som möjligt.

III.2.3 Tillåtna gränsvärden för olika komponenter samt
H^åVderv^dgrä^s^är^desöver^kr^idande

Denna frågeställning har delvis diskuterats i avsnittet "III.2 Befint-
liga normer och deras tiliämpbarhet". Diskussionen och anvisningarna
där gäller mätning på lagerbock och då i första hand för feltypen
"I. Massobalans", se kap. II, samt i viss utsträckning feltyperna
II -IV. För de senare feltyperna bör man även vara uppmärksam på ut-
böjningar kontra tillgängliga spel. Vissa anvisningar för axelvibra-
tion smätn ingår finns i normerna, men väsentligen får man här lita till
eget omdöme.

För övriga feltyper är inte vibrationsnivåernas storlek av primärt
intresse, utan i stället möjligheten att upptäcka skador av olika
slag genom karakteristiska förändringar i vibrationsbilden. Om så-
dana skador skulle orsaka vibrationsnivåer överstigande de gräns-
värden, som gäller för feltyperna 1-IV är detta emellertid tillräck-
ligt villkor för driftbegränsning. I övrigt kan inte generella råd
ges här, utan man måste lita till ett gott ingenjörsmässigt omdöme
anpassat till den aktuella komponenten och situationen.

Nan bör med tiden utarbeta gränsvärden för samtMga vitala komponenter
och feltyper. Det finns emellertid driftlägen då man har akut behov
av komponenten»och då man kan tillåta sig att överskrida gränserna.
Det bör då enbart vara fråga om situationer relaterade till reaktor-
säkerheten.
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För mänga övervakningsfunktioner är man beroende av erfarenhets-
åt er för ing för att sätta lämpliga gränsvärden. För dessa funktioner
får man acceptera att systemet inte får sin fulla effekt förrän
efter några års användning'. Man måste vara ytterst restriktiv med
att ålägga sig driftbegränsningar i ett tidigt skede av systemets
användning innan man har väl klart för sig vad som är normalt för
respektive komponent och vad som inte är det.

Tre typer av gränsvärdesfunktioner är aktuella:

1. Larm^ för att uppmärksamma berörd personal

på att en komponent inte går normalt.

2. Larm? som bör leda till att komponenten tas

ur drift inom en viss tid.

3. Trip som ger omedelbar avställ ning.

Larm^ kan vara aktuellt för feltyper, som är allvarliga, men som
man vet utvecklar sig ganska långsamt, t ex rotorsprickor. Fås
larm på de datorövervakade komponenterna ger datorn en utskrift
om anledningen till larmet (komponent, mätpunkt, signaltyp) och
hur snabbt åtgärd krävs. För samtliga larm^ och larm? fel skall
normalt finnas tid för kontrollrumspersonalen att kontakta den
ansvarige för vibrationsövervakningen, se avsnitt III.4 före
åtgärd. Vid införandet av övervakningsprogrammen i praktiken in-
går det i arbetsuppgifterna för den lokalt anknutna arbetsgruppen,
se kapitel "VI Fortsatta arbeten", att skriva instruktioner för
kontrollrumspersonalen för olika larmsituationer.

Driftkontoret, som har det yttersta ansvaret för ekonomi och säker-
het på blocket, fastställer vilka gränsvärden som skall gälla.
Dessa beslut tas efter samråd med eventuella vibrationsspecialister,
komponentansvariga, med styrgruppen (se avsnitt III.4), leveran-
tören eller andra personer eller organisationer som den som har
ansvaret för tillståndsövervakningen på blocket vill utnyttja.
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0 323 PUMPAR

342,
DRÄNAGEPUMP
REAKTORSYS-
TEM

413,
EVAKUERINGS-
PUMPAR, KON-
DENSOR

4

341,
FILTER, AKTIV
GASER

415,
SPÄRRVATTEN-
PUMPAR

443,
STARTPUMPAR,
HUVUDKYLVAT-
TEN

C l
O 3



s

WCKETHOG

-- LS in 13

TURBINER

HOG

12

GENERATOR

TURBIN

GENERATORER

I i 10

\

MEDEL

9

k

8

RÖKGASFLÄKTAR

GASGENERATOR

7

HUVUDKYLVAT-
TEN

m v A

R O K G A S A T E R F .

KRAFTTURBIN

GENERATOR

6

PANNCIRKP

LUFTFLÄKTAR

LUFTFLKKTAR

ROKGASATERF.

5

MONDENSATP.

PANNCIRKP,

HONDENSATP.

1 --

EVAKUERING/
KONDENSOR

HJÄLPKYLVAT-
TEN

HUVUOm.VAT-
TEN

%i

it



SYSTEM,
KOMPONENT

185, A10-50, 70-9«
Renshus, drivnino
av silar.
Antal: 8

185, C10-50, 70-
90; 11-51, 71-91
Renshus, drivni no
av grov och fin-
galler.
Antal: 16

313, P1-6
Huvudcirkulations-
oumpar.
Antal: 6

KOMPONENTBESKRIVNING

Motor med tre hastinheter (2970, 1490,
735 RPM), som via sUrkoppling med mo-
mentutlb'snina, snack växel (utvaxli nos-
förhål lande 37 till 1) och slutvaxel
driver silkorqarna. Motoreffekten vid
de tre varvtalen är 35, 25 och 1,3 kW
resp.

Ges endast för högprioriterade objekt

Enstegs centrifugal pump direktdriven
wed våt motor. Axeln genensam för motor
och pump. Imoellern Då överhXng. Vatten-
smort "tilting oad" lager på ömse sidor
om motorrotorn. Maxvarvtal 1380 RPM,
max. effekt 0.85 MW. Pump med motor
hänger vertikalt med pumpen fa"st 1
HC-rörsystemet och med motorn nedåt.

DRIFT-
SÄTT

Inter-
mittent

Inter-
mittent

Konti-
nuerlig.

STRAt-
ZON

Blå

Blå

Rött(PS:

ANGELAGENHETSGRAD |ÖVERVAKNINGS-FÖR ÖVERVAKNING ISRSPRAM
I+II + III+IV+V+VI IPROGRAM |

2+3+3+0+0+2 = 10
Hön

1+2+3+0+0+2 « 8
Medel

2+2+3+2+2+3 * 14
Mycket hög

Bil. 3,sid 1

Bil. 3, Sid
42

Bil. 3, sid

i

öT

t/i

Q.



SYSTEM,
KOMPONENT

321, P1-2
Pumpar för kyl-
system avstMld
reaktor.
Antal: 2

322, P1-3
Pumpar för kyl-
n1ng kondensa-
tionsbassSnn
Antal: 3

323, P1-2
HardsorInkling,
LT-pumoar
Antal: 2

323, P5-6
HardsprinkUng,
HT-pumpar
Antal: 2

KOMPONENTBESKRIVNING

Enstens centrifugal pump med våt motor
på oemensam, vertikal axel. Pumpen
hanger 1 rörsystemet med motorn nedåt.
Motoreffekt 0.31 MW vid 2960 RPM. Im-
pel lem på överttfnq med de två vatten-
smorda radial lagren r>å ömse sidor om
motorrotorn. Även axiallagret vatten-
smort.

Ges endast för högprior1terade objekt.

Ges endast för högprior1 terade objekt.

i

Tvåstegs högtryckspump av centrifugal-
typ. Impellérn mellan oljesmorda gl1d-
läner med näraliggande tHtningar. Drivs
via kugnkooplIngår av ångturbin med två
axialstég mellan oljesmorda glidlager.

DRIFT-
SÄTT

Konti-
nuerlin

Inter-
mittent

Stand-by

Stand-bj

STRAL-
ZON

Röd

Gul

Gul

Blå

ANGELÄGENHETSGRAD
FDR ÖVERVAKNING
I+II+III+IV+V+VI

3«-2+3+1 + W 2 - 12
Hcg

3+1+3*0+0+0 • 7
Medel

3+2+3+0+0+0 - 8
Hög

3+2+3+1+1+1 - 11
Hög

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

B11. 3 Sid 5

Bil. 3 sid 42

611. 3 Sid 42

Bil. 3 sid 7

*

«/»
a
t

ro



SYSTEM,
KOMPONENT

351, P1-2
Borinsprutnings-
pumoar
Antal: 2

354, P1-2
Hydraulsystem fPr
drivdon, bl a
crud borthållnings
flöde.
Antal: 2

356, P1-2
Dranagepumpar för
322 och 323.
Antal: 2

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för höqorioriterade objekt.

Höotryckspumpar med tio impellersteg av
centrifuoaltyp. Lagrad 1 två oljesmörda
glidlager, axiallanrinq med två motrikta
•de, enkel rådiga vinkelkcntaktkullager.
Drives via flexibel koppling (kuggkop-
linn) av rullaqrad motor på 45 kW vid
2950 RPM.

Ges endast för högpriori terade objekt.

DRIFT-
SÄTT

tand-by

Inter-
mittent

Inter-
mittent

STRAL-
ZON

Röd

Kul

Blå

ANGELÄGENHETSGRAD
FÖR ÖVERVAKNING
I+II + III+IV+V+V1

3+1+3+1+0+1 > 9
Medel

3+2+3+0+0+3 - 11
Htfg

2+0+3+0+0+1 - 6
Lån

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 Sid42

Bil. 3 sid 9

B11. 3 Sid 43

r~

t/t

Q.'



SYSTEM,
KOMPONENT KOMPONENTBESKRIVNING DRIFT-

SÄTT
STRAL-
ZON

ANGELÄGENHETSGRAD
FOR ÖVERVAKNING
I+II+III+IV+V+VI

ÖVERVAKNINGS
PROGRAM

412,
Turbin
Antal: 2

HT-turbin (enkelströmmin) + 3 LT-turbi-
ner (dubbelstr'^ramiga). 3000 RPM, 395 MW
Varje rotordel vilar i två oljesmorda,
cylindriska laner med syriska saten.
Lagren sitter parvis i en gemensam läge
vagga mellan LT-husen. Lagen/ångorna vi
lar'på laoerbalkar i stål som är infäste
i en stålram, vilken vilar på tassar me<
glidytor på betongfundamentet. Symme-
triskt mellan lagren sitter axelns flänj
kopplingar, som dras samman med pass-
bultar. Såväl turbinskivor som kopp-
linaar är Dåkrvmta oå axeln.

Konti-
nuerlio

Blå 0+3+3+3+3+2
Mycket hön

14 Jil. 3 sid 11

414, P1-3
Kondensatpumpar
Antal: 6

Fyrstegs centrifugalpump med vertikal
axel.Impellerhjulen mellan två vatten-
smorda glidlager. Pump och motor skiljs
av ett mellanstycke som innehåller,
nedifrån, piantätning, oljesmort radial
axiallager och flexibel axelkopoling.
Pumpen a> flänsmonterad med fästen' i
mellanstycket. Motoreffekt 1.35 m vid
988 RPM. Motorrotorn bärs i underänden
av ett enkelradigt, cylindriskt rulla-
ger och i övre änden av två motriktade,
koniska rullaqer.

Konti-
nuerli'

2+2+3+2+0+2
Hön

11 Bil. 3 sid K

•S



SYSTEM,
KOMPONENT

415, P1-3
Mava Dump
Antal: 6

416, P1
Turbindriven
hjälnmavaDump
Antal: 1

431, 61-2
Generator med
släpringshus,
matare och hjälp-
matare.
Antal: 2

433, P1-2
Tätolja för gene-
ratorns kylsysten
Antal: 4

KOMPONENTBESKRIVNING

Enstegs centrifugalpumD med varvtalsreq-
lering via hydraulkoDplina. Motoreffekt
4.7 MW vid 1485 RPH. Pumpvarvtal 3800-
6000 RPM. Impel!ern placerad mellan vatt
smort blocklager och kombinerat oljesmor
radial/axiallager. Kopplingen består av
tvä kungväxlar och en variabel hydraul-
koppling (momentomvandlare). Elmotorn
lagrad i glidlager.

Ges endast för hönprioriterade objekt.

Vattenkyld stator, vätgaskyld rotor.
3000 RPM, 395 MW. Oljesmorda, cylind-
riska lager med sfäri ska säten placerade
i statorns lagersköldar. Statorn vilar
på betongfundanent. Rotorns assymetri
p g a lindningen har kompenserats.

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Konti-
nuerlig

n-

itand-by

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

STRAl-
ZON

Gul

Blå

Gul

Blå

ANGELÄGENHETSGRAD
FOR ÖVERVAKNING
I+H + III+IV+V+VI

2+2+3+2+1+3 » 13
Mycket hög

3+0+3+1+1+1 = 8
Medel

0+3+3+3+3+3 - 15
Mycket hög

1+1+3+0+0+1 • 6
Låq

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 Sid 16

Bil. 3 sid 42

Bil. 3 sid 18

Bil. 3 s1d43

ut

2
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SYSTEM,
KOMPONENT

441, P2
Axeldrivna laoer-
oljepumpar för
T6
Antal: 2

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Konti-
nuerlig

STRAL-
ZON

Gul

ANGELÄGENHETSGRAD
FDR DVERVAKNTNG
I+II + III+IV+V+V

0+2+3+1+1+2 - 9
Medel

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Ml. 3 sid 42

443, P1-6
Huvudkylvatten-
pump
Antal: 12

Enstegs axialpump (propellerpump) med
vertikal axel. Pumphjulet på kort över-
hänn under tvä vattensmorda nlidlaner
(gummi). Pumpen är instucken i kylvatten
kanalen och omlånkar strömningen i råt
vinkel. Pumpaxeln går igenom pumphuset
via tätning i bojen. Ovanför tåtningen
sitter i mellanstycket axiallager (ko-
niskt rullager), radiallager (tvåradigt
sfariskt rullager) och flexibel koopling
till nianetväxel. Pumpen å'r flansmon-
terad i mellanstycket. Motorvartval 1480
RP», oumpvarvtal 370 RPM, 350 kW.

Konti-
nuerlig

Gul 0+2+3+2+0*2 » 9 Ml. 3 sid 19

649, MG1-6
Motorqenerator
för HC-pumpar
Antal: 6

Ges endast för högprioriterade objekt. Konti-
nuerlig

Blå 1+3+3+0+0+2 » 9
Medel

Bil. 3 sid 42

o
o»



SYSTEM,
KOMPONENT

651,
Reservkraft,
dieslar

655, OR11-12
Omformare för
instrumentering
Antal: 2

711, P1-3
Mellankvlkrets
för 321", 322
Antal: 3

/12, P1-2
Mel lankylsystem
för aktiva kom-
ponenter.
Antal: 2

KOMPONENTBESKRIVNING

- - -

Likströmsmotor (1500 RPM, 290 kl!) drive
med konstant varv via flexibel koppling
växelströmsgenerator med roterande ma-
tare. Generatorn har rulianer 1 laqer-
sköldar.

Ges endast för högprior1terade objekt.

i

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

itand-by

Konti-
nuerlig

Inter-
mittent

Konti-
nuerlig

STRAL-
ZON

Blå

Bl«

Bl!

Bil

ANGELXGENHETSGRAD
FDR ÖVERVAKNING
I+Il4lIl+IV*V+VI

Httfl

3*3*3*0+1«-1 - 11
Hög

3+0+3+0+0+0 • 6
Låg

3*3+3*0>0+0 = 9
Medel

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Hl. 3 sid 41

Hl. 3 sid 21

Ml. 3 sid 43

111. 3 Sid42

••••••••MHMM
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SYSTEM,
KOMPONENT

713, P1-2
Mellanky1system
fHr inaktiva kompo
nenter
Antal: 2

714. P1-2
Kylninq kompres-
sorer etc.
Antal: 2

715, P1-7
Komponentkylsystei
sal tvätten
Antal: 7

725, P1-2
Mellankylkrets
turbin
Antal: 2

733, P1-3
Totalavsaitat
vatten.
Antal: 1+2

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för höqprior1 terade objekt.

Ges endast ftfr höqpHor1 terade objekt.

Ges endast för höqprioriterade objekt.

Ges endast för höqprioriterade objekt.

Ges endast för höaprior1 terade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Konti-
nuerlig

Konti-
luerlig

Konti-
nuerlig

Konti-
nutriio

Inter-
nment

STRAL-
ZON

Bil

Bil

Bil

RHd

Bil

ANGELÄGENHETSGRAD
FDR ÖVERVAKNING
UII + 1IU1V»V«V1

0*2*3*0+0+0 - 5
Lig

0+2+3+0+0+0 > 5
Lig

3+1*3*0*0+1 > S
Midel

0+2*3*1*1*0 - 7
Mtdtl

0+2+3+0+1+0 - 6
Lig

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 sid 4]

Bil. 3 sid 43

811. 3 s1d43

Bil. 3 s1d42

B11. 3 s1d43 t



SYSTEM,
KOMPONENT

734, PI-2
SpaYrvattenpum-
par
Antal: 2

736, P1-2
HypokloHtdose-
ring
Antal: 2

741,
FlSktar 1 PS

749,
Fläktar för 322
och 323 pumpar

751, Q1-3
Kompressor för
manöver och
Instrumentluft
Antal: 3

KOMPONENTBESKRIVNING

- - -

Ges endast f\ir höqpHoriterade objekt.

Hes endast för höopMor1 terade objekt.

Ges endast för höoprioriterade objekt.

i

Ges endast fUr högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

tand-by

Inter-
mittent

STRAL-
ZON

^ul

Blå

Röd(PS)

Bit

Bil

ANGELKGEftHETSGRAO

Mtdtl

0+U3>0*0*3 - 7
Medel

0*2*3+0+0«0 - 5
Lig

2*0+3+0*0+0 - 5
Lig

0+3+3+0+0+3 - 9
Medel

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

11. 3 Sid 41

11. 3 sid 42

11. 3 sid 43

11. 3 sid 43

11. 3 H d 42

I

•



SYSTEM,
KOMPONENT

754, 01-2
Kowprtssor, trycl
kvVvtsysttM
Antal: 2

762. P1-4
Brandskydd
Antal: 4

KOMPONENTBESKRIVNING

- - -

Gts tndast ttor höaoHorittradt objtkt.

•

DRIFT-
SÄTT

Inttr-
mitttnt

tand-by

STRAL-
ZON

Bil

Bil

ANGELKGENHETSGRAO
FdR ÖVERVAKNINGuiuin*iw*v*vr

Hön

3*0*3*0*0*0 - 6

OVfRVAKNINGS-
PROGRAM

11. 3 lid 41

11. 3 $1d 42

I-



SYSTEM,
KOMPONENT

313, RCPCPC
Pumpar primärkyl-
krets.
Antal: 3

321, ACAPRH
Pumpar för kyl-
system avst. reak
tor
Antal: 2

322, SIAPCS
Pumpar Tor sprink-
ling av inneslutn,
Antal: 4

KOMPONENTBESKRIVNING

Vertikal, fla'nsmonterad, ens tegs
centrifugal pump. Konstant flöde.
Impel lem på överhäng av axel gemensan
för pump, motor, svänghjul. Axeltät-
ning och fl anskoppling mellan pump
och motor. Vattensmort glidlager i
pump och oljesmorda d:o i motorn.
Effekt 3.9 MW vid 1485 RPM.

Enstegs, dubbel sugande centrifugal-
pump, direktdriven via självinstäl-
lande koppling (kuggkoppling). Motor-
effekt 0.22 MW, 1490 RPM. Impel lem
placerad symmetriskt på en ganska
lång axel lagrad i vardera änden
med två dubbel rådiga vinkel kontakt-
kullager. Axeltätningar vid impellern.
Motorn har oljesmorda glidlager.

•
Komponenterna har samma principiella
konstruktion som 321 pumparna. Motor
0,28 MW, varvtal 2983 RPM.

I

DRIFT-
SÄTT

Konti-
nuerlig

Itand-by

Stand-by

STRAL-
?0N

Röd

Röd

Gul

ANGELAGENHETSGRAD
FDR ÖVERVAKNING
I+II+III+IV+V+VI

2+3+3+2+2+2 = 14
Mycket hög

3+1+3+2+1+3 = 13
Mycket hög

3+1+3+1+1+1 = 10
Hög

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 sid 23

Bil. 3 sid25

Bil. 3 sid27

o

o

l/l
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SYSTEM,
KOMPONENT

334, CSAPCH
Laddningspumpar
Antal: 3

334, CSAPBA
Borsyrapumpar
Antal: 2

341, MDAPGC
Kompressor för
filtrering av
aktiva gaser.
Antal: 2

342, VPAPRB
Dränagepumpar reak
torsystem
Antal: 2

KOMPONENTBESKRIVNING

Högtryckspump av centrifugal typ med 10
impellersteg. Pumpen drivs via flexibel
kopplinn (kuggkopplini) och kugnväxel
av motor om 0,66 MW och 2981 RPM. Pump-
varvtal 4841 RPM. Pumpaxeln lagras i var
dera anden i oljesmorda glidlager. Även
motor och växellåda har oljesmorda glid-
lager.

Enstegs centrifugal pump med våt motor.
Impeller på överhäng av gemensam vert.axel
lagrad i två vattensmorda glidlaqer.
Effekt 8,8 eller 2,2 kW vid 2900resp
1450 PPM.

Ges endast föt högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Konti -
nuerlig

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

Inter-
mittent

STRAL-
ZON

Gul

Blå

Gul

Gul

ANGELÄGENHETSGRAD
FÖR ÖVERVAKNING
I+II + I1I+IVW-.VI

3+2+3+2+1+2 = 13
Mycket hög

2+1+3+1+1+3 * 11
Hög

1+0+3+0+0+0 = 4
Låg

1+0+3+0+0+0 = 5
Låg

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 sid29

Bil. 3 sid 31

Bil. 3 sid 43

Bil. 3 sid 43

3»
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o
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SYSTEM,
KOMPONENT

412,
Turbin
Antal: 2

413, Q1-2
Evakuering konden-
sor
Antal: 2

414, P101-103
Kondensatpump
Antal: 6

KOMPONENTBESKRIVNING

H.T.-turbin och 3 st L.T.-turbiner.
Samtliga dubbelströmmiga.3000 RP?\ 430
MW. Ett oljesmort "tilting pad" lager
mellan varje turbindel. Lagerbockarna
vilar, via ställbultar, på betongbalkar
(HT fram på betongplatta). IT1 har inget
eget lager utan hänger i kopplingarna.
Rotordeiarna är sammansatta genom svets-
ning (saknar helt krympförband). Kopp-
linqarna mellan rotorerna är utformade
som flänsförband. Bultarna har <rigåend(
hål. I kopplingens centrum finns en
konisk styrning med grepp-tolerans. LT-
axeltätningarna är fasta i LT-husen och
alltså fria från lagerbockarna.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Konti-
nuerlig

Stand-by

Konti-
uerlig

STRAL-
ZON

Blå

Blå

Blå

ANGELÄGENHETSGRAD
FÖR ÖVERVAKNING
I+II + III+IV+V+VI

0+3+3+3+3+2 = 14
Mycket hög

0+1+3+1+0+0 = 5
Låg

1+2+3+1+1+0 = 8
Medel

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 sid 34

Bil. 3 sid 43

Bil. 3 sid42

l / l
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SYSTEM,

KOMPONENT

414, P104-105
Dränaoeåterinfö-
ringspumoar
Antal: 2

415, P201-203
fa va pumpar
Antal: 6

415, P204-205
Dränagepumpar för
varmare
Antal: 4

415, P206-207
Spärrvattenpumpar
Antal: 4

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för högprioriterade objekt.

Enstegs entrifugalpump med strypregle-
rina. Drivs via växellåda. Motoreffekt
3,5 MW vid 1485 RPM. Pumpvarvtal 6913
RPM. Motorn lagrad i glidlager. Impel -
lem placerad mellan två oljesmorda
glidlager.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt,

DRIFT-
SÄTT

Inter-
mittent

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

STRAL-
ZON

Blå

Blå

Blå

Blå

ANGELÄGENHETSGRAD
FÖR ÖVERVAKNING
I+II+III+IV+ViVI

0+1+3+1+0+2 = 7
Medel

1+1+3+2+2+2 = 11
Hög

0+1+3+1+1+0 = 6
Låg

0+1+3+0+0+0 = 4
Låg

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 sid 42

Bil. 3 sid 36

Bil. 3 sid 43

Bil. 3 sid43

7*.
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SYSTEM,
KOMPONENT

416, AFAPTD
Turbindriven
hjälpmavapump
Antal: 1

416, AFAPMD
Motordriven hjälp-
mavapump
Antal: 2

431, G1-2
Generator med slap
ringshus
Antal: 2

435, P1-2
Pumpar för kylvat-
ten till genera-
torn
Antal: 4

KOMPONENTBESKRIVNING

Tvåstegs centrifugalpump driven av två-
stegs axialångturbin. Max. varvtal 9500
RPM. Turbinhjulet fast i pumpaxeln med
centrumbult och radiella splines. Axeln
vilar i två vattensmorda glidlaqer.
Impel lerhjul en sitter på långt överhäng
i kilspår och hålls på plats av en cen-
trumbult.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Vattenkyld rotor och stator. 3000 RPM,
430 MW.Oljesmorda "Tilting pad" lager
i statorns lagersköldar. Statorn vilar
p& betongfundament. Rotorns assymetri
p g a lindningen har kompenserats.

Ges endast för hPgprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Stand-b\

Stand-b

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

STRAL-
ZON

Blå

Blå

Blå

Blå

ANGELÄGENHETSGRAD
FDR ÖVERVAKNING
I+II+III+IV+v+VI

3+2+3+1+0+1 = 10
Ht?g

3+1+3+1+0+0 « 8
Medel

0+3+3+3+3+3 = 15
Mycket hög

0+1+3+1+0+2 • 7
Medel

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 sid 38

Bil. 3 sid 42

811. 3 $1d40

B11. 3 sid 4;

0<

*

O.

in

J



SYSTEM,
KOMPONENT

443, P1-3
Huvudkylvatten-
pumpar
Antal: 6

443, P4-5
Startpumpar för
huvudkylvatten
Antal: 4

711, P1-3
Komponentkylsyster
pumpar för slutet
kylsystem för
reaktordelen.
Antal: 6

715, P605-606
Komponentkylsyster
saltvattenpumpar
Antal: 6

741,
Fläktar i PS

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för hönprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Konti-
nuerlig

>tand-by

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

Konti-
nuerlig

STRAl-
70N

Blå

Bil

Blå

Blå

RHd-blå

ANGELÄGENHETSGRAD
FDR ÖVERVAKNING
1+II + III+IV+V+Vl

0+2+3+2+0+0 • 7
Medel

0+1+3+0+0+0 • 4
Låa

3+1+3*1+1+0 » 9
Medel

3+1+3+0+0+0 - 7
Medel

Låg

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

B11. 3 sid 42

Bil. 3 sid 4:

811. 3 $1d42

B11. 3 sid 42

Bil. 3 sid 43

55

3

1

Cl

t/l

a.

*) System 532, MG-set för styrstavar förs in utan specifikationer



SYSTEM,
KOMPONENT

751, Q401-402
Kompressorer för
instrument och
manöverluft
Antal: 2

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Inter-
mittent

STRAL-
ZON

Blå

ANGELÄGENHETSGRAO
FOR ÖVERVAKNING
I+II+III+IV+V+VI

0+3+3+0+0+0 = 6
Låg

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3 sid 43

S3
3»

Of

rv>

i/i

n



SYSTEM

211, P1-2
Panneirk. pumpar

214, Q1-2
Luftfläktar

215, Q1
Rökgasåterföring

412
Ängturbin

416, P1-2
Huvudky1 vattenpump

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt

Ges endast för högprioriterade objekt

HT-turbin (enkelströmmig,
assymetrisk) + MT-turbin (dubbelström-
miq, assymetrisk) med avtappning till
Yärmekondensor alternativt avtappning
till "kondenssvans" bestående av en LT-
turbin (dubbelströmmig) med kendensor.
2 cyl. lager per rotor (citronlager på
HT) uppställda i gemensam lagervagga som
vilar på betongfundament. Helsmidda4ro-
torer av trumtyp med HT-kopplingarna på-
krymta. Ren mottrycksdrift ger 210 MW
el och 337 MW värme, ren kondensdrift
ger 250 MW el.

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Kont.

Kont.

Kont.

Kont.

Kont.

STRAL-
ZON

-

-

-

ANGELÄGENHETSGRAD
FÖR ÖVERVAKNING
(J+II + JII+IV+V+VI + VIl

0+2+1+1+1+1=6
Låg

0+2+1+1+1+1=6
Låg

0+2+1+1+1+2=7
Medel

0+3+1+3+3+2=12
Hög

0+3+1+2+0+1=7
Medel

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil. 3, sid 43

Bil.3, sid 43

Bil.3, sid 42

Bil.3, sid 44

Bil.3, sid 42

O

o:

2?

1

00



SYSTEM

418, P1-3
Kondensatpumpar

419, P1-3
Mava pumpar

431
Generator

715, P1-2
HjSlpkylvatten

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Vatgaskyld med cylindriska glidlager i
lagerskoldar, 250 MW, 3000 RPM.

Ges endast för högprioriterade objekt.

•

DRIFT-
SÄTT

Kont.

Kont.

Kont.

Standby

STRAL-
ZON

-

-

-

ANGELÄGENHETSGRAD
FDR ÖVERVAKNING
(I+II + III+IV+V+VI+VI1)

0+2+1+1+0+1=5
Låg

0+2+1+2+1+1=7
Medel

0+3+1+3+3+2=12
Hög

0+1+1+0+0+1=3
Låg

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil.3, sid 43

Bil.3, sid 42

Bil.3, sid 44

Bil.3, sid 43

o

o

-t

t. o-
I
3



SYSTEM

P1-4
Panneirk. pump

Q1-2
Luftfläktar

Q1
Rökgasåterföring

HT-, MT-, LT-
Turbi ner

Generatorer

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för hbgprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Tvåaxlig HT-radialturbin med enkelström-
migt axialsteg (LT) och generator på sam-
ma axel. Radialturbinskivan är delad i
två ringar förbundna med koniska, radiel-
la pinnar. Radial trummorna tätar mot va-
randra med tätkanter, axeln har labyrint-
tätning mot huset. Tre oljesmorda radial-
lager på ömse sidor om axialsteg och ge-
neratorrotor. MT-turbinen uppbyggd på
liknande sätt.

Fyra vätgaskylda generatorer om totalt
275 MW, 3000 RPM. Oljesmorda vätgastät-
ningar.

DRIFT-
SÄTT

Kont.

Kont.

Kont.

Kont.

Kont.

STRAL-
ZON

-

-

-

ANGELÄGENHETSGRAD
FÖR ÖVERVAKNING
(I+II + III+IV+V+VI-tVIp

0+2+1+1+1+0=5
Låg

0+2+1+1+1+1=6
Låg

0+2+1+1+1+1=6
Låg

0+3+1+3+3+3=13
Mycket hög.

•

8+3+1+3+3+2=12
Hög

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil.3, sid 43

Bil.3, sid 43

Bil.3, sid 42

Bil.3, sid 46

Bil.3, sid 45

o

p

rt
(6

<Q
l/t
C

Q.

t/l —•

5 r

B3-4

PO

o



SYSTEM

Havapumpar

Kondensatpumpar

Huvudkylvattenpump

Rökgasflaktar

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SÄTT

Kont.

Kont.

Kont.

Kont.

STRAL-
ZON

-

-

-

ANGELAGENHETSGRAD
FÖR ÖVERVAKNING
n+ii+m+iv+v+vi+vin

0+3+1+1+2+1=8
Medel

0+2+1+1+1+0=5
Låg

0+2+1+1+0+0=4
Lag

0+2+1+1+1+3=8
Medel

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil.3, sid 42

311.3, sid 43

Ml.3, sid 43

Bil.3, sid 42

S

t/i

i
Vt

o
I

00



SYSTEM

Gasgenerator

Kraftturbin

Generator

KOMPONENTBESKRIVNING

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

Ges endast för högprioriterade objekt.

DRIFT-
SATT

Standby

Standby

Standby

STRAL-
ZON

-

-

ANGELÄGENHETSGRAD
FÖR ÖVERVAKNING
(I+II + III+IV+V+VI+VIfl

0+3+1+1+1+2=8
Medel

0+3+1+1+1+1=7
Medel

0+3+1+1+1+1=7
Medel

ÖVERVAKNINGS-
PROGRAM

Bil.3, sid 42

Bil.3, sid 42

Bil.3, sid 42
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BMt (R1) Silaoa 3 Sid 1

Systf 185, drivning »v s i l i r ,

I . ftraelSoenhetsarad för bVervakiiiiKi: Hög

II. RekOMtnderad Övervakniwo och reoistrcrinn:

Ritning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering

RH5
t

I NT

LOG (3 Mån)



Bilaga 3 sid.2

111. Ovt-ivjkniiHj^prugraawli funktion och dess effektivitet
fm if I ika feltyper:

FILM»:

•Mir""

L A W

DIAGNOS**

SVAftBEDUHT

EJ AKTUELLT

I

2
Q

£

0
0

IA.B

2
0

4C

A

II
1

2
c

3A

t

31

X X y

IV
1

2

v
1

VI
1-2

/

0

FLLTYP:

T R I I -

'ARM*

DIAGNOS"

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

X

VIII
«.'B-C

X

3

X

IX
1-3

X

X
1.3 2

V

XI
1-3

7
3

XII
1-2

f

2

• Lam resp. trip iman skadan eller felaktigheten utvecklas så att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

Pfcjliqhei art bestäm vad Tor typ av fel so» föreligger och sär-
skilja det frän andra feltyper.



BWR (R1) Bilaga 3 sid 3

. System 313, Huvudcirkulationspumpar

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Mycket hög.

II. Rekommenderad övervakning och registrering:

Matning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

1A(lager)*v*(2H * AX*H8

i

RMS

1

(.
t

| SPECTR(IOO)

LM

1--:
DIS+AL0G(4t)

• • • »

T ,

i
!
t

ALOG i i LOG(3märj|

— —

T
-f — •
i

— — -

- — -

PHIST(5,60)

') L ~ 3-500 Hz

c) Instickspump ej axieilt



Bilaga 3 bid. 4

III. ovi'rv.ikriiiMjjprogrdmnets funktion och dess effektivitet
tin' o I i k j fi:' typer:

FLLTYP:

—fRlP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

LJ AKTUELLT

I
1,1

3

/

' J
1.

0

1

1A,B

3

/

4C

0

11
1

3

I

3A

X

3B

3
1

3C 3D

X

IV
1

/

V

I

X

VI

X

HLTYP:

TRIP*

LARM*

DIACNOS**

SVÅRBEDÖMT

LJ A.niJLLl T

VII
2

X

VIII
'B-C

—

1

3

X

IX
1-3

0
3

X
1,3

J
2

2

0

/

XI
1-3

/

XII
1-2

X
larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

Möjlighet att. bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja (Jet trän andra feltyper.



BV'R (R1) Bilaga 3, sid 5

System 321, Pumpar för kylning avst. reaktor

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Hög.

II. Rekommenderad övervakning och registrering:

retning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

A(lager)*y*(2H+AX

RMS SPECTR(15O)

LM

DIS+AL0G(4t)

T ,

ALOG
1

LOG(3roåt<| |pHlST(5t60)

x ) L ~ 3-500 Hz



Bilaga 3 sid. 6

111. Uvi-t v.)knini|bpru(jrdiiiiiets funktion och dess effektivitet
ttir o I ikd fel typer:

FbLlYP:

-Hm"

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

1

1

1

• ;

L

0

i
1
i

4C

6

0

II
1

1

/

3A

X

3B

3
/

3C

X

3D

X

IV
1

*

X

v
I

X

VI

X

FELTYP:

-TftH**

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

y

VIII

—

z

i

x

IX
1-3

0

1

X
1.3

*

2

2

0
1

XI
1-3

X

XII
1-2

k
* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att

risk för allvarliga följdskador föreligger.

** Möjliqhet att bestämma waä för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det frän andra felt/per.



BUR (R1) Bilaga 3 sid 7

Syste» 323, HT-puapar för ha'rdsprinkling

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Hög

II. Rekoanenderad Övervakning och registrering vid funktionsprov:

Matning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

RMS

LM

r
PKT

» m ^̂  '•^ ^ m

A(lager)*v*(V+H)*(L+HI)*HAND :

CAH+TRF(1)+RMS

ATAP (6 män)

\

LOiG



Bilaga 3 sid. 8

til. uvi-t
for o Iiko feltyper:

funktion och dess effektivitet

m.rYP:

TRIP»

LARM*

DIAGNOS"

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
1,3

1

3

L

0
0

»A,b

Z
/

4C

0
0

II
i

1

1

3A

0

2

3B

/

z

3C

/

z

3D

X

IV
1

X

v
IB

/

/

VI

2
1

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

X

VIII
2B-C

2
1

3

<

IX
1-3

3

1

X
1,3

0
0

2

/

0

XI
1-3

X

XII
1-2

y
* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas så att

risk för allvarliga följdskador föreligger.

* Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det frän andra feltyper.



BWR (R1) Bilaga 3 sid 9

System 354, Pumpar för hydraulsystem för drivdon, bl a
med crud-borthåilninnsflöde

I. Anoelänenhetsqrad för övervaknino: Hön.

II. Rekommenderad övervakning och reqistrerina:

Matning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

A(lager)

j

SPM

*a*(V+H)

1

*(L+HI)

i-
INT

1
i

— •

RMS

LOG (3 rainj LOG (3mån)|



Bilaga 3 sid. 10

III. uvervdkniiujbprograimneti» funktion och dess effektivitet
fur olika fe 1 typer:

FELIYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKIUtLLT

I
1,3

0

O

0

IA.B

2
0

4C

0

0

II
1

3

0

3A

0
0

3B

/

1

3C

b
0

3D

X

IV
1

6

ö

v
11

0
0

VI

/

FLLTYP:

[RJP*

LARM*

DIAGNOS**

SVARBLDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

X

VIII
2 B- C

—

0

3

/

IX
1-3

0
0

X
1,3

0

6

2

0

ö

XI
1-3

3

1

XII
1-2

Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas så att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det frän andra feltyper.



BUR (R1) Bilaqa 3 sid 11

Systwi 412, turbin.
I. Angelagenhetsgrad för övervakning? Mycket hög.

II. RekOMenderad övervakning och registrering vid lastkörning:

Matning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering

— -

A(1ager)*v*(V+H)*L

i—LJ«LJ

m M

^^ •

R(lager )*d*(V+H)*(L+DC)

^ ai

AC

GRUNK

TRF(1)

•

LM

" "

1™

I LM

A10GO0)

d/dt

:ND

I I Ll

T

1

i I

PHIST(2jS0J

NS

1

0 0 A( lager ) *v*V .L

i
t

|SPECTR(3O0)

IM

T

1 "'

DIS

• • • •' ^m

T

i

ALOG

TRF(2)

—

RMS

1 i

i
i
j

TREND

N

«» ^"*

i

i LM |

LM+TR

AL0G(24tj PI+PKT |



B.JR (R1) Bilaga 3 sid 12

II. Rekommenderad övervakning och registrering vid upprullninq:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering

A(lager)*v*(V+H)*L

- -

CAM

R( l a g e r )*d*(V*H)*(L+DC)

m m «

GRUNK

TRF(1) EXC

LM

i » 4

LM

ATAP(6 min) ALOG(IOs)

\

mm

DIS

A(lager)*v*V*L

I

- -

RMS

i

LM+TR

PKT+PI

!

1

— -



Bilaga 3 sid. 13

ill. Uvi-rvrtknMiljöprogrammets funktion och dess effektivitet
för olika feltyper:

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIACNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I

3

3

3

2

0
3

3

1A.B

3

3

3

4C

0

2

1

II
i

3

1
1

3A

1

3

2

3B

1

3

t

3C

3

1

1

3D

y

IV
i

3

3
2

v
1

0
1
3

VI

0

2

3

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

X

VIII
2B-C

t

3

—

—

3

IX
1-3

0
3
3

X
1.3

0

0
0

2

t

3

0

XI
1-3

XII
1-2

X
* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

** Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sår-
skilja det frän andra feltyper.



BWR (Rl) Bilaga 3, sid 14

System 414, kondensatpumpar

I. Angelägenhetsgrad för övervakning:

II. Rekomnenderad övervakning och registrering:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funkticn:

Presentation/
registrering:

A ( r u l
1

1" g r
9 l l d")*v*(H+V)*Lx *HAND |

1

|RMS+SPECTR(500)+TRF(l)|

{ ATAP(6)

t

i
i LOG |

x) L ~ 3-500 Hz



Bilaga 3 sid. 15

111. Uvervdknimjsprogrdiuuets funktion och dess effektivitet
för olikd feltyper:

FELTYP-

fRlf"

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
1,3

3

0

2

0

0

»A,Ii

1

0

4C

6

0

II
1

3

0

3A

0

3b

/

0

3C

/

0

3D

X

IV
1

/

0

v
IB

0

O

VI
1-?

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

*

VIII
2B-C

/

0

3

X

IX
1-3

/

X
1,3

3

3

2

6

6

XI
1-3

3

1

XII
1-2

X
* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

'* Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det. frän andra feltyper.



Btff 8i1a« 3 sid 16

Syst— 41S,

I. Angelänenhetsgrad *b> övenrakninq: fVcket hen.

II. Weko—.iidirad övervakninn och registrering:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

lager

4 — — -

1 TRF(1)*TRF(2J

plager )^1^Hl

kofipiinj

t

)SPCCTR(2000)[

TREND

I SP£CTR(2000)j

LM
T

LOG(iMln) PH1ST(5,60I j : L0G(15d) L06(1aln)

0IS+Al0G(8t)



Bilaga 3 sid. 17

III. Ovi-t vakil irxjsprogramiiiets funktion och dess effektivitet
för olikd fe I typer:

FELTYP:

TRIP» •

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
1,3

3
3

• >

0
z

1A.B

1

1

4C

2
Z

II
i

Z
2

3A

3
2

3B

3

2

3C

X

3D

t

IV
1

2
1

v
1

0

1

VI

1

1

FELTYP:

THIE*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

a

VIII
?B-C

—

3
IX
1-3

0
3

X
1,3

0
0

2

3

/

XI
1-3

3
3

XII
1-2

0

1

—

* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sé att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

"* Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det. frän andra feltyper.



BWR (R1) Bilaga 3 sid. 18

System 431, Generator med släpringshus

1. Angelagenhetsgrad för övervakning: Mycket hög.

Ila. Rekommenderad övervakning och registrering vid uppruilning:
Som för 412, turbin.

lib. Rekommenderad övervakning och registrering vid lastkörning:
Som för 412, turbin. Dessutom tillkommer:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registering:

A(statorhärvor)*v*L

TRF(1)+TRF(2)

LM

DIS+AL0G(24t)

III. öyervakninqsproarammets funktion och dess effektivitet
för olika feltyper: Som 412, turbin. Dessutom övervakas
statorhärvändarna.



BWR (Rl) Bilaga 3, sid 19

System 443t Huvudkylvattenpumpar

I. Angelagenhetsgrad för övervakning:
II. Rekcanenderad övervakning och registrering:

tfitning:

Analys:

Gränsvärdes-
fuiktion:

Presentation/
registrering:

RMS+TRF(1)+SPECTR(25O)

ATAP(6)
t=

LOG

3-500 Hz



Bilaga 3 sid. 20

III. ov. i v.ii- niin|b|.tu«jrdininets funktion och dess effektivitet
t >M ill ka tV I typer:

ni.IYP:

T R I f " •

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
1 , '

2
0

0

0

lA.li

2
0

4C

0

II
1

t

0

3A

1

0

3B

X

0

3C

X

3D

y

IV
i

t
0

v

0

VI

v

ELI TYP:

TRIP

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII VIII
,'B-C

0
o

3

X

IX
1-3

0

0

X
1,3

1

X

2

3

3

XI
1-3

1

XII
1-2

6

0

* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

"* Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det frän andra feltyper.



BWR (R1) Bilaga 3 sid 21

System 655, Omformare för instrumentering

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Hög.

II. Rekonmenderad övervakning och registrering:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion

Presentation/
registrering:

A(lager)*v*v*(UHI)*HAND

SPECTR (10001

RMS

LOG (6 man)



Bilaga 3 sic!. 22

I i i . i )v>» v . i k r i m - j . P I u i | f , i i imi>t . i> f u n k t i o n o c h d e s s e f f e k t i v i t e t
i t » " J ! I \ . i f i l ; y | K r :

ILLTYI':

rkip*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

tJ AKTUELLT

1

3
2
0
0

J A , Ii

t

i

•il

0

0

ii

0

JA

X

3 B

0

1

3C

/

3D

—

2

IV
1

/

/

v
1

y

VI

3

KELTYP:

IRIP*

[ARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELL!

V I I
• )

/

Vill
.'(•.-( >

X

IX
1-3

/

3

X
1,3

X

2

X

XI
1-3

s

XII
1-2

* I.arm resp. t r ip inn.m ikddan e l le r felaktigheten utvecklas sä att
risk för t i l lvar! igd föl jdskador förel igger.

** Möjlighet, att bestämma vad för typ av fe l som föreligger och sär-
sk i l ja dt:i frän andi a feltyper.



PWR (R2) Bilana 3, sid 23

System 313, Pumpar primärkyl krets

I. Anqeiänenhetsqrad för övervakning: Mycket hög

II. Rekommenderad övervakninq och registrering:

Mätnina:

Analys:

Gränsvärdes -
funktion:

Presentation/
registrering:

A(lager)*v*(2H+V )*L R(koppl)*d*(2H)*L

AC

GRUNK

jTRF(1)+TRF(2)+RMS

SPECTR(209

LOGdmånj

TREND

LM

ALOG

LM

. T

DIS+ALOG(4d

PHIST(5,60)



Bilaga 3 sid. 24

I I I . Ove» v.ikiiiiii|bin O<JI diimieti. funktion och dess e f fek t i v i te t
tor ol ikd tV I typer:

KLL1YP:

IKlr

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I

3

3

i.

0
1

*A.B

3
2

4C

2
Z

II
i

3

/

3A

3

3

3B

3

1

3C

X

3D

y

IV
1

1

0

v
1

VI
j-2

X

FELTYP:

-fftff»*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

X

VIII
2B-C

0
2

3

X

IX
1-3

3
3

X
1,3

0

0

2

3
0

XI
1-3

XII
1-2

X
* Larm resp. t r i p innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att

risk för a l lvar l iga följdskador förel igger.

"* Möjliqhet at t bestämma vad for typ av fel som föreligger och sär-
sk i l ja det frän andra feltyper.



PH* (R2) Bi Tana 3. sid 25A

System 321, Puwoar rör kyisyst. avst. reaktor

I. Anneläoenhetsärad för övervakning: FVcket höq

II. Reko»"«nderad övervaknino och reoistrerinn vid kont. drift:

Hatting:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

jA(laner)*v*V*HI I j R(Pwnphus)*d*(V+H)*(L*DC)

i

SPECT(2000)

AC DC

--"T— —
I R?1S*TRF(1)*TRF(2)|
•" i i

TREND )

~7

AL06 (1ve)

r
i L "

DIS + ALOG

t
LH

(4t)

L"!.

AL0fi(24t)



PUR Bilaga 3, sid 25B

Systan 321, Puwpar för kylsyst. avst. reaktor

I . Angelägenhetsgrad för övervakning:
II . Rekcnnenderad övervakning och registrering- vid prov:

Kitning:

Analys:

Gränsvärdes-
fvnkticn:

Presentation/
registrering:

| A (lager ) * V * V * L |

<
CAM + TRF(l) + TRF(2)

ATAP LOG(6 män)



Bilaga 3 sid. 26

I I I . UviM'vjkiiincjbpruijrdiiRiiets funktion och dess ef fekt iv i tet
to» ul tkd ft;Hyper:

FLLTYP:

• TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

1
1,3

3

z

0
3

lA.li

2
Z

4 C

t

2

II
1

1

/

3A

1
J

3B

J

z

3C

X

3D

X

IV
1

3

v
1

VI

X

FILTYP:

-um* •-—
LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

VII
?B-C

0
1

3

X

IX
1-3

3

X
1,3

0

0

2

3

6

XI
1-3

A

XII
1-2

X
Larm resp. tr ip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk fbr allvarliga följdskador föreligger.

Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det frän andra feltyper.



P W (R2) Bilaoa 3. sid 27

Systew 322, Puapar för sprinkling av innesiutn.

I. Anneläqenhetsnrad för övervakning: Höq.

II. RekoNttnderad överwakninn och renistrerinq: Soa 321, prov



Bilaga 3 sid. 28

II i. Uvfi v.ikiiiifj^prutjrdiimets funktion och dess effektivitet
tor olika feltyper:

Fil TYP:

TRIP*

LARM»

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
>,»

3
9

-1
i.

0

0
1

O

4C

6

0

[I
1

3
o

3A

0
O

3B

0
0

3C

d

0

3D

X

IV
1

<

V

1

X

VI
1-2

1

FELTYP:

TRIP*

I.ARH»

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

X

VIII
JB-C

-

3

X

IX
1-3

X

X
1.3

X

2

X

XI
1-3

3

1

XII
1-2

X
• Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sa att

risk för dl Ivarliga följdskador föreligger.

k* Nöjliqhet att hestäinna vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja del frän andra feltyper.



Bi law 3. sid 29

Syste» 334. laddninqspuwpar

I. Angela'ocnhetsgrad for övervakning: »tycket hög

II. Helm—iidei ad övenrakninq och registrering:

Ha'tning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

SPECT (3000)

IL0G(1»ånj

f
j I

|SPECT(2O$
i

DIS4#i.0R(4t) | | L06(1tn| |AlO6(Z4t)|



Bilaga 3 sid. 30

111. uvt'i•vdknimjbprog» anuiiets funktion oth dess effektivitet
föi oli ka fel typer:

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
1,3

3

3
0
t

3A.B

3
3

4C

6
1

II
1

3

3A

3
t

3B

2
t

3C

X

3D

X

IV
i

X

v

X

VI
1-2

7

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

y

VIII
2 B- C

—

1

3

X

IX
1-3

0
}

X
1,3

0

6

2

/

0

XI
1-3

X

XII
1-2

0
3

* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

'* Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det frän andra feltyper.



PWR (R2) Bilaga 3 sid. 31

System 334, Borsyrapumpar

I. Angeläqenhetsarad ^or övervakninq: Hön.

II. Rekommenderad övervakninq och reqistrerinq:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

A(lager)*v*(V+H)*L*HAND

SPECTR (500) RMS

LOG ( 6 mån) [LOG (6 mån)



Bilaga 3 sid.32

111. OvL-r-\itil>ninijsprograiwiietb funktion och dess effektivitet
for ulikd fel typer:

FLLTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
1,3

3
2

b

0

4A,B

/

X

4 C

*

0

II
i

1
t

3A

6

0

3B

O

1

3C

X

3D

X

IV
1

X

v
IB

VI

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTU1ZLI T

VII
2

x

VIII
Z B- C

0
3

3

y

IX
1-3

/

2

X
1,3

e>
o

2

6

XI
1-3

X

XII
1-2

>

* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

** Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det frän andra feltyper.



PWR (R2) Bilaga 3. sid 33

1. System 412, turbin.
II. Angelägenhetsgrad för övervakning? Mycket hög.

Illa. Rekommenderad övervakning och registrering vid lastkörning:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering

A(lager)*v*(V+H)*l

RMS

R(LT-tätn.)*d*(V+H)*(L+DC)

AC DC A(lager)*v*V*L

GRUNK RMS !

TRF(l) 1
T
NS

d/dt

TREND

LM

I TRF(2)

..i A

r1-.
LM LM

1"
ALOG(30) I

|_ TREND I

|sPECTR(300)

LM

DIS

PHIST(2#]

T !

LM

ALOG

LM+TR1

AL0G(24U PI+PKT



PWR (R2) Bilaga 3. sid 34

11Ib. Rekommenderad övervakning och registrering vid upprullninn:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering

A(lager)*v* (V+H)*L J R(LT-tätn.)*d*(V+H)*(L+DC)

A(lager)*v*V*L

GRUNK

t
RMS

CAM TRF(1)

LM I 1 LM

1

ri
ATAP(6 mån)

! L LM+TR

ALOGOOs) DIS

1

PKT+PI



Bilaga 3 sid. 35

III. Ovi-i v.ik ni inprogrammets funktion och dess effektivitet
tor olika feltyper:

Hl FYP:

IK IP*

1 ARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

LJ AKTUELLT

I
1,3

1
z
3

•i

C

O

1

lA.b

7

3
7

6
?
1

II
i

1
7

2

3A

t
7
7

3B

7
7

1

3C

3

7
1

3D

X

IV
1

J
7

v
11

VI
1-2

7

1

FLI.TYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

U AKTUELLT

VII
?

X

VIII

v

3

—

-

IX
1-3

0

1

3

X
1,3

0

0

0

2

T
1

0

XI
1-3

X

XII
1-2

X
* larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas så att

risk för allvarliga foljdskador föreligger.

** Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det, frän andra feltyper.



PUR (R2) Bilaga 3. sid 36

System 415, Havapumpar

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Hög.

II. Rekommenderad övervakning och registrering:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

A (iStor )* V* V + H* ( L + H I )



Bilaga 3 sid. 37

111. livi-rvdkninybprogramniets funktion och dess effektivitet
för ulikd feltyper:

Hl TYP:

[K IP*

I.AKM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTULLLT

I
1 , 3

3

1

>

0

1

»A, B

3

3

4C

7

2

11
1

2

3A

/

3B

%

1

3C 3D

y

IV
1

3

v
1

6

7

VI

3

?

FELTYP:

TRIP*

LARM*

o\r NOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
•>

c

X

VIII
^B-C

0

3

3
IX
1-3

0

X
1,3

0

0

2

1
0

XI
1-3

3

1

XII
1-2

?

7

* Larm resp. trip inn^n skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk tor allvarliga följdskador föreligger.

** Möjlighet att hestänmia vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja def. frän andra feltyper.



PUR (R2) Bilaga 3. sid 38

Systew 416, Turbindriven hjälpwavapuap

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Hög.

II. Rekommenderad övervakning och registrering:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion

Presentation/
registrering:

A(lager)*v*(V+H)*L

CAM*TRF(1) RMS

ATAP (6 mån) j j LOG (6 mån)



Bilaga 3 sid. 39

111. övoi vakn i ritprogrammets funktion och dess effektivitet
tur ulika feltyper:

ItLTYP:

IRH'*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

LJ AKTUELLT

I
1.3

z

2

0

0

»A,B

3

3
0

0

II
1

6

3A

3

1

3B

3

Z

3C

3

2

3D

/

IV
1

X

v
IB

X

VI

3

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLf

VII
2

X

VIII
2 Ii-C

—

3

—

IX
1-3

X
1,3

0
o

2

/

0

XI
t-3

XII
t-2

y
Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas sä att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det frän andra feltyper.



PWR (R2) Bilaga 3. sid 40

System 431, Generator med släpringshus

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Mycket hög.

Ila. Rekommenderad övervakning och registrering vid upprullning:
Som för 412, turbin.

lib. Rekommenderad övervakning och registrering vid lastkörning:
Som för 412, turbin. Dessutom tillkommer:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes
funktion:

Presentation/
registering:

A(statorhärvor)*a*L R(kapslar")*d*(L+DC)

j INT j-*TRF(1)+TRF(2) TRF(1)*TFR(2);—i TREND"* j

LM T . LM+TR(2/2)

DIS+AL0G(24tT| [ PHIST{2,6q; |DIS+AL0G(24t)

I I I . öyervakninqsproorammets funktion och dess effektivitet
för olika feltyper: Som 412, turbin. Dessutom övervakas
statorhårvändarna och trip fås före restbrott vid spricka
i kapselns krympgrepp.

*) En givare placerad vert. mot kapselns ytterände, A
hor. " , B

" vert. mot axeln in t i l l kapseln, C
hor. " , D

Vektoriella skillnaden mellan givarna A och C, samt B och D
övervakas och ger mått på kaständringar. För tripp kravs att
kaständringen överstiger gränsvärdet både i vert. o horisontell
riktning



Geaensaa Bilaga 3. sid 41

Diesiar, kolvkowpressorer, koivpuwpar

Arbetsgruppen är tveksaa till nyttan av vibrationsövervakning
på kolvwskiner och andra •»skiner aed fraa- och återgående
rörelse. Vi rekonenderar i första hand andra övervaknings-
•etoder. Se även punkt k i kapitel VI.



Gemensam Bilaga 3. sid 4?

Komponenter placerade i klass »ed angelägenhetsgrad Medel

För dessa koaponenter ges inga individuellt utforaade över-
vakningsprograa utan endast allaänna riktlinjer. Nigon fora
av periodisk Mätning är Motiverad. Nätintervall förslagsvis
3 eller 6 Månader. Mätningen göres läapligen i tid för revisions-
planering saMt innan idrifttagning efter servicearbete. För
glidlagrade koaponenter reko—inderas handaätning enligt
ISO-nora (RMS hastighet på bärlagren). På koMponenter aed
rullningslager bör även SPM-aätning göras. OM aaskinen är
placerad i strålailjö bör Man överväga installation av fasta
givare och/eller användning av bandspelare för senare analys
för att utvärdera Mätningarna.

För en del koMponenter i denna kategori kan det vara Motiverat
att installera peraanenta givare och perainent fasgivare Med
kablage till kontroll nät och lära. Kostnaderna ökar dock snabbt
oa aånga koaponenter i denna kategori förses Med fast ut-
rustning. Ett alternativ kan nära att göra föranstaltningar
OM fast givarMontage genoa att installera fästen och liknande.



Geaensaa Bilaga 3 sid 43

Koaponenter ned låg angeiägenhetsgrad för övervakning

Pi dessa koaponenter sker ingen regelbunden aätning.
Hatinsats bör ske oa aan uppaärksaaaat t ex onoraalt
ljud från koaoonenter eller oa något arbete gjorts
soa föranleder speciell undersökning vid idrifttag-
ning. Vidare kan det vara laapligt att genoaföra en
aätning inför revisionsplanering.



Norrköping Bilaga 3, sid 44

Mätning:

Analys:

Turbin och generator

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Hög

II. Rekommenderad övervakning och registrering:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

A(lager)*v*V*L !R(lager)*d*(V)*(L+DC)

RMS
—i

:TRF(1)+TRF(2)

AC

TRFO)

DC

1_

LM + TR

PI + LS I LOG (1 dygn)
t t _

PI + L0G(1 dygn)



Bilaga 3 sid. 45

III. övervakningsprogrammets funktion och dess effektivitet
för olika feltyper:

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
1.3

3
3

3

2

0

0
2

*A,B

3
3
/

4C

6
/

/

II
1

3

3
i

3A

3
3
/

3B

3

3
/

3C

3
3

/

3D

3
3

/

IV
1

3

3
2

v
1
0
0
2

VI

0
0

2

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

0
ö
/

VIII
2B-C 3

X

IX
1-3

ö
0
/

X
1,3

0

0
0

2

3
3

0

XI
1-3

X

XII
1-2

* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas så att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

** Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det från andra feltyper.
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Turbiner (HT, MT, LT) och generatorn

I. Angelägenhetsgrad för övervakning: Mycket hög.

II. Rekommenderad övervakning och registrering:

Mätning:

Analys:

Gränsvärdes-
funktion:

Presentation/
registrering:

A(lager)*v*V*L R(Radialsyst.)*d*(V+H)*(L+DC)

I
AC DC

J_
RMS TRF(1)+TRF(2): GRUNK

i

|TRF(1

J_
LM + TR

I PI + LS

.. . LM i LM+TR(2/2)
-_ L I -J-J ' -T"

"" L ~ TL-i-T'.""-
L0G(1dygn) JLOG(1 dygn)! IPI+LS |PI*LOG(1dyg^
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III. övervakningsprogrammets funktion och dess effektivitet
för olika feltyper:

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

I
1,3

3

}

2

0

0

1

1A.B

3

/

4C

3

2

3

II
1

3

1

/

3A

3

3

/

3B

3

3

/

3C

?

3

/

3D

z
3

/

IV
i

1

1

2

v
|B

C

0

1

VI
]-?
0

0
2

FELTYP:

TRIP*

LARM*

DIAGNOS**

SVÅRBEDÖMT

EJ AKTUELLT

VII
2

0
0
)

VIII
2B-C 3

X

IX
1-3

0

0
1

X
1,3

0

0

6

2

J

3
0

XI
1-3

X

XII
1-2

X
J

* Larm resp. trip innan skadan eller felaktigheten utvecklas så att
risk för allvarliga följdskador föreligger.

** Möjlighet att bestämma vad för typ av fel som föreligger och sär-
skilja det från andra feltyper.
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Funktionär för mätning, analys, gränsvärdesöverskridande och presentation/
registrering vid vibrationsövervakning

Analys

A (pos) - Mätning med: Absolutgiv.

R (pos) - -"- : Relativgiv.

Givarens pla-
cering inom
parentes.

a - Mätstornet: Acceleration

v - -"- : Hastighet

d —"- : Förskjutning

V - Mätriktning: Vertikal

H - -"- : Horisontell

AX - -"- : Axiell

Hl - Frekvensområde: Högt (-5 KHz)

L - -"- : Lågt (10-1000 Hz)

DC - -"- : Statiskt (0-)

HAIiD - Mätning med handinstrument

LM - Larn

TR - Trip [TR(N1/N2) - NI av N2 kopplad]

T - Triggning (initiering av funktion)

^resentation/regUtreHng

ALOG (int) - Periodisk (mätintervall anges)
avläsning och loggning, automa-
tisk.

ATAP - Analog bandsp.

DIS - Display på monitor.

LOG (int' - Periodisk (mätintervall anges)
avläsning och loggning, manuell.

LS - Linjeskrivare.

PHIST (int; tid) - "Past history", mätinter-
vall och totalt sparad tidsrymd,
anges (min). Dumpas på massminne.

- Autokorrelationsanalys.

BPF (fr.-frj - Bandpassf i Her med
intérvallet fr1 till fr2.

CAM - Cambelldiagram.

CKR - Korskorrelationsanalys.

d/dt - Tidsderivata.

EXC - Excentricitet.

GRUNK - Grundkastkompensering.

HPF (fr) - Högpassfilter med bryt-
frekvens fr.

INT - Integrering.

LPF (fr) - Lågpassfilter med bryt-
frekvens fr.

MS

NS

- "Mean Square" ((I x?)/N)

- Icke synkrona svängningar ,
NS = MS - (TRF(1)) -(TRF(2)T

ORBIT (N) - Beräkning av stor och
liliaxel samt orientering
och fasreferens för N ggr
varvtalet.

PK - Toppvärde (0-peak).

RMS - "Rootmean square", VfiS".

SPECT (fr) - Spektralanalys(FFT) med
övre frekvens = fr.

SPM - Stötpulsmätning.

TREND - Trendanalys.

TRF (N) - Trackingfiltrering med N
ggr varvtalet (ampl. och fas).

PI

PKT

PRT

- Panelinstr. (visare eller digitalt).

- Punktskrivare.

- Utskrift.
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III.3 Dokumentation, bearbetning och arkivering av mät-
resultaten

Tidigare i denna rapport har flera gånger betonats vikten av systema-

tisk erfarenhetsäterföring för en effektivt bedriven vibrationsöver-

vakningsverksamhet. Motsatsen till systematisk erfarenhetsåterföring

är ospecificerad erfarenhet och allmänna intryck. Om man verkligen

skall åstadkomna någon erfarenhetsåterförina värd namnet krävs att

man ägnar en hel del tid åt att sammanställa och rapportera av de

mätningar som görs. Uppgiften ligger på den "driftassistent med an-

svar för till ståndsövervakning" som föreslås i avsnitt 111.4. Arbe-

tet görs då dels för att ge överblick över verksamheten pa det enna

blocket, dels för att möjliggöra utbyte av erfarenheter med övriga

kraftstationer och kärnkraftblock och slutligen som en service ät

övriga avdelningar på verket att utnyttja t ex vid förebyggande

underhåll, vid bedömning av behovet av ändringsarbeten osv. För

dessa ändamål krävs då att dokumentationen görs lättillgänglig och

begriplig för utomstående.

För de datormätta objekten sker automatisk lagring pä massminne

("floppy-discar"). Lagringen sker dä enligt ett system som gör det

lätt att ta fram efterfrågade mätningar och fä utskrifter eller

diagram från dessa. Här inskränker sig arkiveringsarbetet till att

upprätta innehållsförteckningar för skivorna alleftersom dessa

fylls.

Ur den stora volymen mätdata lagrad pä skiva bör man periodiskt

ta ut representativa data för utvärdering. Det kan då gälla t ax

trender av vibrationsnivéerna hos komponenterna, signaturer i form

av spektralanalys, upprullningskurvor osv. För att lätt kunna fä

en bild av utvecklingen krävs att utvärderingen sker med regelbundna

intervaller och pä ett likformigt sätt (samma sorts diagram, samma

skalor osv). Anteckningar över komponenternas driftläge vid mättill-

fället bör föras. Vidare krävs att utförda servicearbeten (balan-

sering, lagerbyte, uppriktning osv) pé komponenten noteras så att

eventuella förändringar i vibrationsbilden får sin nat-jrliga för-

klaring. Uppföljning av utfallet av balanseringar och uppriktmngs-

justeringar bör göras. Förslagsvis jämförs kvadratsumman av lager
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eller axeivibrationsvärdena före och efter balanseringen. Iakttagelser
av betydelse ur vibrationssynpunkt (t ex skrapmärken vid tätningar,
lagerskador) bör föras in i loggen. Informationskällan utgörs dä
> vudsakligen av rapporter frän underhållet.
Förutom den löpande mätdataloggninqen kommer ett antal larm-
och tripfunktioner att aktiveras. Någon form av loggbok över dessa
bör föras. Ofta leder larm eller trip till att en noggrannare vibra-
tionsmätning utförs. Denna bör då avrapporteras och arkiveras med
referens i loggen.

Utvärderingen och den löpande revideringen av övervakningsverksam-
heten är av central betydelse. Ur denna synpunkt är det framförallt
tre händelser som är viktiga (jfr. avsnitt 1.3.6): Tillfällen dä haveri
inträffat utan förvarning från övervakningssystemet, tillfällen
då man konstaterat skador efter larm, och slutligen *.i 11fä11en dä
man efter larm inspekterat maskinen utan att finna något fel. Vidare
är det intressant att följa upp erfarenheter dé man med stöd av
övervakningsresultatet valt att förlänga intervallen mellan revi-
sionerna för någon komponent. Sädana mer allmänna erfarenheter bör
redovisas i en ärlig rapport.

Sammanfattningsvis bör verksamheten dokumenteras i fyra typer av

arkiv eller rapporter:

1. Mätdata pä massminne. Innehållsförteckning.
2. Periodisk utvärdering av ovanstående samt på

icke övervakade komponenter. Loggbok över
komponenternas driftläge vidmättillfället samt
uppgifter om utförda servicearbeten och spe-
ciella iaktagelser eller förhållanden av betydel-
se ur vibrationssynpunkt.

3. Loggbok över registrerade larm och snabbstopp p g a
vibrationer. Resultat av speciella utredningar.

4. Ärlig översiktlig och sammanfattande rapport som
beskriver komponenternas nuvarande vibrations-
tillstånd samt årets händelser och erfarenheter.
Dessutom bör rapporten utvärdera resultatet och
nyttan av verksamheten samt ge förslag till
förbättringar.
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Efter det första årets provverksamhet bör detaljerade anvisningar
för dokumentationen utarbetas sä att en viss likformighet mellan olika
block och verk uppnås.
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III.4 Arbetsfördelning och utbildning av personal

I de föregående avsnitten i detta kapitel definieras de aktuella
arbetsuppgifterna vid genomförandet av det föreslagna vibrations-
övervakningsprogrammet. I detta avsnitt har utredningen dels före-
slagit en organisatorisk form för verksamheten, dels bedömt
den utbildning av berörd personal som krävs.

Förslagen är i första hand skrivna med tanke på kärnkraftverken
eftersom den föreslagna övervakningsverksamheten där är så mycket
mer omfattande än på de befintliga» konventionella verken. VK5:s
organisation har använts som exempel för att konkret ange inom
vilka avdelningar resp. arbetsuppgifter bör läggas. För att ut-
nyttja förslagen vid övriga verk krävs kanske viss lokal anpass-
ning, men huvudlinjerna kan säkert följas.

I vårt förslag har vi eftersträvat att naturligt inlemma vibrations-
övervakningsverksamheten i den befintliga organisationen, så att
man dels får en klar och entydig fördelning av arbetet,dels så
väl som möjligt ansluter till de berörda avdelningarnas övriga
arbetsuppgifter och Dlats i organisationen. Samtliga Vattenfalls
värmekraftanläggningar bedriver redan i dag vibrationsövervakning
i någon form. Vi tror att våra förslag därvidlag utgör en naturlig
utveckling av resp. avdelningars verksamhet.

Vi har fördelat de olika arbetsuppgifterna inom vibrationsområdet
på flera avdelningar och personer. Ett annat alternativ vore att
bilda en "vibrationsgrupp" med totaltansvar för verksamheten.
Med tanke på att verksamheten spänner över ett mycket brett fält
(mätteknik och signalanalys, maskinteknik och hållfasthetslära,
drift- och systemteknik) måste det emellertid vara fördelaktigt
att utnyttja de specialkunskaper som finns i organisationens olika
avdelningar. Genom att flera personer är involverade i verksam-
heten vinns också minskad känslighet för ledighet, sjukdom osv.
Man fir dessutom härigenom en önskvärd avvägning av prioriteten på
vibrationsövervakningsverksamheten mot andra verksamheter genom
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att samtliga inblandade även har andra arbetsuppgifter.

Utredningen behandlar vibrationproblematiken huvudsakligen ur över-
vakningssynpunkt, och då speciellt övervakning av komponenter i kom-
mersiell drift. För upphandling, provdrift och godkännande av ny
utrustning ansvarar i vanlig ordning projektorganisationen liksom
för uppföljning av restpunkter (såvida inte en speciell avdelning
för detta finns). Dessa aspekter berörs inte vidare här, se dock
kapitlet "VI. Förslag till vidare arbeten".

I bilaga 1. visas schematiskt den föreslagna organisationen. De olika
funktionerna diskuteras nedan:

Mätdator

Synpunkter på datorns hårdvara och programvara ges i kapitlet
"IV.3 Utrustning för olika roterande maskiner". Här behandlas
driften av datorn.

För de komponenter som har bedömts ha "Mycket hög" ängelägenhets-
grad för övervakning enl. avsnittet 111.2, används datorn "on-
line" för automatisk loggning av mätvärden samt för larmfunktion.
Det finns inget krav på hundraprocentig tillgänglighet pä datorn,
utan kortare perioder kan den köras "off-line" för utvärdering
(analys och diagramritning) av tidigare mätvärden. Det kan då vara
fråga om dels mätvärden från tidigare datormätning lagrad pä mass-
minne, dels utvärdering av bandinspelade mätvärden. På vad sätt
datorn utnyttjas av de olika avdelningarna framgår nedan.

Kontroll rumspersonal

Vibrationsnivåer och tendenser för de övervakade komponenterna
visas i överskådlig form i stapeldiagram pä display i kontroll-
rummet. Operatörerna bör sträva efter att med tiden få en känsla
för vilken vibrationsbild och vilka förändringar som är normala
vid olika driftlägen. När något inträffar ger datorn larm och utskrift
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på printer med närmare uppgifter och instruktioner. Det skall för
varje typ av larm finnas klara instruktioner om vilka åtgärder opera-
tören skall vidtaga. Kontrollrumspersonalen underrättar därefter
driftkontoret.

Datorns mätfunktioner är i huvudsak automatiska och kräver endast
mindre ingrepp från operatören (t ex val av vilka komponenter som
skall displayas, byte av fylld flex-skiva osv). Den utbildning som
krävs kan ges av den ansvarige för tillständsövervakning på drift-
kontoret.

Driftkontoret - Drift, ass med ansvar för till-
ståndsövervakninq

Denna, nedan kallad driftass. Tö, har ansvaret för bl.a. tillst;mJs-
övervakningen pa blocket. Vibrationsövervakningen kan med fördel
kombineras med liknande tillståndsövervakningsuppgifter, t ex den
termodynamiska övervakning som håller på att föras in pä vissa kärn-
kraftblock. Driftkontoret och drift, ass Tö utfärdar driftinstruktio-
ner och fattar beslut om driftinskränkningar pä basis av vibrations-
mätningarna (avväger skaderisk mot driftläge, kraftsituation osv).
Genom att följa trender i mätunderlaget och genom att skaffa sig
erfarenhet av de olika komponenternas individuella egenskaper i
vibrationshänseende i olika driftlägen skall han kunna göra bedöm-
ningar av komponenternas kondition och drifttillgänglighet. Drift,
ass. Tö ansvarar för dokumentation (bl a med hjälp av datorn), arki-
vering och rapportering samt sköter kontakterna med styrgruppen(se nedan
Vidare lägger han beställningar på mätuppdrag (nätgruppen), under-
häll av mätdatorn och givare med kablage (-UI), underhåll pä över-
vakade komponenter (-UM, -UE) och slutligen ändringsarbeten föran-
ledda av mätningarna(-KM,-KE). I den män vibrationsmätningarna kan användas
för revisionsplanering sker detta i samarbete mellan drift, ass
Tö och -UM. På driftass. Tö:s ansvar faller också att utbilda och
handleda kontrollrumspersonalen för dess insats i vibrations-
arbetet.

Arbetsbelastningen uppskattas efter initialskedet till 15-257, av en
tjänst per block. Eftersom arbetsuppgifterna till stor del är nya
måste en viss tid avsättas fcr utbildning. Det förutsätts att drift-
assistenten i hnttpn har en rrasMnteknf$V utbildning oå högskole-
nivå samt systemkänne-
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dom och kunskaper om huvuddragen i de övervakade apparaternas kon-
struktion. Arbetsuppgifterna kräver dessutom kunskap i sväng-
ningslära och rotordynamik sant kännedom om principerna för vibra-
tionsmätteknik. Kunskap krävs också för att kunna handha mät-
datorn.Datorkursen (2-3 dagar) bör ordnas av datorleverantören.
Däremot krävs ingen detaljerad kännedom om vibrationsmätteknikens
instrumenttekniska aspekter eftersom nätgruppen tillhandahåller detta
kunnande. I denna rapport, speciellt kapitlet "I. Introduktion"
finns avsnitt som kan användas som utbildningsmateriel. Förslag
till lämplig litteratur ges också. En kort intern kurs där bl a
föreliggande rapport kan gås igenom och kommenteras bör ordnas.
Dessutom finns en enveckas STF-kurs i ämnet vibrationsteknik som
bör vara nyttig i sammanhanget. Eventuellt finns möjligheter till
"pryo-verksamhet" hos leverantörerna vid idrifttagning av nya
stationer. Totalt torde krävas ca tre till fyra veckor för utbild-
ningen av driftassistenterna.

Avd. -U och -K

Dessa arbetar efter beställning från driften pé vanligt sätt inom
sina resp. ansvarsområden. Det krävs då givetvis att viss vibrations-
teknisk kompetens finns inom -UM (balansering och uppriktning) och
-KM (dynamiska beräkningar, hållfasthetsbedömningar och maskinkon-
struktion). -UI utnyttjas dels för underhåll av mätdatorn med givare
och kabiage, dels utnyttjas -UI:s mätgrupp för att genomföra mätupp-
drag. Matgruppen utnyttjar datorn för utvärdering av bandinspelade
signaler och behöver alltså samma datorutbildning som drift, ass Tö.
I Övrigt krävs av mätgruppen goda kunskaper i vibrationsmätteknik
inkl. de rent instrumenttekniska aspekterna pä denna. Arbetsbelast-
ningen på mätgruppen uppskattas till 50 % per block.

Styrgrupp

Denna har inget operativt ansvar, utan skall svara dels för införan-
det av systemet, dels for uppföljning och revision av verksamheten.
Gruppen kan sagas utgöra en lokalt anknuten fortsättning på den nu
arbetande utredningen och bör ha någon representant med frän denna.
Dessutom inger representanter for -U och K. Gruppen bör vara nemensam
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för samtliga block på ett kärnkraftverk, dvs de blockanslutna
drift. ass. TO deltar i verksamheten även för andra block än det
egna för att bredda sin erfarenhet. Styrgruppen skall hålla kon-
takt aed och samarbeta med huvudkontoret och övriga verk SOM
bedriver liknande verksamhet.

Extern expertis

Speciellt i inledningsskedet finns behov av personell och kompe-
tensMässig förstärkning. Denna kan utnyttjas på ett flexibelt sätt
beroende på hur de egna resurserna utvecklas. En för verksamheten
viktig uppgift är framtida modifieringar av mätdatorns program.
Sådana modifieringar bör vi knappast göra på egen hand. Extern
expertis kan också utnyttjas dels som kvalificerad hjälp vid
bedömning av larm och trip, dels för den långsiktiga verksamheten
genom deltagande i styrgruppen. Eventuellt kan mätdatorn förses
med telefonmodem för att enkelt kunna föra över mätdata till den
externa expertgruppen.
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Utnyttjande
av datorn
för utvär-
dering

Koaponenter sed akt
höo angelägenhets-
grad för övervakn.

Periodisk
matning

Nitdator

Utvärdering,
dokumentation o.s.v.

Lam,
trip

ronsperso- l _ _ — «
nal loch

Drift-
instruk-
tioner

Extern konsult-
gnipp

Drift, ass
för tills-
stindsövervakn

Periodisk

rapport.

r \ \
Styrgrupp

Best. av under-
hållsarbete

Best. av ändrings-
arbete

Förslag till principiell organisation av vibrationsövervaknings-

verksamheten för kärnkraftblock.
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IV. 1 Krav på utrustningen

Vid inköp av vibrationsmätutrustning skall kraven nå utrustningen

specificeras. Utgående från mätuppgiften bestäms vilken vibrations-

storhet, som skall presenteras och mätområdet för denna.

Givarens utsignal är ibland proportionell mot någon annan storhet
än den som efterfrågas. Omvandling bör i så fall ske automatiskt
i signalbehandlingsutrustningen.

Utföres omvandlinoen genom integrerinq eller deriverinq, är resul-
tatet sant för alla vibrationsformer. Om omvandlingen däremot sker
genom division eller multiplikation med vinkelhastigheten, gäller
resultatet endast för sinusformade vibrationer. Sambanden mellan
de aktuella storheterna, acceleration, hastighet och förskjutning
kan för sinusformade vibrationer presenteras i nomogram, se fig. 1,

\2-,'~ [ A - - - ^ r-— '—Jr:*-~ -t

Fig. 1 Samband förskjutning, hastighet och accelera-
tion för sinuskomponenter. (Reproducerad frän
B o K produktkatalog).
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Givarens dynamikomräde bestäms av önskat mätområde hos den presen-
terade storheten. Antag t ex att vibrationerna i lagerbockarna pä
en större maskin skall mätas. Man vill mäta vibrationshastighet
("ISO-vibration") i området 0,5 - 50 mm/s rms. För hastighetsgivarna
är dynamikområdetpå detta sätt specificerat. Accelerationsgivarnas
dynamikområde bestäms ur nomogrammet, se fig. I, till 0,03 - 300
m/s rms. De laddninosförstärkare som behövs kräver troligen om-
koppling mellan olika mätområden för att klara detta.

Mätsystemet skall iels uppfylla uppställda funktionskrav och dels
tåla den miljöpåverkan som det kan bli utsatt för.

Vid inköp av mätutrustning kan nedanstående punkter användas som
en "checklista". Listan är i stor utsträckning baserad på tillämp-
bara normer, IS02954, IEC184 och IEC222.

Tillverkarens dokumentation skall vara så utförlig som möjligt.
IEC-normerna ger en utförlig beskrivning av vad som skall vara
specificerat. Man bör eftersträva samma nivå på QA-krav för
vibrationsmätiitrustning som man har för andra systemkomponenter.

I V. 1.1 Totala krav Pånwtnoggr^annhet

I den mån mätsystemets (givare + kablaqe + siqnalkonditionering)

känslighet påverkas av frekvens, dynamik, temperatur, tvärkåfns-

lighet, åldring eller individuella variationer bör totala mät-

felet vid övervakningsuppgifter understiga t 10%.

I v. 1.2

1. Frekvensområde, frekvenslinearitet.

Mätsystemets användbara frekvensområde skall anfjes samt
lineariteten (i %) inom detta.

2. Känslighet.
Givarens känsliqhet skall anges samt med vilken noggrannhet
känsligheten är bestämd. Hur stora är de indivuella varia-
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tionerna och hur påverkas känsligheten av temperatur och
åldring?

3. Amplitudlinearitet.
Givarens dynamik (mätomfång) skall anges samt lineariteten
(i %) inom detta. Observera att inget mätsystem har mätområdet
0 - X enheter, utan uposkattninn a« tröskelnivå för brus och
störningar skall alltid göras.

4. Fasriktighet.
Hela mätkedjans fasfel inom specificerat frekvensområde
bor understiga i 15'.

5. Filterkarakteristik.

Bandbredd skall anges för smalbandsfil ter och brytfrekvens
samt branthet (dB/oktav) för hön- och lågpassfilter.

IV.1.3 Miljöfaktorer

1. Stora vibrationer.
Givaren får ej förstöras av stora vibrationer, son kan uppstå
bl a vid passaqe av resonansfrekvenser.

2. Stötar och omild behandling.
Givaren skall vara av "industrityp", som tål att tappas i
golvet etc. Monterade skall givare, kablage och kontakter tåla
slag och stötar.

3. Tvärvibrationer.

Tvärkänsligheten skall vara mindre än 5 % över hela det ut-
nyttjade frekvensområdet.

4. Basdeformation.
Accelerometrar kan vara känsliga för deformationer i fästytan.

5. Temperaturområde.
Givarens och signalbehandlinqsutrustningens temperaturberoende
måste beaktas om mätning inte sker i rumstemoeratur.

6. Temperaturnräns.
Givaren skall inte förstöras vid ångläckage etc.



IV.1
4

7. Temperaturtransienter.
Snabba temperaturvariationer kan påverka utsignalen hos
piezo-elektriska nivare, SDeciellt vid mätning av låqa nivåer
eller låna frekvenser.

8. Elektriska fält.

9. Magnetiska fält.

10. Akustisk störning.
Normalt är ljudnivån i mätpunkten så låg att den inte påverkar
mätningen.

11. Fukt.

12. Radioktivitet.

För givare i radioaktiv miljö skall t i l låten dos och intensitet
hos de aktuella stråltyperna vara specificerad. Givare och
kontakter skall vara hanterbara med handskar.

13. Korrosiva ämnen.

14. Jordslingor.
Givaren skall kunna monteras elektriskt isolerad från mätpunk-
ten, om dess elektriska skärm inte är isolerad från höljet.

15. Triboelektrisk störning.
Speciell kabel skall användas mellan piezoelektriska accelero-
metrar och laddningsförstärkare för att undvika störningar
som annars uppstår vid mekanisk påverkan av kabeln.

16. Kabellängd.
Största tillåtna kabellänqd skall vara specificerad.

17. Kanal separering.

Vid rackmontage av sionalbehandlingsutrustning och vid utnytt-

jande av mångiedarkabiaoe kan problem med överhörning mellan

kanalerna uppstå.

18. Explosiv atmosfär.

19. Åldring.
Givarens konstruktion bör bedömas ur åldrings- eller förslit-
ningssynpunkt.
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IV.2 Marknadsöversikt

Ett led i utredningsarbetet har varit att kartlägga utbudet av
lämplig utrustning för mätning, övervakning och analys av vibra-
tioner.

En strävan har varit att tillfråga alla större och mer kända
tillverkare av vibrationsmätutrustning. Några har säkert missats,
och därför är det viktigt att framhålla, att sammanställningen
ej gör anspråk på att ge en rättvis bild av utbudet inom vibra-
tionsmätområdet.

Det insamlade broschyrmaterialet är samlat i 18 uppmärkta pärmar,

vilka f.n. finns på VTS i Råcksta.

./. Genomgången av materialet redovisas i en tablå, bilaga 1, där

det framgår vilken utrustning resp. tillverkare för. I en

./. lista, bilaga 2, anges tillverkarens representanter med adress-
lista och var r.ian kan hitta det samlade materialet. Tablån,
listorna och katalogmaterialet är avsett att vara ett hjälp-
medel i det fortsatta arbetet med vibrationsövervakning av
roterande komponenter, t ex vid komplettering av befintlig
utrustning eller vid projektering och upphandling av nya
system.

I tablån har titlar märkta med *) bedömts som speciellt intres-
santa och är mer noggrannt genomgångna. Rubriker som ej tagits
med är t ex kablar, visarinstrument, skrivare, printer, data-
loggers och telemetri, trots att även detta är av intresse
men skulle föra för långt att ta upp i detta sammanhang. I
regel levererar tillverkare av mätgivare också kablage, även
om de inte själva har sådan tillverkning.

Marknaden för övriga instrument är så enormt stor att en särs-
kild utredning skulle behöva göras. Denna marknad domineras också
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av tillverkare, som är speciellt instrumentinriktade. Vid inter-
vjuer med drift- och underhållspersonal har det framkommit önske-
mål om bättre registrerade instrument. Man vill ha bra linje-
skrivare i stället för punktskrivare,där sådana förekommer för
vibrationsövervakning. Detta bör tas upp som förslag till vida-
re arbete, se avsnitt VI. I detta avsnitt föreslås test även av
annan utrustning, som är av speciellt intresse för mätning och
analys av vibrationer. I det material som samlats finns mycket
analysutrustning, som väl täcker alla behov. Sämre är det med
mätgivare för de mycket höga krav som ställs för användning i
värmekraftstationer. Därför bör ett antal givartyper väljas
ut och testas under verkliga miljöförhållanden.

Nämnas bör att det finns företag som hyr ut mät- och analys-
utrustning. Detgör bl a Labhire och Livingstone Hire, båda i
London. Det senare representeras i Sverige av Electronic Rent
i Solna, där man bl a har en realtidsspektrumanalysator HP
3582 för uthyrning. Utrustning som inte finns i Sverige kan
på mindre än en vecka erhållas från moderbolaget i England.

För sådan utrustning där service kan utföras av verkets egen
instrumentverkstad, är det angeläget att utrustningen levereras
med fullständig dokumentation.
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VATTENFALL BILAGA 2 SID 1

Katalogmaterial över utrustning för vibrations-
övervakning, samlat i pärmar enligt nedanstående
förteckning

I
s
s

Tillverkare

AMPEX

BBN
BELL & HOWELL

BENTLY NEVADA

BRUEL & KJAER

DYMAC

EMI (SE) U B S

ENDEVCO

ENTRAN

FARNELL

GENERAL RADIO

HEWLETT PACKARD

HOTTINGER BALDWIN

KEMO

KISTLER

KULiTE

LING

METRIX

MTS
NlCOLET

PHILIPS

PRINCETON

RACAL

SANGAMO

Representant

AMPEX AB

SAVEN AB

LAGERKRANTZ AB

BENTLY NEVADA GMBH

BRUEL & KJAER SVENSKA AB

DYMAC EUROP

SCANDIA METRIC AB

ENDEVCO SCANDINAVIA AB

SCANDIA METRIC

STENHARDT AB

LAGERKRANTZ AB

HEWLETT-PACKARD SVERIGE AB

ELIT EL INSTRUMENT AB

SAVEN AB

SCANDIA METRIC AB

SAVEN AB

SCANDIA METRIC AB

ELEKTRONIK ENHETER AB

NABHOLZ AB

SAVEN AB

PHILIPS SVENSKA AB

SCANDIA METRIC AB

SAVEN I\B

IPM-ELEKTRONIK AB

Pärm

10

11
l\

7

9

16

5

1

5

14

8

11

11

5

11
5

11
13

11

13

5
11

12

Flik

2

10
-

-

-

-

-

-

-

3
-

-

6

11
-

12
-

3

2

8
ii

9
2
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f
Ti 11 • crkare

SAVEN

SCHAEWITZ

SCHENK

SENSONICS

SE-I ABS
SEM
SHOWA

SIEMENS

SLF
SPECTRAL DYNAMICS

SUNDSTRAND

SOLARTRON

sm
SWEMA
TlLLQUIST

VI BROMETER

VETEC (RELIANCE)

INSTRUMENT FÖR UTHY

ELECTRONIC RENT

JVBHIRE

Representant

SAVEN AB

STENHARDT AB

BERMAN & BEvING AB

INDUSTRI-ELEKTRONIK

SCANDIA MFTRIC AB

SCANDIA METRIC AB

ELEKTRONIK ENHETER AB

SIEMENS AB

STAL-LAVAL FINSPÅNG

MARTINSON & Co INSTR AB

NABHOLZ AB

SCHLUMBERGER AB

SPM INSTRUMENT AB

SWEMA FAB
TlLLQUIST AB

PETTERSON AB

VlTEC INCORPORATED/ OHIO

RNING:

SOLNA TEL 03/830870
LONDON TEL 01/397243'!

Pärm

11
12
2
10
5

b

11
11
10
15
13
6
W

11
12
18
17

10
10

Flik

8

3

-

1
-
-

1
3

-

1
1
1

7
1
-

5



Adressförteckning

BILAGA 2 SIO 3

Representant Adress

Industri-Elektronik Box 30 70
700 03 ÖREBRO

Tel: 019/12 93 85

IPM-Elektronik AB Box 6003
162 06 VÄLLINGBY

Tel: 08/38 91 00

Lagerkrantz AB Box 48
194 01 UPPLANDS VÄSBY

Tel: 0760/861 20

Martinson & Co Instr AB Instrumentvägen 16
Box 960
126 09 HÄGERSTEN

Tel: 08/744 03 00

Nabholz AB Tranebergsvägen 41
161 32 BROMMA

Tel: 08/26 27 70

Petterson AB Box 117
123 21 FARSTA

Tel 08/93 02 80

Philips Svenska AB 115 84 STOCKHOLM

Tel: 08/63 50 00

Saven AB Box 49
185 00 VAXHOLM

Tel: 0764/315 80

Scandia Metric AB Banvaktsvägen 20
171 19 SOLNA

Tel: 08/82 04 00



Adressförteckning

BILAGA 2 SID 4

Representant Adress

Ampex AB Rissneleden 8
172 0 7 SUNDBYBERG
Tel: 08/28 29 10

Bently Nevada GmbH Hermannstrasse 25
Postfach 60
D-60 78 NEU-ISENBURG
Tel: (06102) 2071

Bergman & Beving AB Fack
100 55 STOCKHOLM
Tel: 08/24 60 40

Bruel & Kjaer Svenska AB Kvarnbergsvägen 25
141 45 HUDDINGE

Tel: 08/711 27 30

Dymac Europ PO Box 329
OSS
Netherlands
Tel: (04120) 32 205

Elektronik Enheter AB Torögatan 13
122 39 ENSKEDE

Tel: 08/48 48 39

Elit El Instrument AB Lövåsvägen 40
Box 1237
161 12 BROMMA 12

Tel: 08/26 27 20

Endevco Scandinavia AB Fältvägen 8
163 57 SPÅNGA

Tel: 08/36 29 60

Hewlett-Packard Sverige AB Enighetsvägen 3
161 20 BROMMA

Tel: 08/730 06 50



Adressförteckning

Labhire, London

BILAGA 2 SID 5

Representant Adress

Schlumberger AB Vesslevägen 2-4
Box 944
181 09 LIDINGÖ 9
Tel: 08/765 28 55

Siemens AB Siemens-huset
Fack
104 35 STOCKHOLM
Tel: 08/22 96 80

Stal-Laval Finspång 612 20 FINSPÅNG
Tel: 0122/810 00

Stenhardt AB Box 331
162 03 VÄLL. <GBY
Tel: 08/739 * ! 50

Swema FAB Fack 20
123 05 F *. .TA 5
Tel: 08/94 y> 90

Tillquist AB Box 3006
171 03 \ /.NA
Tel: 08/8 01 00

Vitec Incorporated, Ohio 23 645 Me cantile Road
Cleveland
OHIO 4412^
Tel: (216) 464-4670

Instrument för uthyrning:

Electronic Rent AB Box 30 74
171 03 SOLNA 3
Tel: 08/83 08 70 vx

08/83 26 02 direkt

Tel: 01/8972434
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IV.3 Utrustning för olika roterande komponenter

Mät- och analysuppgiftema för olika kraftstationer och komponenter
ges i övervakningsprogrammen i avsnittet "III.2 Övervakningens upp-
läggning, gränsvärden och åtgärder vid gränsvärdesöverskridande",
t&rur framgår alltså instrumenteringsbehoven. Vid upphandling av
instrument bör kravspec. och checklista i avsnittet IV.1 utnyttjas
medan marknadsöversikten i avsnittet IV.2 kan vara till hjälp att hitta
lämpliga leverantörer. Oetta avsnitt ägnas åt en mer allmän diskussion
av de principiella egenskaperna hos olika givare, anaiysatorer etc.

IV.3.1 AbsoJ utgivare

För våra tillämpningar står i praktiken valet mellan hastighets- och
accelerationsgivare. Bedömningen får göras från fall till fall, då
ingendera givartypen idag framstår som generell t över läcsen för över-
vakningsändamål. Nedan ges en sammanställning över för- och nackdelar
hos resp. givartyper. Sammanställningen avser endast generella egen-
skaper,dessa kan givetvis variera avsevärt mellan produkter från olika
tillverkare. När det gäller accelerometrar bör i första hand givare
med inbyggd laddningsförstärkare väljas. Accelerometergi vare med sepa-
rata laddningsförstärkare är ganska störningskänsliga och kräver stor
noggrannhet vid kabel dragningen och bör därför väljas endast då mil jön(fram-
förallt temp, och strålning) kräver detta. I så fall väljes i
första hand givare med differentiell utgång.

Hastighetsgivare

Fördelar Nackdelar

Mäter direkt i önskad storhet Mekanisk konstruktion med rörliga

delar. Risk för förändringar i
känslighet p g a kärvning eller ut-
mattning.

Kan i viss utsträckning användas
utan yttre iratnina Relativt känsliga för slag och stö-

tar.



Låg störkänslighet, tillåter 6ivam»s resonansfrekvens ligger nor-
långa kablar aalt i oarådet 5-20 Hz. Det är aindre

läapligt att använda givaren under t:a

Hög känslighet i mV/mas~ 1.3 ggr. egenfrekvensen.

Flera hastighetsgivartillverkare erbjuder frekvensberoende specialför-

stärkare för att ge linear frekvensgång genoa givarens resonansoaråde.

Metoden är praktiskt fullt Möjlig, nen »åste ändå betraktas son en

nödlösning.

Acceleroaetergi vare

Fördelar Nackdelar

Inga rörliga delar. Ibland dynaaikproblea vid Mätning av
Mycket robusta. lågfrekventa koaponenter i närvaro av

högfrekventa vibrationer.

Stort frekvensområde aed

god linearitet. Kräver konvertering till hastighet.

Givare aed integrerad elektro- För lågfrekventa Mätningar är ibland

ni k har liten stömingskäns- känsligheten otillräcklig,

lighet och kl anr långa kabel-

längder. Typer aed integrerad elektronik har

begränsat teaperaturområde.
Finns av en mängd olika typer
for olika tillämpningar

I fig 1 visas en jämförelse mellan känslighetema för två accelero-
metergivare och två hastighetsgivare som vi bedömt intressanta vid
våra tillämpningar. Utredningen föreslår att dessa fyra givare testas
mot de kriterier som angivits i III.1, se även VI.h.

IV.3.2.A

Virveiströmsgivaren är idag den dominerande givartypen. De olika konstru
tionerna på marknaden har sann» principiella funktion.Skillnaderna ligge
på det rent mekaniska utförandet t ex isolering o s v . Givarens diameter
avgör hur nära mätytan givaren måste monteras. För att göra montage



1 - Endevco 5241
2 - Vibrowter CA M l
3 - Vi brow ter CE 310
4 - Tiliqvist VT 11-17(iapefens < 270 Ola)
5 - Sieaens C 71451 - A196 - All (iapedans < 1 tota)

IP 6614
• WC 656 N5 (integrator)
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Känslighet

$0-

9

20 to irO ioo Ho ii(0 Frekvens
(Hz)

Fig. 1. översikt av känslighet som funktion av frekvens för fyra
absolutgivare. Streckad linje anger resonanspfiverkat område.
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och justering så enkel son nöjligt bör därför givare »ed liten dia-

meter användas endast då detta är nödvändigt av utrymesskäl.

Ytojännheter och kast hos axeln ger utslag på vibrationssignalen och

sådana effekter bör avlägsnas före utvärdering. Detta kan göras

direkt på tidssignalen eller "off-line" i frekvensplanet. Det senare

görs Mycket enkelt on Mätningen sker ned dator. Korrigeringen sker

då emellertid endast vid varvtalsmultiplar. Vill man ha signalens

alla frekvenskomponenter korrigerade krävs kompensation direkt på

tidssignalen. Utrustning baserad på microprocessor" för detta ända-

mål finns kommersiellt tillgängliga (se avsnitt IV.2) men kostnaden

per kanal blir ganska hög.

B-givare används ofta för att mäta spel, eller mer korrekt, det jäm-

viktsläge kring vilket axel svängningarna sker. Omkoppling mellan AC-

och DC-mätning skall kunna ske enkelt för rutinavläsningar.

Beroende på axelmaterialets (eller dess ytbeläggnings) magnetiska

egenskaper lämpar sig virvel strömsgivare ibland mindre väl. En

lösning är då glidsko med diff.trafo för att känna av läget. Sådana

glidskor har använts med gott resultat under lång tid t ex som

excentricitetsgivare på SLF/BBC maskinerna. Pga den mekaniska

kontakten mellan givare och axel krävs dock skärpt uppmärksamhet

på slitage. Egenskaperna vid högre frekvenser och varvtal bör också

undersökas närmare.

IV.3.2.B Givarplacering

Placeringen av absolutgivare görs i enlighet med ISO-normen, se

bilaga avsnitt I I I . l , dvs mätning görs i horisontell, vertikal

och axiell riktning på lagerbock, lagersköld eller motsvarande. I

de fal l lagerarrangemanget är inbyggt i maskinens hölje ( t ex Stal

radiaimaskiner) bör givarna om möjligt placeras direkt på själva

lagerkroppsinfästningen och inte utanpå höljet, detta för att

undvika påverkan på vibrationsbilden av överföringen. Mätning i

axiell riktning är normalt inte motiverat för rena radiallager
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eftersom de exciterande krafterna är sal, se dock bilaga 1, sid 11
i avsnitt II.2. Ofta är emellertid radial och axiallager samman-
byggda i en enhet eller har samma lager både axiell och radiell
bärförmåga, vilket motiverar mätning i axiell riktning. Detta gäller
främst vinkelkontaktrullningslager men även en del cylindriska
rullager, sfäriska kul- och rullager samt spårkullager har viss
axiell bärförmåga. En del maskiner har en konstruktiv utformning
son ger extrem styvhet i axiell riktning (t ex instickspumpar).
I dessa fall är det knappast meningsfullt att mäta i axiell rikt-
ning på bärlagren. Om möjligt bör givarna med kontakter och kablage
placeras så på lagren att de är skyddade från slag och stötar i
samband med underhållsarbeten. Fästpunkten måste vara tillräckligt
styv och fri frän lokala resonanser.

Val av relativgivarnas axiella läge däremot måste bedömas mer indi-
viduellt från maskin till maskin. Dessa används ofta både för
vibrations- och spelmätningar. Ofta sammanfaller bästa placering
ur vibrationsmätsynpunkt inte med bästa placering ur spelmätsyn-
punkt. Ur vibrationssynpunkt bör givetvis givarna placeras i lägen
långt från eventuella noder. Spelmätningen däremot görs i lägen
där tätningar eller lager sitter. Om det är så lyckligt att dessa
lägen överensstämmer har man inget problem, annars får man prioritera
den mätning som anses viktigast.

Fästpunkten för relativgivaren kan själv vibrera. Om givaren är
fäst i lagerbocken mäts då lagrets och givarens relativa rörelse.
Om man sä skulle vilja kan man med hjälp av absolutgivare på
relativgivarfästet (sådana ihopbyggda relativ- och absolutgivare
finns kommersiellt tillgängliga) kompensera för fästets rörelse
och p s s få ett mått på axelns rörelse relativt ett fixt koordinat-
system. Sådana mätningar är emellertid normalt inte av primärt
intresse, tvärtom är just de relativa rörelserna mellan roterande
och fasta delar de betydelsefulla.
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IV.3.3

Vid de tillämpningar som utredningen rekommenderar är endast frekvens-
analys* tor er aktuella. Två typer av frekvensanalys förekommer i de
föreslagna övervakningsprogrammen: Trackingf il trering samt spektrai-
analys över ett bredare spektrum. Det finns idag på marknaden ett
ganska stort antal trackingfiiter som lämpar sig väl för våra
tillämpningar. Nan bör kräva att filtret mäter och visar (siffer-
display eller visarinstrument) amplitud, fas och varvtal (siffer-
display). Det skall vara lätt bärbart och "fältmässigt". Filtrets
absoluta bandbredd bör vara konstant och ej öka med centerfrekvensen.
Det skall ha utgångar för att driva oscilioskop och x - y skrivare.

Vattenfall har utrustat alla sina större ångturbinanläggningar (utom
Norrköping och Uppsala) med trackingfilter av märket Vibroflex.
Detta instrument uppfyller väl de angivna kraven ovan. En svaghet
är dock filterkaraktäristiken som släpper igenom upp till 10% av
udda multiplar av den inställda filterfrekvensen. Detta betyder
normalt inte så mycket vid trackingfiltrering, men användaren bör
vara medveten om egenheten. Däremot gör denna egenskap instrumentet
olämpligt för bredbandig frekvensanalys (svep-analys). En intressant
konstruktion på marknaden är Shenck:s "Vibroport", som även kan
ge resultaten i form av polärdiagram, och har filter med konstant
bandbredd (väljare för 5, 1 och 0.2 Hz).

Spektralanalys över ett brett frekvensband kan göras antingen genom
att långsamt och med kontinuerlig hastighet svepa ett smalbands-
filter genom det önskade frekvensområdet eller genom att utnyttja
en "bank" bestående av ett stort antal parallella filter vars center-
frekvenser är konstanta men succesivt förskjuten någon eller några
Hz från varandra. Svepanalysatorn är idag en föråldrad teknik
främst pga de långa analystiderna. För enstaka mätningar är metoden
dock användbar. Filterbankerna ger mycket hög snabbhet vilket med-
ger nästan simultan display av spektrogrammet, därav namnet "real-
tids-analysator, RTA". I moderna RTA:s utnyttjas oftast en mikro-
processor som "syntetisk" filterbank (FFT).
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Alla de stora tillverkarna av frekvensanalysatorer (H.P., Spectral,

6.R., Nicolet) har kraftfulla, portabla FFT analysatorer i sina

produktprograa. Spectral säljer ett portabel t koabinationsinstruaent

för bide tracking- och FFT-analys.

i v. 3.3. B

De koaponentvis utformade övervakningsprogrammen som föreslagits
i föregående kapitel förutsätts i stor utsträckning utnyttja nät-
dator för bl a registrering och plottning av nätdata. Datorn har här
stora och avgörande fördelar när det gäller att lagra och skapa
överskidlighet av stora datamängder, jämfört ned konventionella
metoder, t ex manuell eller automatisk loggning i mätprotokoii
eller rensskrivare för kontinuerlig registrering. Detta gäller
alltså för registrering avsedd för senare analys av incidenter eller
trender. Även för driftsövervakningen "on-line" spelar datorn den
dominerande rollen. Här har vi dock tänkt oss viss komplettering
med skrivare i övervakningssyfte (innebär i praktiken att bef.
skrivare för turbinvibrationer behålls). Skrivare är också det
enda realistiska på de konventionella verken.

Det finns två typer av remsskrivare som är aktuella, linjeskrivare
och punktskrivare. På en linjeskrivare har varje kanal en penna
som kontinuerligt registrerar ÖVP på separata pappersremsor elle»
separata banor på samma remsa. Punktskrivare däremot har en gemen-
sam penna eller stämpel för samtliga kanaler och markerar mätvärdet
ett i taget med några sekunders mellanrum på samma bana på pappret.
Kanalerna särskiljes genom att stämpeln byter färg och beteckning
mellan kanalerna.

De två skrivartyperna har ganska olika egenskaper och tillämpnings-
områden. Linjeskrivarna ger en mycket bättre upplösning och klarare
bild av händelseförloppet än punktskrivaren som ofta blir grötiga
och ofullständiga i och med att kanalerna skrivs i varandra och
att de inte mäts kontinuerligt. Linjeskrivare har dock stora näck-
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I delar oa Många kanaler skall registreras vilket kräver åtskilliga
I skrivare aed därav följande utr/—tsbehov i koutrollruaspanelerna.
| Skrivarna blir sinsemellan svåra, i praktiken omöjliga, att hålla
f helt synkroniserade vilket gör det svårt att i efterhand korrelera
; händelser på olika kanaler. Vidare produceras sveket större mängder
I skrivarreasor so» skall arkiveras. I de fall skrivarna kombineras
' aed aätdator har vi därför rtko—endera t punktskrivare eftersom
5 skrivarna då egentligen bara används för att kontrollrumspersonalen

aed en blick på panelen skall kunna konstatera att allt är noraalt.
Oa så inte är fallet fraagår detta även på punktskrivare, och
vidare analys görs aed datorn. På de konventionella verken däreaot,
där skrivarreasan även skall kunna användas för analys av inträffade
händelser rekoaaenderar vi linjeskrivare. Vi vill understryka behovet
av att välja skrivare aed Rycket god noggrannhet på pappershastighet
och att täta justeringar av skrivarna för att bibehålla synkroni-
seringen krävs. Skrivare aed s k z-veckat papper är avgjort att
föredra dels för att arkiveringen är enklare, dels för att aan
enkelt kan bläddra i aätresultäten.

I V. 3.4

De nät- och analysuppgifter soa anges i övervak ni ngsprograaaen för
de högst prioriterade koaponenterna på kärnkraftblocken förutsätter
i praktiken att en aätdator används. Datorn skall alltså enligt
ett förutbestämt schema periodiskt genomföra olika mätningar och
analyser på de aest vitala koaponenterna, visa resultatet i en
grafisk display, jämföra mätvärdet aed givna gränsvärden och vid
överskridande ge larm. Vidare skall den lagra mätvärdena för
eventuell senare utskrift eller plottning.

Beroende på datorsystemets arkitektur görs utvärderingen medan Över-
vakningen fortsätter eller efter nedkoppling av systemet och start
av speciellt utvärderingsprogram. I det senare fallet fås då en
period dä komponenterna lämnas oövervakade.
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speciella aätningar soa icke ingår i det löpande övervaknings-
verksaafieten kopplas systeaet ned och ett för den speciella i&ätnincen
fraataget prograa läses in. Efterse» arbetsuppgifterna fbr datorn
är ganska speciella bl a aed krav pä extre» aäthastighet, är det
sannolikt att föredra att använda en för uppgiften anpassad Mini-
dator fraaför att utnyttja en aer generell dator soa även har andra
uppgifter, t ex blockdatom. Han slipper då också probleaen aed
prioritering aellan olika jobb i "real-tid" och får enklare syste»-

Det är en given fördel oa datorn kan köpas soa ett konpleU system
aed nödvändig prograavara inkluderad. Prograaaen och leveransvill-
koren bör dock vara sädana att fraatida modifie-ingar i proQram-
systeaen lätt kan göras, antingen av Vattenfalls egen personal
eller av leverantören på Vattenfalls uppdrag. Det är en fördel o»
en del tidskrävande procedurer utförs "hard-wired" eller sikro-
prograaaerade.

Fysiskt består datorsysteaet av scanner aed A/O-omvandlare, en eller
två CPU:s aed hög räknesnabbhet, kombinerad operatörsterminal och
skrivare, plotter, video-display och panel aed digitala ingångar
för styrning av datorn, snabbt skivminne för lagring av prograa och
eventuell teaporär lagring av mätdata och slutligen band eller
floppy disc för permanent datalagring. Datorn skall ligga kontinuer-
l igt "on-line" och genom att kontrollera driftläget på de olika
komponenterna vid behov skifta mätsätt utan att någon åtgärd från
operatören krävs. Det krävs att datorn klarar av mätning pé 10-20
axlar varav en del med och andra utan fasreferens blandade i val-
fria sekvenser. Förutom varvtalsfrekvent analys skall även spektra-
analys (eventuellt i form av Cambelldiagram) kunna göras. DC-raatning
ned presentation i diagramform krävs.
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Systemet används av två kategorier personal, nämligen turbin-och
reaktoroperatörer sant "vibratiomsspecialister- främst "drift-
assistenter med ansvar for tilistånisövervakning" och nätgruppen.
KontrollrumspersoMlc* kommunicerar n«d datorn via displayed, där
mätresultatet visas, och manöverpanelen ned vars hjälp alternativa
typer av dispiayer eller aätsätt kan väljas in. Eventuella larm
skrivs ut i klartext på operatörsterminalen. Vibrationsspecial i stem*
utnyttjar terminal och plotter for att genomföra speciella mätningar
eller för att utvärdera redan lagrade mätvärden. Användandet av
dator för mätning ger goda möjligheter att presentera resultaten
pi ett överskådligt sätt. För att försäkra sig om att systemets
möjligheter verkligen fullt utnyttjas av personalen miste stora
ansträngningar ägnas åt att göra datorn si anvämJarvänlig som
möjligt. Inga förkunskaper om datorer kan normalt krävas av operatören,
upplämingstiden skall röra sig om ntgra dagar och dataprogrammen
skall så Ungt möjligt göras själ v instruerande.
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V. Vibrationer hos icke roterande komponenter

Oe övriga kapitlen i denna rapport behandlar vibrationsfrågor för
roterande komponenter. Icke roterande komponenter hör strängt
taget inte hit. Här behandlar vi ända dem i korthet dels för att
visa på några samband mellan roterande och icke roterande kompo-
nenters vibration dels för att få tillfälle till att ge några
rekommendationer. Vi önskar dock framhålla att denna behandling
är mycket schematisk. Egentligen skulle vibrationer hos icke
roterande komponenter i vännekraftverk förtjäna en egen utredning.

Stationära delar av roterande maskiner, t ex lager

ledskenor, härvändar behandlas ej här utan i sitt sammanhang med
roterande komponenter.

Exempel på vibrerande, men icke roterande, komponenter i kraftverk
kan vara: Rörledningar, stativ, fundament, balkar eller ventiler
och ventilers inre delar. Tubvibrationer i värmeväxlare och konden-
sorer är ett ganska välbeskrivet område. Vibration av större plåt-
ytor som kåpor och skal kan även förekomma.

Ovanstående typer av vibrationer kan medföra flera olägenheter.
De kan vara källa till ljud och hög bullernivå. Vibrationen kan
också leda till utmattningsbrott som beroende av den skadade kompo-
nentens uppgift innebär olika grad av faror för anläggningen.
Rörbrott i värmeväxlare ger läckage. Brott på rör som för bränn-
bart medie medför brandfara (olja, vätgas). Men även brott på
smörjoljeledningar eller kylvattenledningar blir obehagligt om
smörj- eller kylfunktionen uteblir. Vibration av ångledningar
(oavsett om det är färskånga eller klenare lågtrycksångledning)
måste alltid uppfattas som allvarligt och bör följas av utredning
samt åtgärder.

Vibrationens orsak kan vara excitation från roterande komponent.
Rörledningar kan ofta vibrera pga pulsationer i det förda mediet.
Olika typer av stående vågor i större kanaler har givit upphov
till vibrationer.

Vissa vibrationsfenomen kan vara av övergående ratur, dvs last-
och värmeberoendé. Dessa vibrationer bör ej uppfattas som mindre
farliga därför att de kan upphöra efter en viss tid.
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Metoderna för att avhjälpa vibrationer hos icke roterande kompo-
nenter är i princip samma som vid roterande. Man kan söka elimi-
nera excitalionen. Detta kan i vissa fall av olika anledningar
bli svårnenomförbart. Då återstår möjligheten att införa dämpning
eller ändring av systemets egensvängningsegenskaper. I det prak-
tiska utförandet blir dessa åtgärder olika sorters förstyvningar
eller fastsättande av extra massor, fastskruvande av vibrerande
delar till något tunot och "orörligt" samt införande av hydrauliska
dämpare, "snubbers" eller tröghetsdämpare.

Kontroller av vibrationstillståndet hos icke roterande komponenter
bör genomföras lika självklart som för roterande delar. Det ms
många, icke roterande komponenter, i ett värmekraftverk vilka vib-
rerar och skakar mer eller mindre. Att pä ett effektivt sätt hitta
och eliminera just de farliga vibrationerna bland dessa är ett
ganska svårt problem. I gengäld kan både mätningen och avhjälpandet
bli enklare, ty komponenten roterar ej utan skall stå stilla.
Vissa undantag finns även här, exempelvis ventilers interna delar,
vilka är svåråtkomliga.

Kontroll av vissa vitala komponenter, t ex ångledningar, stora
ventiler med säkerhetsfunktion, smörjolje- och vätgasledningar samt
lyftoljeledningar måste ges företräde. Vad som skall betraktas som
normal vibration och vad som måste åtgärdas avgörs med hjälp av
gott ingenjörsomdöme. Redan mätning och presentation av vibrations-
data för de icke roterande komponenterna kan ge vissa frågetecken.
Val av mätstorhet följer i tillämpliga delar samma resonemang som
för roterande komponenter, se avsnitt III.1.3. Sambandet mellan
vibrationsnivåer och uppträdande spänningar är alltid svårbedömt
och när det gäller rörsystem mer så än annars. Självfallet tål
ett slankt rör med glest mellan fixpunkterna mycket större rörelse
än ett grovt och tjockvaggigt för som är fast inspänt. Det finns
exempel då man i förebyggande syfte stagat rör som vibrerat kraf-
tigt (men inte uppvisat skador) och därvid drastiskt reducerat
vibrationsnivån för att efter mycket kort ytterligare drift få ett
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rör brott. I de fallen har stagningen visserligen minskat vibratio-
nerna, men i stellet orsakat spänningar som varit högre än de ursp-
rungliga. Det är därför svårt att för rörledningar ange gränsvärden
för acceptabla vibrationsnivåer. I tveksamma fall är det bättre
att med hjälp av trådtöjningsgivare direkt mäta uppträdande spän-
ning och jämföra denna med materialdata.

Då något värmekraftblock utrustas med vibrationsövervakningssystem
bör man reservera några kanaler för övervakning av vissa icke ro-
terande komponenter. Sådan övervakning kan plötsligt uppstå som
ett trängande behov. Det kan även tänkas att några kanaler utnytt-
jas för att bevaka givare vilka "vandrar runt" i anläggningen på
ett systematiskt sätt för att avkänna olika icke roterande komponen-
ters beteende under drift, och inte minst under start och avställ-
nino.



Kapitel VI
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VI Fcrslag till fortsatt arbete

De föregående fem kapitlen redogör för ett arbete, vilket i flera
avseenden endast kan anses vara ett första steg. Den enhetliga
filosofien, enligt uppdragets målsättning, är presenterad. Det
praktiska genomförandet återstår dock.

I detta kapitel sammanställes de "lösa trådändar", där förfat-
tarna rekommenderar att arbetet fortsätter.

a. Översyn av denna rapport bör utföras regelbundet,
med 3-4 års intervaller. Arbetet behöver ej vara
alltför omfattande om ej särskilda skäl förelig-
ger. Som rimligt krav pä översynen kan man ställa
inarbetandet av de erfarenheter som i mellantiden
har framkommit. Vidare bör hänsyn tas till den tek-
niska utvecklingen som ständigt Dågér och kan re-
sultera i nya lösningar under loppet av några ar.
Vidare är det en förhoppning att den praktiskt
arbetande ingenjören hos VKX vill bidra med synpunk-
ter och förbättringar till denna rapport. Sådana
bidrag bör alltid efterfrågas vid översynen.

b. övervakningsverksamhet erligt de riktlinjer som ut-
redningen föreslår bör på prov bedrivas på ett kärn-
kraftblock under en driftsäsong innan man efter ut-
värdering går vidare med resterande block. Utvär-
deringen skall då dels avse systemets funktion ur
rent drift- och instrumenttekniska aspekter, dels,
och kanske ännu väsentligare, en bedömning av ut-
bytet av verksamheten. Genomförandet av övervak-
ningen kommer att kräva kompletteringar av befint-
liga givarinstallationer samt inköp av en minida-
tor med programvara. Om man efter utvärderingen
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skulle besluta att inte fortsättningsvis bedriva
vibrationsövervakning i denna form, kan matdatorn
göras mobil och fylla en väsentlig funktion som
en för flera block gemensam mätresurs bl a i
"trouble-shooting"-sammanhang. Utredningen föreslär
att provverksamheten bedrivs under driftsäsongen
82/83 på Ringhals 4 och att kompletterande instru-
mentering förs in under hösten 1981

Vi föreslär att VK5 med medverkan från huvud-
kontoret bildar en styrgrupp för att genomföra
provverksamheten.

Ansvarsfördelning och åligganden i samband med
vibrationsövervakningen under kommersiell drift
bör fastställas. Olika personalkategorier (kontroll-
rumspersonal, underhållspersonal, vibrations-
experter etc) bör få klart definierade uppgifter.

Ansvarsfördelningen, enligt föregående punkt, för-

utsätter viss kunskapsnivå hos personalen. Komplet-

tering av utbildning och fortbildning behöver ut-

föras.

Den utveckling som fortgår hos turbi nieverantörer

(t ex Stal-Laval) när det gäller framtagning av

datoriserat övervakningssystem bör bevakas. Vatten-

fall bör medverka i denna utveckling genom att

specificera önskemål.

En arbetsgrupp/utredning bör tillsättas för att

framlägga förslag angående:

- Hur skall vibrationsegenskaper hos roterande

maskiner specificeras i kontrakt?
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- Vilka kontroller (av egenfrekvens, balans etc)

skall göras under tillverkning och montering?

- Hur skall provning och drifttagning gä till?
Vilken vibrationsövervakning skall tillämpas
och vilka vibrationsnivåer skall vara tolerabla.

I avsnittet III.2.1.D diskuterades användning av
projektioner, orbits, forward whirl för över-
vakning, vilket skulle ge möjligheter till vissa
rationaliseringsvinster. Oklarheter finns dock när
det gäller att utnyttja dessa mätvärden för
balanseringsändamål. I en utredning bör följande
moment tagas upp:

1. Studium av matematiska samband mellan orbits-

storlek och obalanser. Storleken hos eventu-

ella olinjäriteter.

2. Balanseringsexperiment med hjälp av rotor-
dynamikprogram (t ex Stal-Lavals "Asterex")
för att jämföra restobalarser vid konventionell
balanering, orbitsbalansering och forward
whirl-balansering.

3. Praktiska prov.

Det är svårt att hitta lagergivare för lågfrekven.s-
området som uppfyller alla krav ställda enligt
avsnittet IV.1. Vattenfall bör låta genomföra egna
prov för att utröna funktion och miljötålighet for
några av de givare (se figur 1 sid IV.3.3) som
nämns i avsnittet IV.3.1. Man borde också diskutera
med någon leverantör möjligheten av att få givare
skräddarsydda efter våra behov, t ex vore ett
kombinerat instrument för SEV och SPM intressant.
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Jörgen Lundh tar i s i t t remissvar upp möjligheten

att utnyttja matematiska modeller av rotor-lager-

system för att pä ett effektivare sätt kunna

analysera mätdata. Utredningen är positiv t i l l

denna tanke och tror att sådana beräkningar kan

utnyttjas t i l l t ex:

1. Att extrapoiera svängningar i mätpunkterna

t i l l andra, mer kritiska lägen på rotorerna.

2. Att ange samband mellan uppmätta vibrations-

värden och. spänningar i roterande delar.

3. Att anvisa lämpliga lägen för givare och

balanseringsvikter.

4. "Trouble-shooting vid ev. problem för att

testa olika hypoteser.

5. Viss typ av balansering där obalansförändringen

är känd, t ex vid skoveibyte.

För mänga stora maskiner finns redan idag sådana

beräkningsmodeller helt klara, se t ex Sta I-Laval

PM Va 42/80 (T621/22) och Marintekniska Insti-

tutet Rapport 2573-3 (TG11/12). För använding i

övervakningssammanhang vore det önskvärt om in-

data t i l l dessa och t i 11 komnande modeller placerades

på massminne så att exekvering kan ske på kort

varsel via terminal.

Utredningen har behandlat vibrationsövervakning av

kolvmaskiner och andra reciprocicerande maskiner

mycket y t l ig t . Anledningen är att dessa ur

vibrationssynpunkt beter sig helt annorlunda än

maskine** ined ren rotationsrörelse. Kanske finns

här också andra storheter än vibrationer som bör

finnas med i bilden. Ett vidare sLi-dium v .»i t be-

fogat.
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Remissyttrande över den preliminära forsknings
och utvecklingsarbetet (Anr 602) inom
"Vibrationsövervakning av roterande komponenter".

Rapportens syfte enl bil 1:1 har varit att användare
skall använda materialet som en informationskälla.

Kommentar

Det råder ingen tvekan om att materialet innehåller
en samlad bild av problemområdet.
Speciellt är avsnittet 11.2 synnerligen intressant
ur användarsynpunkt speciellt underhållspersonal som
svarar för eventuella utvärderingar av erhållna data.

Förslag till förbättringar av materialet

Vad som vore önskvärt är att man ur innehållsför-
teckningen bör kunna utläsa vem materialet vänder sig
till i användarperiferin.
Under en tilltänkt anläggning sker arbetet i olika
faser som grovt kan beskrivas enligt följande: krav-
skrivning, upphandling, montage, idrifttagning, drift
och underhåll.
I dessa faser ingår olika typer av personalkategorier.
Varje personalkategori vill med säkerhet hitta i mate-
rialet var han kan göra sin insats.
Frågeställningen är således hur hittar de olika per-
sonerna sitt avsnitt.

Man får nog anta att ett fåtal speciallister möjligen
har förmåga att studera det samlade materialet.

Med vänlig hälsning

HjortTi '
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Remissyttrande från VK2 över rapporten "Vibrationsöver-
vakning av roterande komponenter".

Rapporten, som är mycket både innehållsrik och omfångsrik,
kräver för att rätt kunna bedömas en mycket noggrann studie.
Tyvärr har remisstiden varit i kortaste laget och har dess-
utom samanfallit med budgetarbetet och studiet av rapporten
har härigenom blivit lidande.

Vi har emellertid gjort ett tapport försök ull lönn
de skilda avsnitten och har en del synpunkter att framföra.

Allmänt,

Som inledningsvis nämndes är rapporten mycket innehållsrik.
Den är dessutom synnerligen aktuell och kan faktiskt tjäna
som uppslagsverk för personal som berörs av vibrationstek-
niska problem. Den teoretiska delen hade vi emellertid gärna
önskat få något mera lättillgänglig. Hamnas kan att Gösta
Lindholm Stal—Laval har genom sina •̂«"»«t.5i i n-i ngn-r inom
vibrationstekniken visat att detta är möjligt. Förkortningarna
är många vilket ökar Bvarigbeten att tillgodogöra sig slumpvis
utvalda avsnitt av rapporten.

Rapporten omnämner relativt sparsamt hur man lämpligen bör
placera givarna för att få den bästa utgångspunkten för en
bra matning. Kan exempelvis givare placeras; a. inuti generator-
utrymmen? b. i vakuumutrymmen? och c. beträffande berörnings-
fria givare (B-givare) i ångutrymmen med höga temperaturer
(l»00 - 550 ° O

31 Val.
Ned tanke på det rikhaltiga sortiment av givare, mätvärdesom-
formare, mätutrustning (datorer, skrivare, gränsvärdesdon) som
det finns på marknaden i dag, kan det vara svårt att välja ut
den utrustning som för närvarande har de bästa prestanda. Vi
hade gärna sett att rapporten hade innehållit en rekommendation
om val av lämpliga komponenter inom ett mindre sortiment där
mätnoggrannhet, driftsäkerhet och god service är tungt vägande
synpunkter.



Upghvpgnad av skyddsfUpktioner.

För att undvika obefogad* snabbstopp, p n a fel på kospnnontor
jf^fncfMlc i vvervufcjungsaedjan (-kedjorna.), bör ::hjr<hh-i- i-y.-j-t.
upp p& ett sådant sätt att sådana snabbstopp elimiuvrtu;. liäi-
på TE2 tråder skyddet i funktion d v s snabbstopp air hög
vibrstxonsnivå bar erbållita på två av tre - respektive två av
1'yru givurv. Dcunn typ av uppbyggnad bar hoc <*sr. rim^-mi. i. i 11
fredsställande. Tidigare, då snabbstopp skedde från 1'uuk.liuu
från varje separat givare, hade vi ett flertal obefogade
snabbstopp p g a fel på ingående kaaponenter. Gta liknande
probles finns inget angivet i rapporten.

Beträffande valet av givare för utlösningsfunktioner (se
bil 3 sid 11) har vi den uppfattningen att även de berörings-
fria eivama (B-givare) bör ingå i skyddskedjan, n-givarra,
soa sÄter direkt på roterande delar, har ju den bästa rörut-
sättningen att snabbast reagera för en uppstående obalans.

'i.2 I rapporten är niawit O B att även en •insfrning av vibr:itionr.-
utslaget är riktigt att observera. Vi har just erfarenheten av
ett haveri där vibrationsutslaget från ett flertal givare
uCurLude Mutl un snobb Minskning. Sålcdcu eriiöllr. im*n :-.if:n.-»l.i-
eller utlösningsiapulser i första skedet. Våra önsk«B&JL är ull
denna typ av problem tas upp i rapporten och att läaplig över-
vakniagsutrustning föreslås.

k.3 Riktlinjer saknas i rapporten för hur san skall koama till rätta
•ed störningar, skänming- och jordningsproblea.

5. Till slut undrar vi OB projektgruppen under sitt arbete ho—it i
kontakt sed någon fabrikant SOB bar lawpliga linjeskrivare för
registrering av vibrationer att sälja. I så fall vore vi tack-
samaa över att få ta del av dessa uppgifter.

LeifvHansson
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Remissvar från VK5U Ringhalsverket avgivet 1981-02-21

Svaret omfattar två delar. Först en sammanfattning med en allmän
kommentar t i l l utredningens resultat. Sedan en mera detaljerad
kommentar med referens t i l l varje del som föranlett kommentar.

Kommentarerna tar upp alla typer av fel som hittats och det är
därvid ofrånkomligt att en del öppna dörrar slås in. Skulle
utredningens förslag börja tillämpas fu l l t ut kommer den utan
tvekan tillmätas stor betydelse varför vi ansett det viktigt att
försöka täcka in alla typer av kommentarer som kan bidra t i l l
att utredningens målsättning enligt direktiven uppfylls sä Ungt
som möjligt.

Kommentarerna betyder både ros och r i s . Vi anser att en utredning
som denna är ett mycket värdefullt bidrag t i l l att föra upp den
förebyggande vibrationsövervakningen på dess rätta nivå i paritet
med al l annan til lståndskontroll. Vi ser verksamheten som ett
direkt praktiskt verktyg att användas parallellt med alla
traditionella metoder för att bibehålla och helst höja t i l l -
gängligheten hos våra stationer, samtidigt som den rätt använd
även förmår spara kostnader i underhållet.

Utredningens strävan sammanfattas i tre punkter på ranp. s. 1 och

1. Handlingsprogrammet skulle täcka in hela vibrationsöver-
vakningsverksamheten. Enligt vår uppfattning har detta inte
uppnåtts utan man har nu täckt in det viktigaste av den
avancerade delen. Enkel basmätning saknas helt och me 11 an-
delen av traditionell manuell mätning med f i l t rer ing och
trackingfiltrering med vektörmätning saknas med förklaringar
av betydelse och funktioner.

Organisationsförslaget verkar inte fullgånget. Frågan är om
inte nuvarande organisation skulle kunna fungera väl även i
framtiden. Vid erfarenhetsåterföring är det viktigt att hälla
avstånden korta och den föreslagna organisationen förenklar
på intet satt arbetet jämfört med nu.

Merparten av den föreslagna dokumentationen finns redan.
Även den föreslagna årliga rapporteringen finns i form av
revisionsrapporter. Det är vikt igt att hälla nere pappers-
exercisen t i l l det konkret matnyttiga som behövs för arbetet.
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2. När det gäller policyformuleringar är dessa inte speciellt
tydligt angivna. Man kan kanske bäst karakterisera rapporten
som en första värdefull ansats som behöver en god del av
remissbehandling ännu för att kunna mynna ut i ett användbart
handlingsprogram för SV.

3. Undervisningsdelen av rapporten saknas delvis då delen frän
STAL inte ingår i remissutgåvan. Allmänt kan dock sägas att
det är olyckligt att utredningen beslutat sig för att hoppa
över grunderna. Dessa behärskas av mycket få av de som
berörs av vibrationsområdet inom drift- och underhåll.
En bättre grundutbildning och därmed behövligt underlag
efterlyses därför.

Jobbet som vibrationstekniker är ibland till synes otacksamt
då man kommer med direkta, till synes väl självsäkra uttalanden
om förmenta uppriktningsfel, kontakter i tätningar, dåliga
balanseringar m m. Man upplever dock snart att den första tvek-
samheten beror på dålig eller ingen kunskap om vad vibrations-
övervakning kan ge. När mätresultat får möta praktiska åtgärder
och kopplingen mellan olika fenomen och mätningarnas detaljer
står kart, väcks ett stort intresse. Det är viktigt att fånga
upp det intresset med information med baskunskaper.
Vibrationsteknikerna på de olika blocken har därför även en
undervisande funktion att fylla. Knappast någon av underhålls-
och driftspersonal har fått någon form av vibrationsutbildning.
Det är således bredden av baskunskaper som i stort behövs.

På operatörsnivä i kontrollrummen är också kunskapsbehovet stort.
Men med alla de problem som funnits i Ringhals är det nu många
av driftpersonalen som har bra kunskaper i grundläggande mätningar
och de känner framförallt sina speciella maskiners problem väl.

Ett konsekvent rationellt utnyttjande av personalen i det dagliga
arbetet mot vibrationer är den största potentialen av till-
gänglighetsökning och kostnadsreduktion. Vi menar att SV bör
satsa ordentligt på utbildning av personal i baskunskaper.

Utredningen har därför en viktig uppgift i att anvisa lämpligt
material med baskunskaper och föra ut det till de berörda. Den
mera avancerade delen av teori synes väl täckt med föreliggande text.
Men tyvärr är det nog så att den inte kan tjäna mer än vad som
sägs i texten - som uppslagsbok. Den som är väl bevandrad i
signalanalys och rotordynamik är antingen tillräckligt hemma i
ämnet eller så har han den nödvändiga litteraturen omkring sig.
De som inte sysslar med detta dagligen - och det är den mål-
gruppen som är den för S V s del så viktiga - har inte någon
möjlighet att tillgodogöra sig materialet.
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Målgruppen ser vi som ganska homogen trots den stora formella
kompetensskillnaden bakgrundsmässigt. Mekaniker som är duktiga
yrkesmän med många års erfarenhet, gymnasie- och högskole-
ingenjörer med varierande praktik men med rät t långt avstånd
t i l l aktiva matematikkunskaper.

En satsning på en ny generation vibrationsmedvetna d r i f t s - och
underhållsmänniskor kommer at t ge mångfalt t i l l baka .
Detta föreslår vi tas upp under förslag t i l l for tsat t arbete.

Man kommer här osökt in på vibrationsteknikernas stora problem,
att "bevisa" at t övervakning och t i l ls tåndskontrol l lönar s ig .
Svårigheterna ligger knappast på det lokala planet. Som t idigare
har antytts är det inte svårt at t bevisa s i t t berättigande då
problem uppstår och man möts över en maskin. Problemet är a t t
få budskapet at t tränga upp högt i verket. Det är ju tyvärr så att
de stora spektakulära händelserna bara är toppen av ett isberg av
vanlig övervakningsvardag. Det är v ik t ig t at t få förståelse för
at t det är givande att mäta även när maskinerna inte vibrerar så
mycket och at t tålmodigt göra det igen och igen för at t kunna
säga i f rån i t i d . Där finns l ika mycket om inte mera pengar att
hämta som i de f a l l där en enkel mätrutin "räddat" en generator-
rotor från at t haverera en hel turbin. Utredningen har nog upp-
märksammat de större maskinerna, turbinerna väl mycket. De
förtjänar givetvis stor uppmärksamhet, men inte så stor att man
kan lämna andra maskiner i skuggan.

Det är ingen tvekan att vibrationsmätning med fast och periodisk
övervakning kan reducera Kostnader s tarkt . Ringhals 1 och 2 är
därvid goda exempel.

RMS-begreppet användes fe lak t ig t , det är varken en sort e l le r
en storhet. RMS som l ik r ik tn ings- e l ler medelvärdesbildnings-
metod förklaras in te . Men uttrycket RMS används genomgående som
beteckning för SEV, severity, d v s bandpassfiltrerad hastighet
mellan 10-1000 Hz. Man bör gå igenom texten och rätta detta t i l l
förslagsvis SEV, för at t undvika missförstånd.

En annan begreppsförvirring gäller amplitud som beteckning på
nivå, signalens storlek, kontra amplitud som beteckning på för-
f l y t tn ing el ler förskjutning, väg. Även detta bör renodlas i
texten. Varför inte använda tyska wegamplitude i svensk form-
väqampiitud. Det har använts under många år och nuvarande
generation vibrationstekniker är väl förtrogna med det.
Förflyttning och förskjutning är l i t e nymodiga och medför nog
större r isk för missförstånd.
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Hela respnansbegreppet förbigås som om det vore bekant för
läsaren.
Det är nog det svåraste för en "oinvigd" att förstå och det
vore värdefullt med många exempel och belysningar. Resonanser
bör förstås tas bort redan under idrifttagningen men dels sker
det alltför sällan, dels uppstår inte sällan nya resonanser
genom sprickbildningar och sättningar i fundament. Axelns
kritiska varvtal får man ju också leva med under alla upp- och
nerruilningar och deras betydelse bör inte underskattas.

Anledningen till att resonanser ibland finns kvar efter idrift-
tagningen är att diskussioner med garanti anspråk och ändrings-
krav ibland utmynnar i ett bestämt ställningstagande från
leverantören att maskinen klarar att köras under resonans.
Finns då inget inskrivet om resonansers lägen i kontraktet
tvingas man ofta köra vidare och inte förrän problemet eventuellt
börjar kosta driftsbortfall och underhållskostnader tas frågan
upp igen.

Det är alltså viktigt att tala om hur man känner igen resonans
och man kan gärna nämna exempel på hur de kan flyttas. Bör tas
upp i listan över karakteristiska Vel.

Fasbegreppet gås igenom väl summariskt. Det hör naturligtvis
samman med resonans. Skillnader mellan resonanser i fasta och
roterande delar och betydelse av att båda kan"sammanfalla'.
Hur man identifierar en resonans med olika typer av instrument.
Utrullningar, skillnad i två mätriktningar, fasvridning mellan
olika mätpunkter axiellt utmed maskinen och radiellt, etc. Det
är exempel på viktiga saker att ta upp.

Man bör göra klart varför man inte i längden "kan" köra på
resonans. Störningar som normalt inte skulle märkas förstärkes
och kraven på balansering, uppriktning m m ökar mångfalt.

Stilleståndsskador är vanliga i dubbelmontage och de beror nästan
alltid på att grannmaskinens nivåer inte dämpas ut normalt utan
förstärkes i rörsystem eller fundament och ger märken i lagren
som i drift snabbt sliter ner dem. Så låga nivåer som 1,5 mm/s rms
kan lätt ge sådana skador. Resonansavstämning ger snabbt för-
bättring.

Vektormätning och övervakning av vektorn är mycket viktigt.
Erfarenheter från ett flertal fall i Ringhals och andra stationer,
nu senast TVO2 visar att man kan va tidigare indikation på
farliga förändringar genom vektorövervakning. I detta sammanhang
är det viktigt att framhålla att en maskin som körs under stark
resonanspåverkan ofta får kontakter i tätningar eller tydliga
kopplingsförskjutningar. Dessa förändringar kan vara mycket stora
men ändå bero på bagatellartade anledningar. De kan därigenom
maskera allvarliga fel som i och för sig hade samma utseende men
som genom att uppträda ensamt skulle uppmärksammats.
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Vi anser att även maskiner som ej klassats son Mycket Hög
prioritet kunde vinna på att man lokalt enkelt kunde mäta
vektorn periodiskt.
Det kan ske om en referensgivare installeras i förväg.
Kostnad bara omkring 300:-/st.

Utredningen tar upp några exempel på udda signalanalysmetoder
men går inte igenom vanlig praktisk mätning och vad man kan få ut
av exvis f i l trering på en maskin i ett antal mätpunkter.
Kartläggning av uppriktningsfel, identifiering av lagerfel
t i l l exempel.

Utredningen kritiserar allmänt ISO-nomerna som gamla och
förlegade och antyder ett antal olika "bättre" bedömnings-
grunder. Dessa ges dock utan normer eller andra riktvärden
och läsaren får inte några klara rekommendationer att arbeta efter.

Vi anser att ISO har en stor funktion att fylla genom at t :

1 . Anvisningar fås om hur och var man skall mäta vibrationer
på maskiner. Mätningar från olika maskiner kan därigenom
jämföras, både mellan individer och olika typer.

2. Bedömningsgrunderna kan sättas lika för olika maskinindivider
och typer klassade efter storlek och uppställning.

3. Det stora erfarenhetsunderlaget med ett stort antal mätningar
under många år i de femton industriländer som anslutits t i l l
normen. Rekommendationer från leverantörer ges ofta i
hasti ghet.

Vi tror inte någon begär att en generell norm skall lyckas
precisera exakta nivåer för alla maskiner. ISO-normens styrka
ligger enligt vår mening i att den använder en mätmetod och
en storhet som i varje fa l l inte bortser från den dominerande
andelen felkällor i alla vanliga maskiner. Det är exempelvis
når man envisas köra på resonanser som kompletterande utrustning
behövs. Skövlar är ett specialfall som också kräver special-
behandling. Har man väl tappet en skovel och nivån minskat kan
man ju kanske tycka att det går bra att köra vidare, men det
är a l l t id t i l l rådl igt att spricksöka övriga skövlar på skivan.

Utredningen diskuterar väl mycket t i l låtna nivåer för just
turbiner. Man får en känsla av att diskussionen har en tendens
att bortse från den ekonomiska betydelsen av att ha en tidig
varningsnivå. Man talar om hur mycket en maskin "tål" som om man
borde köra ner den t i l l strax före haveri eller utsiitning.
Hela idén med vibrationsövervakning är ju att stanna i bäcken.
Helst ska tripsignalen aldrig komma i funktion. Intresset borde,
efter att man övertygat sig om att tripnivån är vettigt vald
och kontinuerligt övervakad, centrera sig kring frågan om att
bestämma den optimala punkten där insatser för att hålla nere
nivåerna balanserar mot resultatet i förlängd livslängd. Med andra
ord en optimering av maskinens livs längds kostnad.
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ISO 2372 bifogas men utan uttolkning av A-B-C-O, som i 3945
har klar mening. Utredningen borde nämna vad stegen betyder
och tolka hur klasserna skall identifieras.

Utredningen slår bara fast att våra turbinfundaaent är styva
utan att påvisa vilka grunder som finns för detta. Vi har ut-
fört vibratorprov och funnit att exempelvis LT-lagren körs på
resonans.
Traditionellt anses väl detta mera vekt än det seimiska som
vanligen kallas vekt. En närmare förklaring vore befogad
eftersom utredningens bedömning varken stämmer med GEC eller
STAL's åsikter.

Erfarenheterna från Ringhals nu snart 6 år i dr i f t pekar mot att
ISO normerna är väl så användbara idag. En given maskin i
område A orsakar normalt inga problem. Det är vanligt (undantag
finns!) att maskiner som ligger däröver har någon form av problem.
Obalans, resonanspåverkan, uppriktnirgsfel m m kommer med stor
säkerhet att med tiden ge tydligt mera underhållsarbete.
När en maskin årgärdats är det lika frapperande hur den övergår
t i l l ett stadium av nornaIförslitning och den förhöjda
aktiviteten avtar t i l l normalnivå.

Utredningen bygger avsnittet om fast övervakning av maskiner med
Mycket Hög prioritet på datorisering. Eftersom ännu ingen sådan
utrustning finns så vitt vi vet, eller ännu mindre utvärderats
av utredningen i rapporten är det olyckligt att en viktig målgrupp
för övervakningen lämnats därhän utan redovisning av en bra
konventionell utrustning. Datorn motiveras dessutom ganska vagt
i svepande termer. Den krävs på grund av snabbhets krav i ena
stycket, i det andra lämnas maskinerna obevakande då datorn används
t i l l annat enligt förslaget, på annan plats anses datorn inte
vara t i l l räckl ig utan vanlig kontinuerlig severity övervakning
behövs.

Ingenstans föreslås kontinuerlig vektorövervakning trots att en
god del av de senaste årens mera uppmärksammande haverier kunde ha
hindrats i t id med ett förhållandevis enkelt vektorlarn».
Men enkelt menas en kanal kostnad under 5000:-.

Vi anser obetingat att man bör mäta på alla maskiner, även de
som utredningen anser bör lämnas därhän. En enkel mätning på
lagren i xyz-riktning med totalnivå och f i l trering ger god
indikering av begynnande fel och bildar den viktiga basmätning
som är en viktig objektivisering av det icke önskvärda tyckandet
om oljud, missljud etc som utredningen också tar avstånd ifrån.

Utredningen borde mera framhålla att vibrationsövervakning inte
enbart är t i l l för att upptäcka och förhindra eller mildra rena
haverier. Den stora långsiktiga vinsten ligger i att tidigt upp-
täcka förändringar och fel så att nödvändig avställning kan
planeras, reservdelar fås fram i t i d , etc. Då har det tydlig effekt
på ökad tillgänglighet och underhållskostnaderna kan hållas nere.
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Ett resultat av en direkt genomföring av utredningens förslag
skulle enligt vår mening överbetona en intensifierad över-
vakning av några maskiner och lämna det stora antalet maskiner

i med en klart sämre övervakning än vad som finns idag.

Vi anser att utredningen inte på långt när med t i l lräcklig
klarhet har motiverat datorn i förslagets skepnad. Om STAL
önskar prova ut s i t t system på ett Ringhalsblock bör det
endast ske på ett STAL block och då helst på R3 där redan en
första version av datorn är i dr i f t . Det bör dock ske utan
kostnader för SV då STAL skulle få mycket värdefulla erfaren-
heter från mera långvarig körning av en turbin. Hed tanke på
att turbinen körs på både kritvarv och uppställningsresonans
är det inte ett orimligt krav att begära att datorn behålles
på R3 som mätdator t i l l s dessa barnsjukdomar avhjälpts.

Utredningen förordar punktskrivare men nämner samtidigt att
driftspersonal framställt önskemål om linjeskrivare.
Sådana har provats ut i KR1. Vi anser punktskrivare för
vibrationsövervakning näst in t i l l oanvändbara för händelse-
analys. Praktikfallen bygger också i första hand på linje-
skri v a rregis treringar.
I bestyckningsexemplen saknas den klara l inje som fastställs
i texten om att mäta hastighet. Ibland används hastighetsgivare
ibland accelerometrar, t o m med variation på samma maskin.
I fal let RHR och CH/SI föreslås B-givare trots de dåliga
erfarenheter vi har av sådan utrustning på denna typ av maskin
i R3. Där finns B-givare men övervakningen fungerar bara med
manuell hastighetsmätning med fi ltrering av dominerande
komponenter. B-givarna mäter mest grundkast och sitter alltför
nära svängningsformens noder. Exemplen bör gås igenom och
renodlas.

Utredningen har inte klart motiverat fördelarna med den nya
föreslagna tjänsten som driftassistent TD. Tillståndsövervakningen
anser vi på ett självklart sätt ingå i underhållets ansvars-
område. All erfarenhet från maskinernas vibrationsbeteende finns
nu samlat på -U.
Det beskrivna förslaget ställer orimligt stora krav på den nye
TD samtidigt som kunskaper som gäller flera block sprids ut.

Vi kan inte finna att några anledningar redovisats t i l l att
skilja tillståndsövervakningen från underhållet. Den nuvarande
organisationen bör därför behållas i sina huvuddrag.

Några förslag t i l l fortsatt arbete har nämnts ovan och nämns i
texten. Beträffande orbit som ett analys-eller balanserings-
verktyg, så tar vi avstånd från detta i enlighet med vad som
bestämdes vid mötet i Älvkarleby under 1980. Orbiten erbjuder
inga avgörande fördelar, som uppväger den betydligt större
komplexiteten i mätsystemet.
Balansering tror vi inte kan fungera i praktiken.
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SV deltar nu i SVF's vi brations kommitté. SV borde överväga
att även göra sin stämma hörd inom ISO som nu saknar bra
representation från användarsidan.

Till listan på förslag till fortsatt arbete vill vi understryka
betydelsen av att ett underlag för specifikation av vibrations-
egenskaper i kontrakt tas fram.

Man bör här ingående specificera resonansnärhet i fasta och
roterande delar, balanskvalité, obalanskänslighet, tillåtna
nivåer på plats, vibrationer i sekundära komponenter såsom
rör etc, resonanskrav på beskovling. Man bör vidare utreda och
ange klara riktlinjer för hur dessa egenskaper skall testas
genom beräkningar och prov i fabrik och på plats.
Vilka avvikelser som kan accepteras och framförallt leverantörens
åtaganden då specifikationen visar sig ej vara uppfylld.

Anledningen till att vi anser detta så viktigt är att vi funnit
att den största delen av alla maskiner som vållat drifts- och
underhållsproblem relaterade till vibrationer hittills på
Ringhalsverket körs under resonanspåverkan av något slag eller
har i grunden haft för driftsvarvtalet dåligt balanstillstånd.
Dessa egenskaper har ej tagits upp i kontrakt och vid reklamation
medför det ibland stora svårigheter att få rättelse.

En annan fråga för fortsatt arbete är att satsa på ett utbyte
av vi brationserfarenheter mellan alla kraftverk inom Norden
eller åtminstone inom Sverige. Det behöver inte föras på ett
högt plan, mycket skulle finnas att vinna på enkla kommunikationer.
Verksamheten inom NOMIS skulle eventuellt kunna tjäna som förebild.
Man kunde komplettera med beskrivningar av verkliga fall, i
rubrikfonn upplysa om förekomsten av rapporter från problem-
lösningar etc.
Vetskapen om att vi alla strävar med samma typer av problem
pekar tydligt mot vinster i form av mindre dubbelarbete till
ömsesidig nytta för alla parter.
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Vibrationsövervakning

1. Härvändsvibrationer

övervakning finns rekommenderad i kap. III, bil. 3,
men jag har ingenstans hittat en motivering omnämnd
till varför man mäter. Anser att de bör finnan med
bland exemplen i kap. V.

ntar till Praktikfall 5 i kap. II, bil. 22.

Att få en jämn kylning av en vätgaskyld generatorro-
tor är ett stort problem där många konstruktioner har
provats.

Hälsningar

Jan Olov S

f.
i
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VATTENFALLS UTREDNING: "VIBRATIONSuVLRVAKMNG FUK ROTERA'.DE

KOMPONENTER". REMISSYTTRANDE FRÄN S IF .

ALLMÄNT Den utredning "vibrationsövervakning av roterande maskiner"

s m gjorts inom Vattenfall ansluter sig i väsentliga

avseenden till den grundsyn som växt frän hos STAL-LAVAL

under många års omfattande arbete på vibrationsområdet.

Den kan kort beskrivas SOM insatser i två steg:

Säkerhets-

relaterad

övervakning

1. Genon övervakning av vibrationsnivå kan

lam och tripp erhållas vid gränser SOM

bestäms av normer och andra erfarenheter

och kunskaper

2. Genom iakttagande av förändringar i vibra-

Diagnos- tionens storlek, frekvenser och utslags-

relaterad vinkel kan begynnande eller utvecklade fel

övervakning och skador upptäckas, diagnosticeras och

ibland direkt avhjälpas (t ex balansering).

Vibrationsövervakning enligt pkt 1 är ofta den standard

so» alla väsentliga maskiner har och kräver mycket lite

insatser från personalens sida. En mer avancerad vibra-

tionsövervakning enligt pkt 2 kräver tid, intresse och

kunnande hos drifts- och underhållsfolk av alla kate-

gorier samt en avpassad utrustning som kan förefalla dyr-

bar vid anskaffningstillfället. Ekonomin för en enskild

anläggning kan ej i förväg bevisas men kan tillsamman-

taget bli god för grupper av maskiner även om endast

någon eller några få skador kan förhindras eller be-

gränsas under maskinernas livstid. Betydelsen av vibra-

tionsövervakning som visar stationära förhållanden kan bli

mycket stor vid planering av underhåll och revisioner.
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Vi ser det som mycket betydelsefullt för driftsäkerhet

och ekonomi att den på ett förtjänstfullt sätt utförda

utredningen kan komma att ligga till grund för Vattenfalls

policy pä detta område.

I det följande vill vi komplettera utredningen med

några synpunkter på de mera principiella frågorna.

Huvudvikten i vårt yttrande ligger på normsidan.

En allmän reflexion är att en omredigering kunde behövas

för att öka tillgängligheten t ex genom att skilja på

den rena undervisningsdelen, genomgången av maskiner och

utrustningar på verken och de policymässiga beslut som

utredningen utmynnar i.

Ett annat allmänt intryck är att övervakning på lägre

nivåer borde behandlats mera ingående så att den mål-

grupp det är fråga om lättare kunde se och förstå den

helhetsbild utredningen vill ge.

PERSONAL

i
i
»
i
I
I

Personalfrågan är A och 0 i all vibrationsövervakning

och inte minst i ett så ambitiöst program som utred-

ningen skisserat. Därför borde dess principiella upplägg-

ning diskuteras mera ingående och vi vill komma med några

synpunkter utan att vi därför vill påstå oss sitta inne

med den riktiga lösningen för Vattenfall.

Vi vill gärna peka på den organisation vi själva har på

området som i princip går ut på att samla allt vibrations-

tekniskt kunnande till en expertgrupp som får arbeta med

alla typer av maskiner. En spridning av uppgifterna till

olika Konstruktions,- beräknings- och servicekontor tror

vi skulle helt ruinera standarden och effektiviteten.

Folk som samtidigt skall sköta en massa andra uppgifter

kan aldrig ge vibrationsarbetet det engagemang som är

helt nödvändigt.
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Det borde därför om parallellen dra? för Vattenfall,

finnas personal som tvärtemot vad utredningen anser, är

helt engagerad på vibrationssidan och vars ambition är

att täcka alla dess aspekter och med direkt rapport-

skyldighet till drifts- och underhållsansvariga eller via

den föreslagna driftsassistenten. Men att denna ensam

med 15-20 % av sin tid och mycket kort utbildning skall

kunna leda hela verksamheten verkar ingalunda realis-

tiskt. För den minsta enheten kan en avdelad vibrations-

specialist vara för mycket men en lämplig kombination

kan ske med t ex instrumentingenjör.

Men lika viktigt som det är att det finns en avdelad grupp

för vibrationsarbete är ett engagerat deltagande från

drifts- och underhållspersonalens sida. Det är operatören

i kontrollrummet som oftast blir den som får första

informationen när något händer och det är han som enklast

klarar ut om en förändring kan ha en naturlig förklaring i

samtidig ändring av någon driftparameter. På denna bas-

nivå kan och måste ett stort antal förändringar klaras ut.

Endast kunskaper om sammanhangen kan ge den motivation som

behövs för detta tålmodiga arbete. Ordentlig utbildning bör

ske på olika nivåer och upprepas då och då.

Från 5TAL-LAVAt:s sida kan vi hjälpa till med vibrationsteknisk

utbildning, främst på turbinsidan, liksom med organiserad

bedömnings- och utvärderingshjälp som en utveckling av

den granskning av veckorapporter som vi nu gör.

Genom medverkan i olika former kan vi fortsättningsvis

samla erfarenheter från många anläggningar, vilket kommer

alla tillgodo.

i
S
I
8
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NORMER Vad som står om normer i olika avsnitt andas en tveka

inställning son ger läsaren intrycket att det egentligen

vore bäst att avstå från alla relationer ned normsystemen

så som det t ex uttrycks i inledningen till III 1.4.

Oetta kan medföra att nan tappar respekten för alla för-

sök att organisera övervakning på ett enhetligt sätt

som bl a skulle göra det lätt att överföra erfarenheter

mellan maskinanvändare i hela världen.

Mycket övrigt är att önska om normer men man borde kunna

hålla fast vid att "normerna" är vad de heter på tyska,

nämligen Richtlinien. Först när tillverkare och användare

kommer överens om t ex garantier, leveransgränser, larm-

och trippgränser etc får de reell innebörd.

Normernas stora betydelse ligger i första hand på de

allmänna bestämmelserna ang. mätstorhet, frekvensområde,

matställen, mätriktning, mätutrustning, områdesinter-

valler, maskingruppsindelning, maskinuppställning etc.

Det är signifikativt att den ena viktiga ISO-normen som

är bilaga i utredningens rapport innehåller gränslinjer

som endast betecknas A, B, C, D. (Det är ISO 3945, till-

lämpning av ISO 2372 på stora maskiner som har värderingar).

Vi är överens om att det är ISO-normerna för lagervibra-

tioner vi f n har att ta hänsyn till och detta styr

mätandet i detalj medan alltså "vad som är tillåtet" kräver

individuell bedömning.

STAL-LAVAL:s rekommendation är således att Vattenfall positivt

accepterar ISO-normernas allmänna synsätt men i fråga om

gränsdragningar och bedömningar även tar med egna, och

andras, bl a tillverkarnas erfarenheter. Detta kan leda

till betydligt restriktivare riktvärden än normerna säger,

så som t ex är fallet vid våra turbiner.
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Dessutom vore det värdefullt om Vattenfall lät sig repre-

senteras i SEK:s arbetsgrupper för balansering och

vibrationer inom ISO där användarsidan är dåligt represen-

terad. Vår erfarenhet är att ett deltagande i ISO-arbetet

är mycket nyttigt i olika avseenden. Det intressantaste

nu gäller balansering av elastiska rotorer och axel-

vibrationer.

Vi har i ISO-sammanhang även aktualiserat förbindelseledet

mellan balansering och maskinvibratianer där bl a rotor-

dynamisfca förhållanden spelar stor roll.

Några randanmärkningar ang. texten om normer:

III 1 sid 4 ISO-draft. 1OB/5C2/UG1. Fel. Skall vara

ISO/TC 1O8/SC2/WC1 N 28 som behandlas inom

ISO parallellt och tillf åsmans med VDI 2059

ISO-förslag.

Det papper ISO 2059 från 1972 som angetts

i texten är en indragen norm som ersatts

med en helt ny men med tyvärr sa—a nr

av år 1979. Hittills har kommit fyra delar

Blått 1-4 gällande olika turbintyper.

Ill 1 sid 5 sista stycket. Normsystem som byggts upp under

så många år som ISO;* normer ger förmodligen

en mer objektiv korrelation mellan vibrations-

nivåer och skador snarare än subjektiv. Sub-

jektivt blir det lätt då var och en hittar på

sina egna kriterier. Vår tveksamhet mot 0 e f f-

begreppet behandlas på sid 11.

I III 1 sid 6 Eftersom severity-övervakning är bredbandig

\ (10-1000 Hz) just rör att inte diskriminera

% någon betydelsefull frekvens kan »en ju inte

9 begära att den samtidigt skall vara selektiv.

3
I
I
5
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Den skall endast ge snabbinformation då nivåmässig

förändring skett. Betydelsefull diagnos måste naturligt-

vis ske genom vektorövervakning, trend- och frekvens-

analys etc.

Att sedan severityövervakningens gränsdragningar måste

anpassas till objekten, det ligger ju i dess princip.

Huvuddokumentet 2372 har ej ens bedömda gränslinjer.

III 1 sid 7-10 Vi är tveksamma till mycket i de förda

resonemangen om severitybegreppet och hastig-

het som mätstorhet men noterar att man kommit

fram till att "valet av vibrationshastighet

är fullt rimligt och att ISO-normerna

är de mest lämpade". Vi anser däremot, bl a

av erfarenhet, att vägamplitud är olämplig

mätstorhet i normsammanhang.

Tesen att ISO-normerna bygger på 40 år gamla
I
I mätningar är knappast riktig. Det är istället

i så att en enorm erfarenhet just under dessa

| sista 40 år, som sammanfaller med vibrations-

I mätteknikens uppkomst och utveckling, gjort

I det möjligt att ernå en god enighet om och

i universell användning av just dessa normer

| för lagerutslag. En litteratursammanställning

t från de senaste 15 åren gjorda just för att

| belysa normbakgrunden lär nas i bilaga 1.

I Den är erhållen av d:r Eshleman, Vibration

: Institute, USA.

III 1 sid 11 pkt 1 "Kärnkraftturbiners fundament skall
: > betraktas som styva". Detta anser vi helt fel,

f de skall definitivt anses vara veka. Om syn-

i punkter önskas står vi gärna till tjänst.

I
5
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D:o punkt 2 Lågfrekventa svängningar med stora amplituder,

t ex självexciterade svängningar med grund-

tonsfrekvens, ger enligt erfarenhet mer än

önskvärda utslag för inställda mätområden

redan vid hastighetsmätning.

Uppträdande av högfrekventa komponenter vid

pumpar t ex vid begynnande kavitation bör

upptäckas tidigt vilket underlättas av hastig-

hetsmätning.

TILLÄMPNING AV

NORMER I kap III, sid 11 och bilaga 3 ges bestämda rekommendationer

för i första hand trimbalansering som sägs i stort stämma

med ISO 2372. Det bör stå ISO 3945.

Vi är som tidigare sagts ej överens med utredningens

definition av styva och veka fundament men med vår defini-

tion kan vi ansluta oss till värderingarna i bilaga 3 dock

med viss invändning mot "Unsatisfactory". Åtminstone för

maskiner vi känner till bör max.-gränsen 7..1 mm/s för konti-

nuerlig drift vara näst intill kategorisk. De undantag som

kan göras bör knappast få framskymta i en allmän instruk-

tion där beslutsfattandet ej är fullt klarlagt.

Max.-värdena för "Unsatisfactory" borde även sättas lägre,

t ex 7.1 resp. 11.2 mm/s.
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MÄTMMG MED LAGER-

ELLER AXELGIVARE Kap III. 2 sid 3. Användning av relativgivare är stor

inom raffinaderier vi' lätta men styvt uppställda maski-

ner men inor; kraftind^- '. in är säkert lagergivare helt

dominerande. Det är ju fråga om att göra en tekniskt -

ekonomiskt riktig bedömning och oftast finner man att

det M i r ej antingen - eller utan en kombination av båda.

Relativgivaren diskriminerar höga frekvenser genom sin

vägamplitudmätning i jämförelse med hastighetsgivaren

men mättekniskt finns det inget skäl att undervärdera

relativgivaren inom det frekvensområde som axelvibrationer

är intressanta.

För balanseringsändamal kan metoderna vara likvärdiga

och på ett utmärkt sätt komplettera varandra men erfaren-

heten visar att det är ett övervägande antal fall som balan-

seras bättre med lagerutslag som direkt representerar

obalanskrafterna än med relativgivare om de enligt

amerikansk (API) praxis är placerade i lagren där icke

obalansrelaterade utslag från kast, dislokationer, närhet

till noder etc påverkar mätresultatet.

Vår erfarenhet är att skall man ha verklig nytta av

relativgivare vid balansering skall det vara fråga om

överkritiska rotorer och givarplacering mot all inter-

nationell praxis långt från lagren - nära utböjnings-

maxima, medan den moderna maskin ej existerar som har

av obalanser opåverkade lagerutslag som påstås i (A.l).

Långsamgående maskiner utgör inget undantag, t ex vatten-

turbiner (A.2).

f
t
9

8

Inte ens STAL-LAVAL:s radialturbiner är något undantag då i

praktiken övervägande antalet direktbalanseringar sker

med enbart lagerutslag trots närhet till nod i rotor-

systemet. En annan sak är vibrationsövervakning där

relativgivaren, placerad enligt stål-LAVAL praxis, är mycket

nyttig av flera olika skäl.
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Vi instämmer i utredningens slutsats att lagergivare

bör väljas i första hand men vill göra tillägget att man

för varje objekt noga skall se på möjliga fördelar av

en kombination med relativgivare ur främst övervaknings-

synpunkt. För givarplaceringen kan rotordynamiska beräk-

ningar vara till god hjäip.

Kap III. 2 sid A. A.3. då rotorn (frisvängande) har

noder i lagren. Bör väl vara då rotorn installerad har

noder i lagren.

A.5. Tanken är god men har i praktiken visat sig ogenom-

förbar närmast p g a dålig mätnoggrannhet på givarsidan.

Närliggande fall är dock krökningskontroll vid ca 500 r/m

före uppkörning av turbiner. Fungerar bra.

A.6. Ny punkt föreslås. Gäller rotorsystem med små margi-

naler till kritvarv över driftsvarvet. Med tiden ändrade

lageregenskaper, förbandsfel, uppriktningsförändringår,

tätningsslitage (pumpar) etc. kan medföra kritvarvs-

sänkning ned mot driftsvarvet vilket utmärkt kan detekteras

av en axelgivare. Kan annars leda till allvarliga skador

före upptäckt.

Val av mätstorhet III.2

Sid 5, pkt 3. Det kan knappast vara något skäl att ifråga-

sätta hastighet som mätstorhet vid lagerbocksmätning p g a

att man börjat med axelmätning. Denna punkt föreslås

struken.

Pkt 4. Det väsentliga ur mätsynpunkt är att direkt kunna

* använda den hastighetsberoende signalen från den vanligaste

f absolutgivaren utan integrering eller differentiering.

t
5
i
I
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Sid 6 pkt 1. Från förteckningen i kap 11 frångår at t dr-

flesta maskinerna har hastighetsövervakning och förmod-

ligen också uppkörningskurvor * hastighet, i varje fall

för de större.

Pkt 2. Giltigt argument för en del år sedan men inte numera.

Fördelen att vid hastighet bara behöva hålla ett gräns-

värde i minnet oberoende av varvtalet har blivit mycket

uppskattat.

Instämmer med utredningens slutsats att välja hastighet

som mätstorhet (för lager).

Frågan är om inte ordet vägamplitud är lättare, begripligare

och bättre svenska än förskjutnings- eller förflyttnings-

amplitud. j
i

RMS används ofta som måttenhet när man menar RMS-värdet

av hastighet, vanligen det ISO-definierade "severity".

GIVARPLACERING Givare vid STAL-turbiner har alltid placerats hor och vert

både mot fasta och roterande delar och ett stort under-

lag finns med denna placering. För lager anger VDI och ISO

dessa mätriktningar.

Nästan alla fasta strukturer har sina båda huvudstyvhets-

riktningar hor och vert.

I normvärden och övriga referensuppgifter som tagits fram

under årens lopp kan man säga att hänsyn tagits till stor-

axelns möjliga lägen.

I
i
i

8

Det är naturligt att axelgivarna placeras i samma riktning

som lagergivarna då det är det enklaste sättet att kontrol-

lera fästpunktens vibrationer.

Vi ser det därför helt klart att mätriktningarna hor -

vert bör prioriteras i alla övervakningssammanhang.
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EF FEKT ] VITETSBEDÖNMNG

AV SIGNALANALYS I kap I 3.6 görs effektivitetsbedömning av olika signal-

analysmetoder för övervakningsändamål. Utöver vissa fel i

den matematiska benandlingen som framgår av kopior i

bilagan är vi tveksamma till att detta kapitel ger annat

än en förvirrad bild för utredningens målgrupp.

Vi föreslår att den strykes helt tillsammans med senare

referenser.

ORBITS Kap III 2 sid 8-9. Som sagts förut är vi mycket tvek-

samma till orbit-tekniken med dess diffusa förhoppningar

on. att "kunna se något". Den har framkommit under en

period då vektormätning i kombination med frekvensanalys

ej var så utvecklad. Enligt bilaga 2 är orbits ej

användbara för balansering.

SIGNATURANALYS III 2 sid 10.

1) Av erfarenhet är det långt ifrån all ti fall där förändringar i

vibrationsbilden beror på försämring av maskinens kondition

2) Är giltigt för avgränsade objekt av vissa typer, t ex

växlar men ej för de flesta strömningsmaskiner

- sid 12. Hög. Vilken mätdator avses? Om det är den under

"Mycket hög" hur kan den få kopplas bort från sin larir-

funktion mm?. Manuell mätning borde ej vara enda möjlig-

heten på denna nivå. Mindre avancerade (långsammare)

dataloggsystem kan komma ifråga liksom skrivare.

Flera gränsvärdesdon

i
s
i
9

sid 13. Medel. Handinstrumentmåtning bör innebära vektor-

mätning.
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Läq. För att avrustning från nuläget ej skall ske bör

någon form av organiserad handmätning ske i stället för

att vänta på "oljud".

sid 16. Det är tveksamt om den föreslagna differensen
1 2mellan larm och larm går att specificera i verkligheten,

Det är nog väl optimistiskt att tro att datorn skall kunna

skriva ut feltyp.

DISKUSSION ORBIT

BALANSERING I utredningen diskuteras möjligheten att använda orbit-

balansering. Orbitbalansering skulle gå så till att man

istället för hor eller vert uppmätt nivå använder stnr-

axelns längd och som fasvinkel använder den vanliga

fasvinkel (vert eller hor). En förutsättning för att

metoden skall fungera är att en viss obalans i förändring

åstadkommer lika stor vektoriell förändring oavsett vilket

balanstillstånd som gäller före viktinläggningen. Så är

inte fallet och Orbit balansering är därför ej möjlig, pa

det satt som föreslagits.

£

3

Bifogas resultat från tre obalexräkningar med tre olika

balanstillstånd. Beräkningarna bekräftar påståendet.

Bilaga 1 Beräkningsresultat från obalex med olika balans-

tillstånd

bil la LT2 t.s 100 gram 0°

bil Ib LT1 t.s 100 gram 0° LT3 t.s 100 gram 0°

bil le LT1 t.s 100 gram 0° LT2 t.s 100 g 0° LT3 t,s 100 g 0°

bil 2 Polärdiagram över "storaxelvektor" vid de tre

balanstillstånden
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V1BHATI0NSUVLRVAKN1NG

I rRAMTIDEN 111.2 Rapportens tyngdpunkt sägs vara kap. III 2 där anvisningar ges

Tör hur vibrationsövervakningsarbetet skall bedrivas genom

att olika policyfrågor behandlas. Synpunkter på dessa ycs i

olika sammanhang i denna remiss.

Beträffande den bakgrund som anges för de olika slutsatserna

refereras ej några erfarenheter från den verksamhet som be-

drivits i skilda verk med den i utredningen i tabeller ancjivn;)

utrustningen. Det är dock ett i flera avseenden epokgörande

arbete som utförts och som knappast haft sin mntsvarlyhci

någonstans. En samlad utvärdering skulle ha varit mycket

värdefull inte minst i fråga om den av StF lanserade vektor-

övervakningen.

Det torde vara uppenbart att den använda basutrustningens

nivåskrivare i kombination med vektormätning kunnat avslöja

att "fel" varit under utveckling eller plötsligt inträffat

liksom oftt. arten ;>\i dessa fel. (Se t ex utredningens

praktikfall). Att sedan rutinerna för att ta vara pä upp-

lysningarna varit bristfällig och lett till länga körtider

före stopp är en annan fråga.

StF:s minidatorbaserade övervakningssystem ska ses som ett

verktyg som genom larm och översiktlig information ont händelse-

förloppet ska möjliggöra förbättringar i dessa rutiner.

Man kan också tänka sig att utsträcka bl a vektorövervakningen

till allt flera objekt med fasta givare men även vid hand-

mätning som kan göras vektormässigt om maskinen försts med en

billig fast referensgivare liksom frekvensfiltrering kan

ske med filtervibrometer för handmätnir/ .

Principen bör vara att en handmätning även skall ge svaren

S på de första frågorna som ställs när en nivåändring har konsta-

* terats:

I
o

J Har frekvensbilden ändrats?
3
~ Har obalansen ändrat.D till stoilek och rikt ning?

Z I direkt följd kan ofta on balanuering igångciittns mo<l hjälp

av kand rereptanst
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Det borde poängterats i utredningen att iakttagande av vibra-

tionsförändringar i fråga om nivå, vinkel och frekvens kan

föras ned till de minsta enheter ned utnyttjande av enkla

manuella hjälpmedel med avsikten att ingå i förebyggande under-

håll och icke endast för upptäckt av defekter. En oförändrad

vibrationsbild kan ha lika stor ekonomisk betydelse som att en

förändring ger möjlighet att diagnosticera ett fel.

I detta sammanhang bör några ord sägas om SPM-metoden där vår

erfarenhet är liten. Men då det ej är en objektiv mätmetod som

hellre tycks "fälla än fria" borde utredas om ej en mätning

enligt ovan av nivå, frekvens och vektor vore tillfyllest även

vid kul- och rullager.

Sammanfattningsvis kan konstateras att vibrationsövervakningen

på ett större kraftverk kan realiseras med en kombination av

olika metoder, avancerad datorövervakning, datalogger och/eller

linjeskrivare samt Manuella mätningar. För samtliga metoder är

det dock av avgörande betydelse för resultatet hur rutinerna

för att ta hand om informationen är konstruerade. Lnhetliga

föreskrifter som reglerar kontrollrumspersonalens insatser

bör finnas, t ex i fråga om avläsningsintervallen, utvärderingen

(t ex med cirklar i polärdiagram), reaktion vid olika typer av

trender, o s v. I detta sammanhang är det väsentligt att över-

vakningsutrustningen kan presentera informationen för opera-

tören på ett överskådligt sätt, t ex vad gäller korrelation .

till samtidig förändring av andra parametrar, vilket direkt

kan ge en förklaring till det inträffade. Sådana förklaringar

finns i de flesta fall och vibrationsförändringar vid sådana

tillfällen får ej leda till driftinskränkande åtgärder.

t
s
i
3
a
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Datorutrustning Kap. III 2 C

Mindre anmärkningar

Hätdatorers kapacitet i olika avseenden är enorm och därför

är det Mest Fråga o» att sovra bland Möjligheterna och göra

en god anpassning till tekniska och personella förhallanden.

En provtid vid ett aggregat SOM föreslås av utredningen

är därför förståndig.

En av datorns stora Möjligheter är datainsamlingen. Här bör

dock diskuteras OM det är lämpligt att sammanföra så manga

son 100-150 mätpunkter från flera olika objekt på en dator.

Antalet givare och objekt påverkar naturligtvis mät- och

analystider. Det gäller därför att optimera kapaciteten

avseende givare och objekt med hänsyn till krav på dessa

storheter.

Som påpekas är datorn mindre lämpad att ta hand om tripp-

funktioner. En basutrustning som del av säkerhetssystemet

är därför nödvändig och det är vår åsikt att den bör ha sina

egna givare om än i begränsat antal. Den kan även behövas

som parallell vid dataavbrott eller under utvärderingsperioder.

I bilaga 3-4 finns kopior på sidor i utredningen där mindre

fel och frågetecken är markerade.

f

9
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Kepi* tM

Staffan Sunnersjö
Statens Skeppsprovningsanstalt
Box 24001

400 22 GÖTEBORG

Er handläggare En datum Er

Beträffande remissvar angående slutrapport "Vibrationsöver-
vakning av roterande komponenter", Statens Vattenfallsverk,
september 1980.

Vår granskning av rapporten gällde enbart delar där ASEAs
kraftgenereringsdivision kan tänkas att ha ensamt direkt
ansvar eller intresse, dvs övervakningar av statorhärvor
samt rotorkapslar. Granskningen gällde den reviderade och
kompletterade upplagan, konkret kapitel III, bilaga 3,
sidorna 18 och 40.

Kommentar:

övervakning av statorhärvor.

Övervakningssättet är väl utprovat av oss. Funktioner mot-
svarar ändamålet. Lämplig instrumentering finns tillgänglig.

Övervakning av rotorkapslar.

Övervakningssättet verkar rimligt, men det har dock ej pro-
vats i praktiken. Givare, som klarar ställda krav, finns ej
tillgängliga idag. Byte av kapselmaterial till spännings-
korrosionsokänslig typ löser problemet helt, dvs övervak-
ni nqen blir övprflödia.

ASEA AB
Divisionen för kraftgenerering
KvalitetsavdelningeA

Nils-3ohan Bergsjö

BttMMdraM Oodtadrati Talafan TalM Tafagram Bankgiro Pwfgtro
At£A KopoarNrgtvtQtn 3 ASEA 031 -100000 40720 MM 160-0H2 140 00-4
72113 VASTERAS Vtotorto Vtourto C atttvi t vtonrto
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I Kommentar till VOV-utredningen från Asea-Atow

I
• Remissvar avgivet per telefon den 13/4 1981 av

• Lars Thörnblom, RDC A-A, till Staffan Sunnersjö,

; Marintekniska institutet SSPA, Göteborg.

1) Asea-Atom ställer sig bakom den prioritering av mätin-
satserna som utredningen föreslagit i avsnitt III.2
bilaga 1.

2) I övervakningsprogrammet för 313-pumpama i avsnitt III.2
bilaga 3, sid 3, föreslås övervakning i frekvensintervallet
10-1000 Hz. Asea-Atom föreslår ändring till 3-500 Hz.
Vidare anser A-A inte att det finns behov av att mäta

i axiell riktning pä instickspumpar.
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JWL/eh March 4, 1981

Kay Fasth
Statens Vattenfallsverk
avd. EVT1
S-16287 Vällingby
Sverige

Re.: Beställning nr. V-562, beteckning VTV-Hy/IE-630,64C

Subject: Review of the report: "Vibrationsövervakning av
roterande Komponenter", Slutrapport, Statens Vatten-
fallsverk, september 1980.

To state briefly my background for undertaking the subject
review, my experience is based primarily on analysis and
design calculations in turbomachinery rotor dynamics, labo-
ratory tests of experimental models, case stories as a con-
sultant in "trouble shooting" (the process industry), and
exposure to the subject at several conferences and through
the published literature. I have never had access to inter-
nal or confidential company documents, nor have I any prac-
tical experience in the daily continous monitoring of ma-
chinery. My comments must be restricted to vibrations of
shafts and oil lubricated bearings as I have only limited
knowledge of ball bearings, gear transmissions and blade
vibrations.

In accordance with the request, the review should devote
special attention to the following items:

1) correction of any errors

2) suggestions for modifications and/or additions

3) comparison with my own experience and that of others on
the subject

4) thoughts on the future developments in the state-of-the-art

The comments should be directed in particular to chapter I,
section 2} chapter II, sections 1 and 2; chapter III, sections
1, 2 and 3; and chapter VI.

-Un 04 Ml
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General: The report gives a broad coverage of the current
state of vibration Monitoring of Machinery. It takes a bal-
anced and pragmatic view, exercising sound engineering jud-
gement and coemon sense.and it succeeds in presenting a
valuable summary and a critical review of the existing know-
ledge and technology in the field. In addition, the report
arrives at a set of specific conclusions and recommendations,
in particular those of appendicies 2 and 3, chapter III, sec-
tion 2, which must be considered central to the report. The
authors have performed a commendable job. I have not cove
across any errors, nor have I found any omissions worth nen-
tion, and I find no ground for any real criticism of the re-
port. Hence, the comments in the following are in the na-
ture of a discussion or additional considerations of some of
the detailed aspects without affecting the main contents of
the report.

Chapter I, sect.2r Motiv for vibrationsövervakning - lon-
somhetsbedomning.

As available data on this subject are scarce and inconclu-
sive, it is hardly possible to be more specific on the sub-
ject than the author is.

Chapter II, sect.1:Litteraturovers ikt och probleminventering.

The following additional references may be of interest:

a) M.Neale and Associates, "A Guide to the Condition Moni-
toring of Machinery". Department of Industry, Her Maje-
sty's Stationery Office, London 1979.

The following papers fro»: Proceedings of Conference on Vi-
brations in Rotating Machinery, Cambridge, 1976. The Insti-
tution of Mechanical Engineers, London 1976:

b) Downhan, E., "Vibration in Rotating Machinery: Malfunction
Diagnosis-Art and Science", pp.1-6.

c) Simmons, P.E., "Acceptance Criteria for Compressor and
Turbines in the Process Industry Based on the Response
to Deliberate Unbalance", pp.73-78.

d) Erskine, J.B. and Reeves, CM., "Vibration Problems on
Rotating Machinery in the Chemical Industry", pp.209-214.

e) Davies, W.G.R. et all, "Vibrational Problems in Modern
Power Station Plant", pp.215-222.

f) Stewart, R.M., "Vibration Analysis as an Aid to the De-
tection and Diagnosis of Faults in Rotating Machinery",
pp.223-229.
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g) Greathead, S.H. and Bastow, P., "Investigations into

Load Dependent Vibrations of the High Pressure Rotor
on Large Turbo-Generators", pp.279-285.

h) Hensman, N. et all, "A Theoretical and Experimental
Analysis of the Rotor Dynamics of a High Pressure Steam
Turbine on a Large Ammonia Plant". Proceedings, Second
International Conference, Vibrations in Rotating Machi-
nery, Cambridge, Sept. 1980. The Institution of Mecha-
nical Engineers, London, 1980.

i) NASA Conference Publication 2133: "Rotordynamic Instabi-
lity Problems in High-Performance Turbomachinery". Pro-
ceedings of a workshop held at Texas A&M University,
May 1980. NASA, Scientific and Technical Information
Branch, Washington, D.C. 20546.

Chapter II, sect.2: Karakteristiska vibrationer-praktik-
fall och kommentarer.

The table in appendix 1 of sources for vibrations is quite
comprehensive. It should be considered, though, to include
a more detailed treatment of the influence from couplings
and, secondly, the table omits a special type of aerodynami-
cally induced self-sexcitation (instability) which can be
very severe. It is of the same type as "steam whirl", but
whereas "steam whirl" occurs in axial flow machinery (tur-
bines, compressors) and is load dependent, "aerodynamic
whirl" is associated with radial flow machines (centrifugal
pumps and compressors; for example boiler feed-water pumps)
and appears to depend on mass flow and pressure level. For
a further discussion, see reference i).

The ten sample case stories in appendix 2 are, when I com-
pare them with my own experience, illustrative and repre-
sentative of what might be observed in practice.

Chapter III, sect.l; Befintliga normer och deras tillämpbarhet.

The major conclusions of this section are the vibration le-
vel criteria summarized in appendix 3. In view of the fact,
as also agreed upon by the authors, that these criteria can
only serve as guidelines and general recommendations, the
question arises of what can be done for future revisions
and improvements (for example, a more specific definition is
needed of what constitutes a flexible foundation vs. a rigid
foundation). It would be desireable that the program for da-
ta reduction of the accumulated monitoring data also makes
provision for utilizing the data for the purpose of updating
the vibration criteria.

Vn 04932
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Chapter III, sect.2: övervakningens uppläggning, gräns-

värden och åtgärder vid gränsöver-
skridande.

A few remarks:

a) the question of location of the measuring pick-ups and
probes is briefly mentioned but only in general terms.
Is it merely out of convention and/or convenience (ac-
cessibility) that the instrumentation is almost invari-
ably placed at the bearings or on the pedestals? There
are certainly instances where it would be desireable to
have probes at other locations, for example near the
center of the rotor if the particular machine is sensi-
tive to unbalance and may need re-balancing, and, also,
at overhung rotor ends with critical components (coup-
lings, impellers, radial flow turbines). It may not be
necessary to have probes installed permanently at these
locations, but it is important that provision has been
made for access in the design of the machine.

b) in monitoring the shaft vibrations by displacement pro-
bes it is mentioned that it is the amplitude at synchro-
nous frequency, plus its second harmonic, which is watch-
ed. A tracking filter is used. For machinery suscepti-
ble to self-excited whirl, it is important in addition
to monitor the amplitude at the fundamental natural fre-
quency (roughly speaking, the frequency which corresponds
to the first critical speed). Whereas a change in ampli-
tude at the synchronous frequency may or may not require
remedial action, any identifiable, persistent amplitude
at the fundamental frequency calls for an immediate re-
duction in speed.

c) trend analysis is mentioned but not explained. Leaving
out the complexities connected with signature analysis,
the usual meaning of "trend" is expressed through the
rate of change of, say, the amplitude, disregarding
spurious measurements. When there is no change , no ac-
tion is called for, whereas an abrupt change requires
immediate action. Between these two extremes, namely a
rate value of zero and a rate value of infinity, there is
some finite rate value which, when exceeded, may trig-
ger an alarm or trip function. The purpose of monitor-
ing the trend is to catch a malfunction before it has
time to cause damage. Thus, settting a limit on the
allowable rate of increase must somehow be connected
with the response time of the alarm/trip-system. I have
heard this problem discussed on several occasions but,
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as far as I know, nobody has a firm opinion on the
subject. It should be mentioned that trend analysis
may also be performed on the phase angle. This is
particularly valuable in identifying shifting unbal-
ance or thermal instability, but the problem has hard-
ly ever been discussed. In summary, my question is:
for what purpose is the mentioned trend analysis per-
formed and what function does it serve?

d) the question of orbit measurements is mentioned in
serveral places. (1.3, page 16; III.l, page 10;
III.2, page 8-9; VI, page 3). I would recommend
using the forward whirl component for monitoring.
Thus, if the shaft displacement is measured in two
mutually perpendicular directions, say, x and y, and
if the convention of complex representation is adopt-
ed, then the forward whirl component is obtained as:
xfwd = ^(x+iy) where i • \^T. This simply means that
the y-signal is :rotated 90 degrees and added to the x-
signal which may be accomplished by an R-C-circuit.
The advantage of using the forward whirl component is
that is gives a true representation of the influence
from unbalance and, also, almost all known types of
self-excitation. It may be complemented by also ob-
taining the backward whirl component: xt,wd = ^(x-iy).
The amplitudes, |xfW(j| and |xbwd!»are related direct-
ly to the major and minor semiaxes, a and b, of the
elliptical orbit by: a = I xfwdI + lxbwdl» an<* b ~
lxfwdl " lxbwdl* lt should be noted that the phase
angle of the forward whirl component is also the phase
angle for the orbital motion.

Chapter III, sect.3: Dokumentation, bearbetning och arkive-
ring av mätresultaten.

Apart from the shear physical problem of recording, stor-
ing and filing the vast amount of measurement results, the
major problem is to set up an evaluation scheme which does
not rely on subjective judgement. I fully agree with the
emphatically stated intention that an effective and mean-
ingful utilization of the data necessitates a method for .».
systematic and organized anlysis, but I miss concrete pro-
posals on how this may be accomplished. It is a very dif-
ficult problem to which there is no ready solution, but
some attempt ought at least to be made to outline possible
approaches.
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Chapter VI; Förslag till fortsatt arbete.

To me the most important problem is the one discussed above,
namely what information to extract out of the measurements
and how to relate it to the current state of the machine. For
this purpose it is necessary to create a frame work within
which the results can be organized and synthesized. Probably
the best method to do this is by correlation with calculated
results. Thus, it is obvious that merely measuring the re-
sponse at the bearings may give a poor indication of the vi-
brations at, say, the center of the rotor unless a relation-
ship has been established. It ought to be possible to deve-
lope calculation methods for this purpose, based on computer
programs already available at the manufacturers. It is true
that existing programs work with idealized and simplified mo-
dels, but their consistent use in the data reduction process
would in itself suggest ways for improvements. The advantage
of the approach is that it permits of generalization such that
the experience obtained from one machine can be transferred
to other machines. At the same time there will be a rational
basis for an evaluation of the vibration level criteria. As
also pointed out in the report, coorperation with the manu-
facturer is necessary.

— Un 01632


