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This paper presents examples of axial vibration measurements 

performed on hydro units. Absolute vibration measurements, low band 
amplitude spectra with respect to wicket gate opening on both lower and upper 
brackets of vertical shaft hydro units was presented. 
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1. Introducere  
 

 Energia produsă în centralele hidroelectrice şi serviciile de 
reţea furnizate impun hidrogeneratoarelor participante la sistem 
stabilitate în funcţionare pe tot domeniul de căderi de exploatare şi o 
banda de reglaj cât mai largă. Exploatarea în condiţii de siguranţă 
presupune şi supravegherea principalilor parametri de funcţionare: 
tensiuni, curenţi, puteri active, reactive, temperatura, debite. 

Practica măsurătorilor de vibraţii s-a impus ca element al unui 
program de măsurători periodice fiind instrument de diagnoza ca parte 
din mentenanţa de tip predictiv. Efortul de standardizare a condus la 
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elaborarea de criterii specifice de evaluare. Comisia de specialitate a 
ISO-TC108/SC2 a dedicat capitole speciale care normează valorile de 
vibraţii radiale pentru hidroagregate verticale. Cauzele acestor vibrații 
măsurate în plane perpendiculare pe axa de rotație sunt de natură 
mecanică (lipsă echilibrare, jocuri radiale peste limite, mobilități 
excesive ale elementelor de susținere la fundație etc.), 
electromagnetică (intrefier neuniform, scurtcircuite în poli rotorici etc.) 
sau hidraulică (dezechilibre hidraulică, efecte cauzate de curgere la 
funcționare la sarcină parțială).     

 
 

Fig. 1  Puncte de măsură ale vibraţiilor axiale la un hidroagregat tip umbrelă  
 

După cum precizează și normativele [1] măsurătorile vibraţiilor 
în plan axial nu reprezintă o practică comună. Cu toate acestea, 
evaluările periodice pot furniza informații necesare pentru diagnoza și 
stabilirea stării de bună funcționare. În prezent nu sunt stabilite criterii 
de evaluare a vibraţiilor axiale din motive de lipsă a unei baze de date 
suficientă. 

 
2. Probleme specifice măsurătorilor de vibrații axiale 
 
Vibraţiile în plan vertical au sursa principala forţe hidraulice 

axiale care acţionează asupra rotorului turbinei. De asemenea sunt 
menţionate [2] drept posibile cauze ale nivelelor înalte ale vibraţiei 
axiale lipsa alinierii sau încovoieri ale arborilor turbină/generator. 
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Principala zonă de măsură a vibraţiei axiale la hidroagregate 
verticale o reprezintă structura de susţinere a ansamblului în rotaţie – în 
general construcţii metalice cu simetrie circulară de tip conic sau stelat 
aşezate pe flanşa superioară a generatorului – la hidroagregate 
suspendate sau ancorate la structura de construcţie (sau sprijinite pe 
capacul turbinei) – la hidroagregate tip umbrelă. De asemenea se pot 
măsura vibraţii axiale relative pe patina lagărului axial sau pe cupla 
generator/turbină în măsura în care se identifică suprafeţe cu abateri de 
geometrie acceptabile. 

Măsurătorile în plan axial pe lagărul turbinei sunt afectate de 
vibraţii induse de curgere sau fenomene tranzitorii. Vibraţiile axiale 
măsurate pe carcasa hidrogenerator sunt, în general, dominate de 
frecvente magnetice și armonicele lor. În figura 1 sunt prezentate 
principalele puncte de măsură ale vibraţiilor axiale la un hidroagregat tip 
umbrelă.  

Diametrele mari ale structurilor de susținere conduc la 
frecvente proprii relativ joase, prin urmare măsurătorile de vibraţii axiale 
trebuie să fie realizate cu dispozitive capabile să măsoare zone de 
frecvență de fracțiuni de Hz. Pentru aprecierea valorilor de vibraţii în 
zone subsincrone accelerometrele utilizate precum și întreg lanțul de 
prelucrare de semnal trebuie să aibă bandă liniară de măsură cu 
atenuare de cel mult 1 dB în gama de frecvențe (0,3...1000) Hz. Și 
normativele [1], [3], precizează că echipamentul de măsura va avea 
capacitați de măsură în bandă largă cu răspuns plat de la minimum un 
sfert din frecvența fundamentală de rotație în situația evaluării 
cantitative a vibraţiei în valori de deplasare vârf la vârf.  

Vibraţiile relative utilizează traductoare inductive sau capacitive 
care sunt capabile să măsoare valori foarte lent variabile – practic 
frecvențe apropiate de zero. 

 
3. Frecvenţe proprii ale structurilor de susţinere 
 
În proiectarea structurilor de susţinere se ţine seama de 

oscilaţiile proprii și armonicele frecvenţei de rotaţie care se pot cupla cu 
modurile proprii de vibraţie. În calculul frecvenţelor modurilor proprii în 
plan axial se au în vedere: rigiditățile stelei, ale butucului rotoric, 
greutatea stelei, a arborelui hidrogeneratorului și a rotorului turbinei. 
Frecvenţele de ordin 1 și 2 , f1,  f2  sunt date de relaţiile [4]: 
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unde C1,C2 reprezintă rigiditatea stelei cu lagărul axial respectiv 
rigiditatea butucului rotorului; P1,P2 reprezintă greutatea stelei a 
arborelui și a rotorului turbinei respectiv greutatea coroanei polare cu 
poli și bobine. Aceste relaţii se aplica atât hidrogeneratoarelor de tip 
suspendat cât și celor de tip umbrelă. Gama de valori ale frecvenţelor 
proprii f1, f2  pentru hidrogeneratoare lente sunt [4] în mod uzual:  
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În situaţia când butucul și arborele sunt considerate suficient de 

rigide frecvenţa este determinatǎ în principal de mǎrimea rigidității  
stelei şi a lagărului axial. Amplitudinea A(t) a vibraţiei axiale a stelei de 
susţinere se poate calcula [4] cu relaţia: 
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iar, Kd este factorul dinamic, P0 este amplitudinea maximă a forţei 
alterative sinusoidale care acţioneazǎ asupra stelei, iar f este frecvenţa 
acestei forţe. Se precizeazǎ [4] cǎ dacǎ se impune o limitǎ maximǎ a 
vibraţiilor axiale  A = 60 μm, atunci se deduce limita sarcinii care poate 
solicita steaua de susţinere cu relaţia: 
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4. Măsurători ale vibraţiilor axiale 
 
Valorile globale ale vibraţiei mǎsurate în plan axial pot sǎ difere 

semnificativ faţǎ de valorile mǎsurate în plan radial. De asemenea 
dinamica mǎsurătorilor, structura spectrului de amplitudini sau evoluţia 
în raport cu regimurile de funcţionare au un anumit specific şi diferǎ de 
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la un hidroagregat la altul. Combinaţii dintre structuri de susţinere 
diverse, turbine cu număr diferit de pale statorice/rotorice, mase şi 
mobilitǎţi diferite fac dificilǎ trasarea de limite normatoare.  

În general, spectrele de frecvenţa ale vibraţiilor axiale sunt o 
suma de frecvenţe proprii, armonice ale fundamentalei de rotaţie și 
intermodulaţii. În figura 2, b se prezintǎ spre comparaţie spectrul 
vibraţiei absolute în plan axial si radial mǎsurate pe steaua inferioarǎ 
(notat - VibAx1, conform figurii 1) a unui hidroagregat vertical tip 
umbrelǎ antrenat de turbina Kaplan de 12500 kW cu turaţie nominalǎ 
de 136,3 rot/min, debit nominal 90 m3/s, cu lagărul axial radial susţinut 
de steaua inferioarǎ sprijinitǎ la structura de construcţie prin intermediul 
unei flanşe circulare ancoratǎ cu buloane verticale.  

Vibraţia este exprimatǎ în unitaţi de vitezǎ RMS. Regimul de 
exploatare a fost cu hidrogeneratorul cuplat la o sarcina activǎ de circa 
8,2 MW.  

 

 
Fig. 2  Valori globale ale vibraţiei axiale și radiale mǎsurate pe lagărul combinat 
axial radial al unui hidroagregat de tip umbrelǎ (a). Spectrele de joasă frecvenţă 

ale semnalelor de vibraţie absolutǎ în direcţie axialǎ și radială (b). Raportul 
spectrelor de amplitudini ale vibraţiei absolute în direcție axială și radială (c)   

 
Din spectrul de amplitudini de măsurǎ s-a ales gama 1-90 Hz, 

fiind prezente și frecvenţele proprii stelei de susţinere. În jurul frecvenţei 
de 62,42 Hz se distinge maximul de amplitudine. Practic 90 % din 
valoarea efectivǎ a semnalului de vibraţie, este datǎ de componente de 
amplitudine din jurul acestei frecvenţe proprii. La aceastǎ putere a 
hidrogeneratorului, vibraţia axialǎ este de circa 6 ori mai mare decât 
vibraţia radialǎ (exprimatǎ în aceleaşi unităţi de vitezǎ efectivǎ, 
reprezentat în figura 2, a). Diferenţa dintre cele douǎ spectre este 
vizibilǎ dacǎ se face raportul amplitudinilor spectrale – prezentat în 
figura 2, c. Cu excepţia zonelor de joasǎ frecvenţa, f<8 Hz, şi a unei 
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porţiuni cauzate, probabil, de antirezonanţe axiale toate amplitudinile 
spectrului axial sunt mai mari, uneori cu ordine de mǎrime, fațǎ de 
valorile vibraţiei radiale. 

 În regimul cuplat cu sarcinǎ variabilǎ amplitudinea vibraţiei 
axiale este influenţatǎ de curgerea prin pale rotorice şi poate avea 
evoluţie crescǎtoare (dupǎ cum este prezentat în figura 3, b). Zonele de 
frecvenţǎ asociate modurilor proprii de vibraţie ale structurii de 
susţinere sunt excitate de forţe axiale induse de curgere, fiind 
dominante în spectru. Se remarcǎ evoluţia aproape liniarǎ a valorii 
globale a vibraţiei axiale cu deschiderea aparat director – implicit cu 
debitul. 

     

 
Fig. 3  Spectrul de joasă frecvenţǎ al semnalului de vibraţie absolutǎ în direcţie 
axialǎ funcţie de deschidere aparat director în regimul cuplat sarcinǎ variabilǎ 
(a). Valoarea efectivă a vibraţiei absolute în direcţie axialǎ, exprimatǎ în unităţi 

de vitezǎ în funcţie de deschidere aparat director (b) 
 

Pentru hidroagregatul tip umbrelǎ echipat cu turbinǎ Kaplan 
descris mai sus, se prezintǎ spectrul de amplitudini al vibraţiei axiale 
funcţie de deschidere aparat director (figura 3, a). 

Regimul de măsurǎ este cu hidrogeneratorul cuplat la sistem, 
sarcina variabilǎ între 0 și 11 MW. Modurile proprii de vibraţie ale 
structurii de susţinere sunt în jurul frecvenţelor de 13,42 Hz,  62,42 Hz 
şi 77,30 Hz cu aport major la vibraţia globalǎ. Armonicele frecvenţei de 
rotaţie amplificǎ rezonanţele dacǎ se aflǎ în banda modurilor proprii. 
Linii spectrale remarcabile prin amplitudinea vibraţiilor se regǎsesc la 
5xfn = 11,3 Hz,  10xfn = 22,72 Hz, frecvenţe asociate cu numǎrul de 
pale (5) sau numǎrul de segmenţi ai lagǎrului axial (10).  

Evoluţia liniar crescǎtoare a vibraţiei axiale cu debitul tranzitat 
prin turbinǎ nu este specificǎ pentru toate hidroagregatele. Sunt 
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exemple când vibrația axialǎ are valori globale superioare la sarcinǎ 
parţialǎ cu tendinţa de scǎdere la deschidere mare a aparatului director.  

 

 
Fig. 4  Spectrul de amplitudini al semnalului de vibraţie absolutǎ în direcţie 

axialǎ funcţie de deschidere aparat director în regimul cuplat sarcinǎ variabilă 
(a). Valoarea efectivă a vibraţiei absolute în direcţie axialǎ funcţie  

de deschidere aparat director (b) 
 

Un astfel de exemplu este prezentat în figura 4. Vibraţiile axiale 
absolute au fost mǎsurate pe steaua superioarǎ a unui hidroagregat tip 
suspendat  antrenat de turbina Kaplan de 5600 kW cu turaţie nominalǎ 
de 250 rot/min, cu lagǎrul axial radial susţinut de steaua superioarǎ 
sprijinitǎ pe flanşa hidrogeneratorului. Vibraţia axialǎ se reduce cu un 
factor de 4 - de la 2,4 mm/s RMS la circa 0,6 mm/s RMS - odată ce 
rotorul se deschide urmând relaţia combinatoricǎ (figura 4, b). 

Și în acest caz vibraţia axialǎ este compusǎ preponderent din 
armonice ale rezonanţei structurale din jurul frecvenţei de 14,3 Hz.  

Sunt menţionate și cazuri [5] când curgerea prin pale rotorice la 
turbine Kaplan induce vibraţii armonice. Distanţa dintre coloanele 
statorice ale turbinei și palele rotorice fiind mai mare decât în cazul 
turbinelor radiale posibilitatea interferenţelor este redusǎ, dar nu 
eliminatǎ. Majoritatea turbinelor Kaplan având 4,5 pale și 20 pale aparat 
director este posibil ca din aceastǎ combinaţie sǎ fie excitat un mod 
propriu al părţilor rotitoare. Frecvenţa rezultatǎ poate sǎ coincidă cu 
frecvenţe proprii ale lagǎrului axial. 

 
       5. Concluzii 
 

■ Măsurătorile de vibraţii axiale, deși nu reprezintǎ o practică 
uzualǎ pot furniza informaţii utile pentru diagnozǎ și stabilirea stǎrii 
de bunǎ funcţionare a hidroagregatelor. 
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■ Valorile globale ale vibraţiei mǎsurate în plan axial pot să difere 
semnificativ fațǎ de valorile mǎsurate în plan radial.  
■ Dinamica măsurătorilor, structura spectrului de amplitudini sau 
evoluţia în raport cu regimurile de funcţionare  pentru vibraţii axiale 
au un anumit specific și diferǎ de la un hidroagregat la altul. 
■ Sunt necesare mǎsurători suplimentare pentru determinarea 
frecvenţelor proprii ale structurilor de susţinere ale maselor în 
mişcare determinate prin analizǎ modalǎ experimentală. 
■ Sunt necesare evaluǎri cu privire la interferenţe între modurile 
proprii de vibraţie ale structurilor excitate în plan axial și armonicele 
superioare ale fundamentalei de rotaţie multiplicate de structuri 
periodice (pale statorice, pale aparat director, pale rotorice etc.). 
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