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DIAGNOZA TURBINELOR CU ABURI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizorul VPA 316 este destinat supravegherii şi diagnozei avansate a turbinelor de 
putere prin analiza si monitorizarea complexa a principalilor parametri de stare: 

 Vibraţii 

 Dilatări       

 Temperaturi 

 Turaţie 

 Calitatea parametrilor electrici 
 
 
Cele 8 intrari pentru accelerometre 
permit monitorizarea simultana a 
tuturor lagarelor turbinei. 
Fiind sensibile la frecvenţele inalte, 
aceste semnale sunt utilizate pentru 
detectarea socurilor, frictiunilor, 
defectelor de etansare si angrenare, 
defectelor generatorului electric. 

 

 
 

Formele de undă ale acceleraţiei vibraţiilor 

 
 
Prin integrarea în domeniul timp a 
acceleraţiei vibratiilor sunt obtinute 
formele de unda ale vitezei vibratiilor. 
Parametrii statistici ai acestor semnale 
sunt utilizati pentru supravegherea  
turbinei si semnalarea defectelor 
datorate dezechilibrelor, dezalinierilor, 
dilatărilor neuniforme, asimetriilor de 
întrefier sau dezechilibrelor electrice. 

 

 
 

Formele de undă ale vitezei vibraţiilor 
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Spectrele de frecventa sincronizate cu 
turatia si diagrama polara multicanal, 
prezinta intr-un mod sugestiv starea de 
functionare a fiecarui lagar si a turbinei 
in ansamblu. 
Fereastra Parameters Measurement 
afiseaza si supravegheaza zeci de 
parametri selectati de catre utilizator. 
Evolutia acestor parametri este 
inregistrata in mod continuu in cadrul 
ferestrei Parameters Trend  

 

 
 

Spectrele vibraţiilor, diagrama polară multicanal şi 
lista parametrilor urmariti 

 
 
Prin analiza traiectoriei arborelui sau  a 
carcasei sunt obtinute informatii utile in 
diagnoza intregului lant de arbori. 
Diagrama orbită FFT descompune 
mişcarea monitorizata in elipsele 
constituente si calculeaza parametrii 
geometrici ai acestora si sensul de 
parcurgere. 

 

 
 

Orbita compusa, orbitele elementare si parametrii 
orbitei selectate 

 
 
Parametrii finali şi rezultatele fiecărui 
tip de analiză sunt inregistrate în 
format propriu sau Excel pentru 
prezentare si prelucrări specifice. 
 
 

 

 
 

Tabel Excel cu eşantioanele formelor de undă 

 
 
Intregul proces de testare poate fi inregistrat si redat in mod continuu, cu diferite optiuni 
de procesare, fiind astfel posibila analiza detaliata a comportarii turbinei si diagnosticarea 
corecta a acesteia. Pentru setul complet de functii vezi softul de analiza Fastview. 
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