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Abstract.
The control of the technical state of the frontal parts of the stators of powerful electric generators by measuring
their vibrations is becoming increasingly widespread during their technical exploitation. The main reason is the
probability of developing resonance phenomena of stator busbars leading to dynamic loads in the bus material and
creating conditions for fatigue development. As a result, it is very likely development of material defects which
lead to rupture of stator busbars and severe accidents associated with prolonged repairs. The present study presents
a methodology for determining the fatigue boundary of the bus material and evaluating the residual resource of
the stator buses. Norms have been developed to assess the technical state of the stator frontal parts by the results
of vibration measurements and analysis.
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Вибрационна диагностика на челните части на статорите на
електрогенератори с висока мощност
Христо ПИРОВСКИ, Диян ДИМИТРОВ, Стефан СТЕФАНОВ, Христо ДРАГАНЧЕВ

1. Въведение
Предвижда се контролът на вибрационното състояние на челните части на
статорите на ново разработени генератори, съгласно изискванията на РД 34.45-51.300-97
[1], да се провежда по време на приемните изпитания на първите от дадена серия
електрогенератори. В редица публикации [2, 3] се предлага да се извършва мониторинг
на вибрациите и на температурата на елементи на статорите с високо напрежение чрез
използване на акселерометри и датчици за измерване на температурата с оптично
отвеждане на сигналите.
Причината за повишения интерес към състоянието на челните части на мощните
генератори се дължи развиващите се по време на продължителната експлоатация между
два основни ремонта на генераторите дефекти/повреди в елементите на статора като:
 нарушаване на целостта на електрическата изолация на шините: разпрашаване
на изолацията – фиг.1.а, пукнатини в изолацията – фиг.1.б;
 саморазвиване на болтови съединения – фиг.1.в;
 деформация на елементи от конструкцията – фиг.1.г;
водещи до възникването на тежки аварии като скъсване на шини на статора (виж
фиг.1.д), изискващи продължително време за ремонт и свързаните с това загуби от
непроизведена електроенергия.
По време на модернизацията на генераторите на АЕЦ “Козлодуй“, проведена през
2016 г., на новите статори на генераторите е вградена система за измерване на
вибрациите и температурата на шините на генератора. В настоящия момент системата за
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измерване на вибрациите и температурата на елементите на статора се използва основно
като информационна система.

Фиг.1.а. Разпрашаване на изолацията
на шините

Фиг.1.б. Пукнатини в изолацията

Фиг.1.в. Саморазвиване на болтови съединения

Фиг.1.г. Деформации на елементи
от конструкцията

Фиг.1.д. Скъсване на шина на статора

2. Система за контрол на вибрационното състояние на елементите на
статора
Предмет на настоящото изследване е системата за измерване на вибрационното
състояние на елементите на статора на генераторите на АЕЦ “Козлодуй“ и анализ на
възможностите за използване на информационната система като диагностична.
Системата за измерване на вибрациите включва измерване на вибрациите на следните
елементи на статора:
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 средно сечение на статора в радиално направление по вертикалната и
хоризонталната оси;
 притискащ пръстен към турбината;
 притискащ пръстен към възбудителя – 7R, 8A, 9R, 10A;
 опорен пръстен към възбудителя – 19A,R, 20A,R;
 кронщейни на шините – 11A, 12T, 13A, 14Т, 15А, 16Т;
 шини нулеви – 27A,T, 28A,T, 29A,T, 30A,T;
 шини на генератора – 21А,Т, 22А,Т, 23А,Т, 24А,Т, 25А,Т, 26А,Т.
Вибропреобразувателите с номера от 1 до 15 са едноосови акселерометри тип ICP,
а вибропреобразувателите с номера от 16 до 30 са двуосови тип FOA. Допълнителните
означения към номерата на преобразователите показват посоката на измерване: R –
радиално, А – аксиално, Т – тангенциално.
На фиг. 2 са показани местата на вибропреобразувателите, разположени на челните
части на статора от страната на възбудителя.
Производителят на статора въвежда две нормативни значения на размаха на
вибрации на конструктивните елементи на статора [4]:
 алармено ниво на размаха на вибрации – 2Sаларма;
 аварийно ниво нa размаха на вибрации – 2Sаварийно,
съгласно които се препоръчва при:
 2Smax < 2Sаларма – при това ниво на виброскорост машината може да работи
непрекъснато без ограничения;
 2Sаларма < 2Smax < 2Sаварийно – допустимо техническо състояние. Да се проведе
анализ на вибрационното състояние – машината може да работи до спиране за
ПГР. По време на ремонта – реализиране на мерки за намаляване на вибрациите;
 2Smax > 2Sаварийно – аварийно състояние – да се проведе анализ на вибрационното
състояние и се реализират мерки за намаляване на вибрациите, дори намаляване
на товара на генератора.

Фиг.2. Разположение на вибропреобразувателите по челните части на статора от страната на
възбудителя
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В таблица 1 са показани граничните стойности на размаха на вибропреместване за
конструктивните елементи на статора, на които са монтирани вибропреобразувателите.
В същата таблица са показани и съответните стойности на виброскорост (средно
квадратично значение) и виброускорение (пикова амплитуда).
Таблица 1

Стойностите на допустимите вибрации на елементите на статора многократно
превишават нормите за вибрации на сравнително по-груби по конструкция машини като
турбини, тръбопроводи и др., поради което се предлага за целите на вибрационната
диагностика на челните части на статора на генераторите да се разработят приемливи от
техническа страна норми за оценяване на техническото им състояние.

3. Цели и задачи на изследване
Основната цел на настоящото изследване, предвид дейностите по обследване на
оборудването на АЕЦ “Козлодуй“ за доказване на възможностите на оборудването за
продължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 с 30 години, е разработване на
норми за оценка на техническото състояние на челните части на статора но генераторите,
гарантиращи ресурс на шините на статора – 35 години.
За реализиране на поставената цел е необходимо решаването на следните задачи:
 определяне на дълготрайността на шините на статора на умора;
 изследване на напрегнатото и деформирано състояние на шините на статора при
кинематично преместване на статора;
 анализ на резултатите от измерване на вибрационното състояние на челните
части на статора при нормални условия на експлоатация (НУЕ) и при аварийни
условия на експлоатация (АУЕ);
 анализ на резултатите от проведения модален анализ на шините на статора;
 разработване на норми за оценка на техническото състояние на челните части на
статора по резултатите от вибрационните измервания.
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4. Експериментално определяне на границата на умора на шините на
генератора
Експерименталното определяне на границата на умора на материала на шините на
изследвания статор е извършено чрез резонансен метод на натоварване на изпитваните
образци, показани на фиг.3.а. Кинематичното възбуждане на резонансни трептения на
изпитвания образец се извършва чрез подходящ избор на дължина на образеца, маса на
вибропреобразувателя и честотата на възбудителя на вибрации. Опитната уредба е
показана на фиг.3.б.

Фиг.3.а. Опитен образец

Фиг.3.б. Монтаж върху вибровъзбудителя

В резултат на проведените изследвания на 14 образци е определена 50% и 95%
граници на умора на материала на шините. Точката на пречупване е определена
експериментално 5х107 цикъла на реверсивно натоварване. Границата на умора до 1011
цикъла е определена по резултата от изпитване на един образец и по литературни данни
[5,6]. На фиг.4 са показани 50% и 95% граница на умора на материала на шините, която
по-долу е използвана за определяне на допустимите напрежения на динамична якост при
1011 цикъла на реверсивно натоварване.

Фиг. 4. Граници на умора на материала на шините
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5. Числено изследване на напрегнатото и деформирано състояние на
шините на статора
Численото изследване на напрегнатото и деформирано състояние на конструкцията
на челните части на статора на генератора е извършено по метода на крайните елементи
[7] и включва:
 изграждане на крайно елементен модел на челните части на статора на
генератора;
 пресмятане на статичното напрегнато и деформирано състояние на челните
части на статора при отчитане на следните кинематични товари: аксиално и
тангенциално преместване на статора; радиално преместване на статора.
Дискретизацията на конструкцията на крайните части на статора е извършена с
тетраедри с междинни възли с 30 степени на свобода на всеки елемент.
Крайноелементният модел на крайните части на статора, дискретизирани с 5 720 483
крайни елемента, е показан в поглед от страна на възбудителя на фиг.5.а. Фрагменти от
модела кронщейн – шини е показан на фиг.5.б, връзка между шините заедно с
изолационните кутия е показан на фиг.5.в.

Фиг.5.б. Фрагмент от връзката кронщейн и
шини

Фиг.5.в. Фрагмент от връзката шина и
колектор

Фиг.5.а. МКЕ модел на статора и шините

444

На фиг. 6 е показано разпределението на напреженията по шините на генератора,
т.е от модела са свалени крайните елементи, дискретизиращи изолационното им
покритие.
Анализът на резултатите от изследване на напрегнатото и деформирано състояние
на шините на генератора при определените аварийни стойности на размаха на
вибропреместване 450 μm показа, че еквивалентните динамични напрежения на шини
1С2, 2С2, 1С3, 2С3 и С6- (виж фиг.6 а,б) превъзхождат значително допустимите
напрежения при циклично натоварване.

Фиг.6.а. Еквивалентни динамични
напрежения на шините (горна половина)

Фиг.6.б. Еквивалентни динамични напрежения
на шините (долна половина)

6. Анализ на резултатите от измерване на вибрациите на статорите в
процеса на експлоатация
Анализът на резултатите от измерване на вибрациите на крайните части на
изследваните статори показа:
 При НУЕ нивото на вибрации през периода между два ПГР се променя
незначително;
 При АУЕ (аварийно изключване на мощен потребител на електроенергия,
пренапрежение или късо съединение в електропреносната мрежа) се наблюдава
рязко повишаване на вибрациите на шините в продължение на 1-2 s, като в
единични случаи размахът на вибрации достига стойности близки до аварийния
размах, показан в таблица 1, след което се възстановява нивото на вибрации,
съответстващо на НУЕ.
На фиг.7.а ÷ 7.г са показани измененията на размаха на вибрации на избрани шини
на статора при възникване на АУЕ. От представените графики се вижда, че реакцията на
възникналата аварийна ситуация на различните шини е с малка продължителност, по
време на която се сработват от 10 до 200 цикъла на повишено натоварване. Освен това
след сработване на защитите на генератора размахът на вибрации се възстановява на
предхождащото аварийното състояние ниво.
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Фиг. 7.а Събитие 11, Шина нулева 2С3

Фиг. 7.б Събитие 13, Шина С4 лява

Фиг. 7.в Събитие 4, Шина С5 лява

Фиг. 7.г Събитие 4, Шина С6 лява

7. Определяне на граничните нива на вибрации на конструктивните
елементи на статора
Анализът на резултатите от изследване на напрегнатото и вибрационното
състояние на статора на генератора при разгледаните режими на работа показва:
 при НУЕ нивото на вибрации на шините на генератора е значително по ниско от
нивото на вибрации при АУЕ;
 динамичните напрежения на шини 1С2, 2С2, 1С3, 2С3 и С6- (виж фиг.2) при
размах на вибропремествене 200 μm са равни или по-ниски от допустимите
напрежения при циклично натоварване при N = 1011 цикъла, докато при размах
на вибропреместването 450 μm двукратно превишават допустимите напрежения;
 продължителността на режимите АЕУ е 1-2 s, т.е. шините по време на
повишените нива на вибрации сработват от 100 до 200 цикъла на натоварване;
 от анализираните 16 аварийни режима на работа единствено по време на 3 от тях
размахът на вибрации на единични шини е по висок от 200 μm.
За реализиране на основната цел на настоящото изследване, разработване на норми
за оценка на техническото състояние на челните части на статора но генератора,
гарантиращи ресурс на шините на статора 35 години, се предлага:
 определяне на граничните нива на вибрации на конструктивните елементи на
статора при НУЕ на генератора;
 разработване на методика за оценка на ресурса на шините на статора при
смущения от електроразпределителната мрежа.
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7.1. Определяне на граничните нива на вибрации на конструктивните елементи на
статора при нормална експлоатация на генератора тип ТВВ-1000-4УЗ
Граничните нива на вибрации на генератор тип ТВВ-1000-4УЗ са определени на
базата на анализ на резултатите от работата на системата за виброконтрол през периода
2016 ÷ 2018 г. както следва:
 приемат се оценъчните зони на ISO 10816 -1÷7 [8] за оценяване на техническото
състояние ва машините като оценъчни зони на техническото състояние на
конструктивните части на статора по резултатите от измерване на вибрациите
им както следва:
o Зона А: В тази зона обикновено попадат вибрациите на статор на нов
генератор, тип ТВВ-1000-4УЗ, при пускането му в експлоатация;
o Зона В: Статор на генератор с вибрации в тази зона нормално се счита за
приемлив за неограничена дългосрочна експлоатация;
o Зона С: Стойностите на вибрациите на статор на генератор в тази зона
обикновено се считат за неприемливи за неограничена дългосрочна
експлоатация. Експлоатацията на генератора може да продължи до
извършването на следващия ПГР при вибрации по-ниски от граничните SC/D.
По време на ПГР-а е необходимо да се предприемат мерки за намаляване на
вибрациите;
o Зона D: Стойности на вибрациите в тази зона обикновено се считат за
достатъчни за възникване повреди на конструктивните елементи на статора.
Експлоатацията на генератора може да бъде продължена до следващия ПГР
при условие, че вибрациите на конструктивните елементи са по-ниски от 1.25
SC/D. Необходимо е да се предприемат мерки за намаляване на вибрациите на
статора, включително и намаляване на товара на генератора;
o Зона Е: При размах на вибрациите по-голям от 1.25 SC/D, генераторът се
извежда от експлоатация.
 ширината на оценъчните зони B и C се приема равна на 6 dB, т.е. SB/C ≤ 2.0 х SA/B
и SC/D ≤ 2.0 х SB/C.
 ширината на оценъчна зона D се приема равна на 2 dB, т.е. SD/E = 1.25 SC/D;
 систематизират се резултатите от измерване на размаха на вибропреместване на
конструктивните елементи на статора по групи при работа на генератора в
режим без значителни промени в натоварването и/или без аварийни ситуации в
електрическата мрежа;
В таблица 2 са показани граничните нива на вибрации на конструктивните
елементи на статора.
При размах на вибропреместване Sp-p < SD/E = 200 μm еквивалентните динамични
напрежения в шините на генератора са по-ниски или равни на допустимите напрежения
при циклични натоварвания.

447

Таблица 2

Гранични стойности на размаха на
вибропреместване за оценка на
техническото състояние на статора на
генератор ТВВ-1000-4УЗ
SA/B,
SB/C, μm
SC/D, μm
SD/E, μm
μm
8
16
32
40
8
16
32
40

Конструктивен елемент
на статора

Означение на датчика
за измерване на
вибрации

Пакет на статора
Притискащи пръстени

ICP 1 R, ICP 2 R
ICP 3 R ÷ ICP 10 А

Кронщейни

ICP 11 А ÷ ICP 16 Т

25

50

100

125

Разпъващ и опорен
пръстен към възбудителя

FOA 19 R ÷ FOA 20 A

25

50

100

125

Шини

FOA 21 А ÷ FOA 30 Т

40

80

160

200

7.2. Методика за оценка на ресурса на шините на статора при смущения от
електроразпределителната мрежа
В случаите, когато при възникване на смущения от работата на
електроразпределителната мрежа вибрациите на конструктивните елементи са по-високи
от аварийното гранично ниво SD/E = 1.25 SC/D, динамичните напрежения в шините на
статора са по-високи от допустимите [σ] = σ(N) / Kσ x Кн = 18.7 МPа и в шините на
статора възникват повреди от умора на материала, които повреди водят до намаляване
на ресурса на шините. Методиката за оценяване на текущия остатъчен ресурс на шините
се основава на хипотезата за сумиране на повредите от умора на материалите [9]. За всяка
шина с размах на вибропреместване по-голям от 200 μm се изчислява коефициентът aj,
където j e номерът на съответната шина, по формулата
aj = Σ ni / Ni,
където:
ni – е броят цикли на натоварване при i – тия режим на смущения в работата на
електропреносната мрежа;
Ni – брой цикли, определени по фиг.8, в резултат на изпитването на умора на материала
на шините с отчитане на коефициента на концентрация на напреженията и нормативния
коефициент на сигурност при променливи напрежения (най-ниската характеристика на
фиг.8).

Фиг. 8. Граници на умора на материала на шините
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