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Резиме: Дијагностичка и прогностичка питања су кључна питања у области доношења одлука о 

одржавању и утицају на здравље машине. Сложене машине као што су у електранама захтевају адекватан 

приступ предвиђањa стања машина. С тим у вези, рад представља општи приступ у разматрању ових 

активности и даје преглед могућих дијагностичких и прогностичких опција за машине које се могу 

користити у електранама. Најочигледнија и најчешће коришћена прогноза је предвиђање колико је 

времена преостало пре него што дође до „квара машине“ (један или више кварова) у односу на дато 

тренутно стање и претходни оперативни профил. Преостало време до уочавања квара обично се назива 

преостали корисни век трајања. 

 
Кључне речи: Контрола вибрација, модел вибродијагностике и прогностике, поузданост 

функционисања, одржавање према стању. 

 

DEVELOPMENT OF VIBRODIAGNOSTIC MODELS I 

TURBOGENERATOR STATUS FORECASTS 
 

Abstract: Diagnostic and prognostic issues are key issues in the area of making decisions about the maintenance 

and impact on machine health. Complex machines such as power plants require an adequate approach to 

predicting the condition of machines. In this regard, the paper presents a general approach in considering these 

activities and provides an overview of possible diagnostic and prognostic options for machines that can be used 

in power plants. The most obvious and most commonly used forecast is to predict how much time is left before a 

"machine failure" occurs (one or more failures) in relation to a given current condition and previous operating 

profile. The remaining time until a fault is detected is usually called the remaining useful life. 

 
Key words: Vibration control, model of vibrodiagnostics and prognosis, reliability of operation, maintenance 

according to condition. 

 
1. УВОД 

Дијагностичка и прогностичка питања су кључна питања у области доношења одлука о 

одржавању и утицају на здравље машине. Комплексне машине какве постоје у електранама 

захтевају и адекватан приступ у области дијагностике и прогнозе стања машина. С тим у вези, 

рад представља општи приступ у разматрању ових активности и даје преглед могућих 

дијагностичких и прогностичких опција за машине које се могу користити у електранама. 

Дијагностика кварова машине је поступак мапирања информација добијених током мерења 

простора и карактеристика у простору. 

У дијагностици кварова различитих механичких система као што су мењачи, лежајеви итд. 

користе се различити дијагностички приступи засновани на моделима. Информације добијене 

овим методама показале су се веома корисним у добијању много тачније идентификације квара 

заједно са проценом поверења у дијагностичку одлуку. 

Најочигледнија и најчешће коришћена прогноза је предвиђање колико је времена преостало 

пре него што дође до „квара машине“ (један или више кварова) у односу на дато тренутно 
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стање машине и претходни радни профил. Преостало време до уочавања квара се обично 

назива преосталим корисним веком употребе. Вероватноћа да ће машина радити без грешке до 

следећег интервала инспекције (или праћења стања) може бити добра референца за особље за 

одржавање да утврди да ли је интервал инспекције одговарајући [1, 2], [1] , [2]. 

Приступи предвиђању засновани на моделу захтевају специфично знање и теорију који су 

релевантни за посматрану машину. Други начин примене приступа заснованих на моделу у 

предвиђању је да се направи експлицитна веза између варијабли и очекиваног животног века 

(тренутни животни век и очекивани животни век неуспеха) кроз механичко моделирање. 

 
2. КОНТРОЛА НИВОА ВИБРАЦИЈЕ 

Обично се мери шест параметара везаних за вибрације на ротационим машинама код 

стабилног стања (током рада) и код прелазних (покретање и заустављање) стања [3, 4, 5] [3] , 

[4], [5].: 

• свеукупан обим вибрација за индиковање присутности и озбиљности проблема, 

• фреквенције конпоненти вибрација, 

• временски размак таласа и орбитална путања кретања ротора (орбита ротора и њен 

смер) ради увида у природу квара, 

• амплитуде и фазни углови орбиталног кретања компоненти ротора. Фазни угао је један 

од најважнијих параметара за идентификацију отказа ротационих машина. Фазни 

углови вибрационих компоненти са синхроном фреквенцијом, двоструко ротирајућом 

фреквенцијом ковитлања и брисања од посебног су значаја, 

• позиција централне линије вратила увида у статус радијалног оптерећења и у 

специфичну локацију ротора у односу на непокретне компоненете машине. 

У свим овим случајевима се општи карактер кретања може изразити хармонијском 

временском функцијом, а као основни параметри за њену идентификацију, поред фреквенције 

(број циклуса у јединици времена), алтернатнивно се може изабрати и једна величина као што 

су амплитуда померања, његова брзина, односно узбзање. Поред аналитичног изражавања, 

вибрације се могу приказати и графички. У пракси су записи вибрација далеко сложенији. У 

највећем броју случајева среће се сложено осциловање, добијено супер позицијом двеју или 

више вибрација са различитим интензитетима и различитим фреквенцијама. Фреквенција 

вибрација (ако је позната) помаже нам да идентификујемо који је део система неисправан и да 

укаже на врсту проблема. 

Вредности померања и убрзавања се понекада користе за мерење нивао вибрација. 

Међутим, и тада је неопходно знати фреквенцију вибрација. Често се за повезивање односа 

померања или убрзања са фреквенцијом, ради утврђивања нивао вибрација, користе посебно 

направљени дијаграми од стране произвођања уређаја за вибрације [6 , 7] [6] , [7]. 

Вибрације се региструју аналогним путем-претварањем механичких померања у аналогне 

електричне сигнале (струјне или напонске). Вибрације саставних делова машина су комплексне 

и састоје се од више фреквенција. Углавном, укупно или тотално померање биће збир свих 

појединачних вибрација. Тамо где је вибрација комплексна, да би смо применили померање на 

дијаграм нивоа вибрација, треба најпре утврдити појединачна померања и њихове фреквенције. 

Сигнал вибрација снимљен на неком карактеристичном мерном месту машине је сума 

великог броја мање или више изражених индивидуалних извора, и по правилу садржи у себи 

доста комплексног садржаја [8]. Мерења убрзања вибрација су тесно повезана са инерционих 

силама које делују на систем, при чему се могу јавити релативно велике силе при високим 

фреквенцијама, мада померање и брзина вибрација могу да буду мали. 

Осим тога, при оцењивању вибрација треба мерити и фазу, која омогућује примену 

погоднијег начина за упоређивање једног кретања са другим. Упоређивање релативног кретања 

два или више дела машина, често је битно код дијагностицирања специфичних неисправности 

на саставним деловима машина. 
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Мерење фазе је важно и за балансирање (уравнотежавање маса). Ако је проблем дела 

машине дебаланс, при чему се може мерити фаза, онда можемо у том случају извршити 

балансирање дела. 

 

 

3. МОДЕЛ ДИЈАГНОСТИКЕ И ПРОГНОСТИКЕ НА ОСНОВУ 

КОНТРОЛЕ ВИБРАЦИЈА 

Пре завршетка алгоритмованог поступка потребно је проверити да ли варијанта решења 

задовољава постављене критеријуме и ограничења. Уколико их не задовољавају морају се 

одбацити. Ово је посебно проблематично код отказа иза категорија када трошкови 

представљају пројектно одграничење, јер може доћи до тога да се мора прихватити нужно 

решење које у себи носи већи ризик за појаву отказа. 

Аквизиција свих величина за индикацију стања генератора је синхронизована са системом 

за контролу процеса. Ово не значи да је свака вредност мерена у истом тренутку, али систем 

мора да има заједничку основу времена и на тај начин омогућава корелацију резултата. 

Модел захтева синхронизовано прикупљање података, посматрање тренда промене, начин 

чувања података, као и могуће фунцкије корелације података између различитих подсистема. 

Овај интегрисани „ОН-ЛИНЕ“ (ОN-LINE) модел котроле стања неопходно је да 

комуницира са свим другим системима у електрани, а посебно са системом контроле процеса. 

На слици бр.1. даје се предлог интегрисаноног „ОН-ЛИНЕ“ модела за контролу стања 

генератора. 
 

Слика 1 - Интегрисани систем за контролу стања генератора [4, 8] [4], [8] 

 
4. АНАЛИЗА МОДЕЛА 

Интегрисани модел се најбоље може анализирати кроз праћење нивоа поузданости 

генератора континуалним мерењем нивао вибрација. 



КОНФЕРЕНЦИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

38. Конференција одржавалаца Србије и 1. Конференције напредне технологије у функцији развоја привреде, 
Врњачкa Бања, 01.06. – 03.06. 2022. године 

25 

 

 

 

 
 

Слика 2 - Алгоритам одређивања поузданости ротационих машина 

Модел на сликама 2. и 3. развијен је на основу ИСО стандарда о вибрацијама, а у оквиру 

развоја интегрисаног модела вибрација дијагностике и прогностике стања турбогенератора [3, 

4, 8] [3], [4], [8]. 
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Слика 3 - Алгоритам формирања интегрисаног модела одржавања на бази вибрација 
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5. ДИЈАГНОСТИКА ВИБРАЦИЈА РОТОРА ТУРБОАГРЕГАТА 

Вибрације ротора трубоагрегата појављују се у правилу тренутно и то у два случаја [3], [4], 
[7]:  

• при лаганом подизању (спуштању) броја обртаја ротора и 

• при радном броју обртаја код промене оптерећења агрегата, температура лежајног уља, 
статичког или динамичког оптерећења лежаја и слично. 

Код оба случаја могуће су две врсте манифестација: 

• Вибрације се тренутно појаве и порасту до вредности која је још у дозвољеним 

границама за сигуран рад турбоагрегата, и остану на том нивоу током времена. Уређаји 

за сталан надзор вибрација кућишта лежаја или ротора регисрују скок вибрација и то 

јако изражено на лежају у коме је дошло до самопобуде. 

• Вибрације се тренутно појаве и расту до вредности која је ван дозвољених граница за 

сигуран рад турбоагрегата. Брзина пораста вибрација је велика и креће се на основу 

запажања на неколико турбоагрегата око 25 (μm) у секунди. Ово говори, да већ у року 

од неколико секунди вибрације толико нарасту, да ће уређај за стални надзор вибрација 

искључити турбину. 
Тако се на пример код трубоагрегата 12,00 (MW), проблем самопобудних вибрација 

појавио у неколико наврата, и то у неким случајевима код подзиања броја обртаја у подручју 

2950-3250 (o/min), а у неким код 3100 (o/min) и промени оптерећења од 10-12 (MW). У оба 

случаја манифестација појаве је била врло јака, тако да се агрегат морао искључивати, а до тада 

би вибрације нарасле и до 80 (μm). На слици 4. приказани су оригинални снимци ових појава за 

оба случаја [3], [7]. 
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Слика 4 - Појава вибрација код броја обртаја турбогенератора 
 
 

Слика 5 - Појава вибрација код промене оптерећења код турбогенератора [3], [4], [7] 

 
На слици 6. су приказани утицаји промене притиска и температура лежајног уља код 

турбоагрегата. 

 

Слика 6 - Утицај промене притиска и температуре лежајног уља на 
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амплитуду вибрација [3], [4], [9] 

Други интересантан случај самопобудних вибрација, али овог пута ротора турбине, 

догодио се на турбини 12 (MW) са номиналним бројем обртаја 2700 (o/min). Самопобудне 

вибрације јављале су се код подизања броја обртаја уз такође врло јаку манифестацију. Случај 

је интересантан што се ту показало како неуравнотеженост ротора утиче на гранични број 

обртаја. Тако је код ротора, код нормалне неуравнотежености гранични број обртаја износио 

2600 (о/мин). После врло финог уравнотежавања, гранични број обртаја је порастао на 2950 

(о/мин). Овде је још интересантан податак, да су вибрације ротора код вибрација биле 

приближно пет пута веће него вибрације кућишта лежаја. Закључак је да је боље уграђивати 

уређај за стални надзор вибрација ротора него кућишта лежаја [3], [4], [9]. 

Само дијагностицирање појаве могуће је спровести опажањем и праћењем тока догађаја 

према напред описаним случајевима. Тај начин није увек сигуран, тако да коначан одговор даје 

фреквентна анализа спректра вибрација док оне трају. Фреквенција доминантне амплитуде у 

том спектру је најмање два пута мања од фреквенције ротирања ротора. Тако је на пример код 

вибрација ротора генератора 12 (MW) фреквенција износила 20,5 (Hz), што је за 2,5 пута мање 

од фреквенције ротирања ротора. Интересантно је овде напоменути да је фреквенција 

самопобудних вибрација ротора турбомашина, за 12-35% нижа од фреквенције критичног броја 

обртаја тог истог ротора улежиштеног у истим лежајевима, али за случај када нема самопобуде. 

Ово се може објаснити једино тиме, да у тренутку самопобуде долази до битније промене 

коефицијената крутости и у систему и тиме помака критичног броја обртаја према нижим 

вредностима [3], [7]. 

 

6. МОГУЋНОСТИ И НАЧИНИ ОТКЛАЊАЊА ВИБРАЦИЈА 

РОТОРА ТУРБОАГРЕГАТА 

Већ у фази пројектовања трубоагрегата, врше се динамички прорачуни лежајева и ротора, 

како би се одредили параметри, који осигуравају сигуран и миран рад. Међутим, уз динамичке 

услове постоје многи фунцкионални и конструктивни захтеви и ограничења, који диктирају 

одређене компромисе, те је коначна изведба ротора и лежајева често релативно близу границе 

стабилности. Управо ово даје могућност да се у експлоатацији појаве самопобудне вибрације, 

те се поставља питање како да се спречи њихова појава [7]. 

Могућности за захватима, којим би битно удаљили границу стабилности из радног 

подручја готово да не постоје, али постоје начини који осигуравају мањи помак границе 

стабилности, престанак деловања самопобудних вибрација и даљи нормалан рад трубоагрегата. 

Могућности битних промена не постоје зато што се на изведеном ротору не може готово ништа 

мењати, на уљу за подмазивање могућности промене вискозитета је незнатна, а тиме и ефекти 

док су на лежајевима могући ограничени захвати. Чак неки пут, ни промена типа лежаја не 

мора дати задовољавајуће резултате, што ћемо илустровано показати на примеру вибрација 

ротора турбине снаге 12 (MW), [3], [4], [9]. 

 
7. ЗАКЉУЧАК 

На основу спроведеног истраживања развијен је и модел процеса прогнозирања техничког 

стања турбогенератора [3], [4], [7], [8]. 

У оквиру модела вибродијагностичког одржавања могу се анализирати следеће величине 

(или поступци), [6], [7], [8]: 

1. Принципи механичких вибрација 

2. Аквизиција података 

3. Процесирање сигнала 

4. Анализа отказа ротирајућих машина 

5. Отклањање неисправности 

6. Познавање машина и опреме 

7. Тестови прихватљивости 

8. Испитивање машина и опреме. 
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Слика 7 - Модел процеса прогнозирања техничког стања турбогенератора 

 

Под даљинским приступом подразумева се приступ корисника удаљеном рачунарском 

систему помоћу поступака за даљински пренос података. Највиши циљ даљинског одржавања у 

том случају јесте руковођење временски дуготрајним, трошковно скупим ангажовањем великог 

броја људи на локацији где је настао застој. Даљински приступ се може поделити у три групе: 

• Приступ удаљеним техничким системима (удаљени технички систем преузима 

иницијативу са корисником односно са сервисом, у зависности од претходно 

дефинисаних процесним догађаја) и 

• размена података међу техничким системима (међусобно даљинско комуницирање 

између техничких система у циљу размене процесних података). 

Праћење дијагностичких параметара дозвољава сервисеру произвођача опреме и/или 

кориснику приступ високо техничко-технолошким компонентама и систему. Као резултат 

корисничког приступа високо техничко-технолошким компонентама и систему добија се 

дијагноза грешака и њихово брзо даљинско отклањање, што умањује трошкове застоја на 

техничком систему као и трошкове ангажовања сервисера специјалисте на лицу места. 

Готово сви сложенији технички системи данашњнице су опремљени комуникационим 

системима који служе теледијагностици. Многи сложени технички системи су отпремљени 

комуникационим микропроцесорима, интерфејсима и адаптерима који омогућавају несметано 

извођење процеса теледијагностике. 

Класични сервис прерастао је у свеобухватну сервисну подршку корисника (у смислу 

даљинског давања дијагнозе и другог одржавања). 

Сам процес теледијагностике састоји се од [6], [7]: 

• раног упозоравања о могућем настанку проблема, 
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• идентификације проблема и 

• континуираног мониторинга. 

 

Као елементи процеса теледијагностике издвајају се: 

• даљински мониторинг селектованих виталних параметара система, 

• анализа података ради детектовања тренда (трендовање), 

• упоређивање добијених параметара са познатим или очекиваним параметрима, 

• након детектовања опадања перформанси, предикција момента отказа путем 

екстраполације 
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