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Anotace 

HEISIG, Lukáš. Statická a dynamická analýza uložení rotorů parních turbín v kluzných ložiskách. 

Ostrava, Katedra výrobních strojů a konstruování, VŠB TU Ostrava, 2014. 114 s. Disertační práce, 

vedoucí: Helebrant F. 

Disertační práce představuje řešení nestabilního subsynchronního kmitání rotorové soustavy 

zkoumané vícestupňové jednotělesové parní turbíny o výkonu 46 MW a 5500 min-1 použitím nové 

konstrukce kluzných ložisek se třemi naklápěcími segmenty a zatížením na segment. Tato nová 

konstrukce kluzného ložiska vychází z komplexní analýzy vlivu změny geometrie kluzného ložiska na 

dynamické vlastnosti olejového filmu a následně i stability rotorové soustavy. Jsou posuzovány 

hodnoty kritických otáček a logaritmických dekrementů kritického prvního vlastního ohybového 

tvaru kmitu rotoru zkoumané parní turbíny. V práci jsou rovněž prezentovány výsledky 

vibrodiagnostických měření nově navrženého tři segmentového ložiska, jež potvrzují správnost 

přístupu k dané problematice. 

Annotation 

Heisig, Lukáš. Static and dynamic analysis of hydrodynamic journal bearing and their influence on 

steam turbine rotor. Ostrava, Department of Production Machines and Design, Technical University 

of Ostrava, 2014. 114 p. Doctoral thesis, Head Supervisor: Helebrant F. 

This doctoral thesis presents solution of unstable subsynchronous rotordynamic vibration of the 

first rotor mode of the 46 MW 5500 rpm multistage single casing utility steam turbine by using a new 

design of tilting pad journal bearing with three pads and load on pad. This new design of tilting pad 

journal bearings based on a comprehensive analysis influence of changes of geometry tilting pad 

journal bearings (TPJB) on dynamic properties fluid film and rotordynamic analysis. Critical speed, Q 

factor and logarithmic decrement of the first rotor mode are estimated. The doctoral thesis also 

presents the results of experimental measurements of vibrations newly designed TPJB which 

confirms the correctness of approach to the issue. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Symbol Význam symbolu Jednotka 
   
𝐀 Systémová matice [-] 
𝐁 Obecné označení matic útlumů [-] 
𝐵𝑖𝑗  Koeficient útlumu, i, j = X nebo Y [N.s.m-1] 

𝐷 Průměr ložiska [mm] 
𝐄 Jednotková matice [-] 
𝐸 Excentricita [m] 
𝐹 Zatížení, síla [N] 

𝐆 Obecné označení matic gyroskopických účinků [-] 

𝐊 Obecné označení matic tuhostí [-] 
𝐾𝑖𝑗 Koeficient tuhosti, i, j = X nebo Y [N.m-1] 

𝐌 Obecné označení matic hmotností [-] 

𝑀𝑡ř𝑒𝑛í Třecí moment [N.m] 
𝑄 Průtok [l.min-1] 
𝑅Č Poloměr čepu v ložisku [mm] 

𝑅𝑒 Reynoldsovo číslo [-] 

𝑅𝐿 Poloměr vnitřní vepsané kružnice ložiska [mm] 

𝑈 Kluzná povrchová rychlost [m.s-1] 
𝑋 Horizontální směr osy [-] 
𝑌 Vertikální směr osy [-] 
𝑐 Ložisková vůle [mm] 
𝑐𝐿 Montážní vůle ložiska [mm] 
𝑐𝑆 Výrobní vůle ložiska [mm] 

𝑒 Relativní poloha středu čepu [-] 
𝑓 Frekvence [Hz] 
ℎ Tloušťka olejového filmu [mm] 
𝑙 Délka ložiska [mm] 

𝑚 Předpětí [-] 

�̇� Obecně značený vektor [-] 
𝑡, 𝜏 Čas [s] 

u(𝑡) Stavový vektor [-] 
𝑥 Obvodový směr [-] 
𝑦 Radiální směr [-] 
𝑧 Axiální směr [-] 
𝛷 Úhel výstřednosti čepu v ložisku [°] 
𝜃𝑆 Úhlové rozpětí segmentu [°] 
𝜗𝑓 Počáteční úhel souvislého olejového filmu [°] 

𝜆 Vlastní číslo [-] 
𝛺 Vlastní frekvence [Hz] 
𝛼 Offset segmentu [-] 
𝛿 Logaritmický dekrement [-] 
𝜂 Dynamická viskozita [Pa.s] 
𝜏 Smykové napětí [Pa] 

𝜌 Hustota oleje [kg.m-3] 
𝜔 Úhlová rychlost [rad.s-1] 
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Zkratky a 
odborné termíny 

Význam zkratek a odborných termínů 

  

DCS Distributed Control System – systém kontroly řízení 

FFT Fast Fourier Transformation – rychlá Fourierova Transformace 

HD Hydrodynamická analýza 

LBP Rozložení segmentů, kdy zatížení působí mezi segmenty 

LOP Rozložení segmentů, kdy zatížení působí na segment 

MKP Metoda Konečných Prvků 

rpm Rotation per minute – otáčky za minutu 

TEHD Termo Elasto Hydrodynamický analýza 

THD Termo Hydrodynamická analýza 

VTRV Vysokotlaký regulační ventil 

Flooded Režim mazání při zaplavení ložiska 

Peak – Peak Výchylka mezi nejvyšším a nejnižším vrcholem vlny vibrací 

Rubbing Kontakt rotoru se statorem 

Starvation Režim mazání při hladovění ložiska 
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1 Úvod 

Moderní zákazník 21. století žádá moderní výrobky. Aby mohl být výrobek pokládán za moderní, 

musí mít ve své třídě špičkové vlastnosti. U parních turbín je to vysoká hospodárnost provozu, 

účinnost, spolehlivost, snadná a minimální údržba. Požadavky na zmenšování rozměrů turbínových 

strojů, zvyšování výkonu a účinnosti vede ke zvyšování jejich rychloběžnosti, což zvyšuje nároky na 

dynamické vlastnosti radiálních kluzných ložisek. Tento trend vede k požadavkům na zkvalitnění 

návrhu a zpřesnění výpočetních metod radiálních kluzných ložisek a dynamiky rotoru, přičemž 

odstraňování vzniklých problémů až při uvádění turbogenerátorů do provozu je finančně a hlavně i 

časově velmi náročné. 

S rostoucí rychloběžností a především dynamickou citlivostí roste zejména význam tuhosti 

a útlumu olejového filmu, které ovlivňují polohu kritických otáček a rozhodují o stabilitě rotorové 

soustavy, respektive útlumů jednotlivých vlastních ohybových tvarů kmitů rotoru. Stabilitu rotorové 

soustavy ovlivňují i další prvky parních turbín, zejména labyrintové ucpávky ve spojení s vysokou 

hustotou média. Značný vliv mají taktéž spárové efekty jednotlivých turbínových stupňů. Všechny 

tyto vlivy je nutné do výpočtu dynamiky rotorové soustavy zahrnout a přesnost výpočtů je vhodné 

experimentálně ověřit. 

Rotory moderních parních turbín jsou v současné době převážně uloženy v radiálních kluzných 

ložiskách s naklápěcími segmenty. Oproti ložiskům s pevnou geometrií se vyznačují lepšími 

dynamickými vlastnostmi a především odolností vůči nestabilitě olejového filmu. Mimodiagonální 

prvky v matici tuhosti jsou většinou o 2 řády menší než prvky na hlavní diagonále. Ale i u rotorů 

uložených v segmentových ložiskách může nastat nestabilita působením vnějších aerodynamických 

destabilizujících sil vznikající v mezerách turbínových stupňů nebo v labyrintových ucpávkách. Trvalý 

provoz v oblasti nestability je proto s ohledem na velikost amplitud kmitání rotorové soustavy 

nepřípustný. Vlastnosti radiálních kluzných ložisek s naklápěcími segmenty tedy významně ovlivňují 

chování rotačních strojů a jejich znalost je proto nezbytná pro zajištění bezpečného provozu. 

Tato disertační práce klade velký důraz na pochopení funkčních vlastností radiálních kluzných 

ložisek s naklápěcími segmenty a to jak z hlediska statických, tak především dynamických 

charakteristik. Přináší taktéž náhled na změnu dynamických vlastností nejen olejového filmu 

kluzného ložiska, ale i celkové rotorové soustavy při změně vnitřních geometrických parametrů 

radiálního kluzného ložiska. 
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2 Kluzná ložiska s naklápěcími segmenty 

Kluzná ložiska (obr. 1) s naklápěcími segmenty jsou známy již minimálně od poloviny minulého 

století. Mají podobnou geometrii jako víceplochá ložiska s tím rozdílem, že každý jednotlivý segment 

má možnost volného naklápění se v místě pivotu. To umožňuje každému segmentu následovat vířivý 

pohyb rotoru v ložisku, čímž se snižují destabilizující mimodiagonální síly, které se významně projevují 

v ostatních typech ložisek s pevnou geometrií.  

 

Obr. 1. Radiální kluzné ložisko s 5 naklápěcími segmenty se zatížením na segment [1] 

Jako všechna kluzná ložiska i ložiska s naklápěcími segmenty fungují na principu 

hydrodynamického mazání. To znamená, že ložisko a rotující hřídel jsou od sebe navzájem odděleny 

olejovým filmem a třecí procesy probíhají interakcí olejových vrstev. Velikost vnitřního tření závisí na 

mnoha faktorech, zejména na vůli v ložisku, zatížení, tlaku a obvodové rychlosti. Hydrodynamický tlak 

v olejovém filmu vzniká v důsledku relativního pohybu třecích ploch. Olej je unášen do zužujícího se 

prostoru, kde je vytvářen tzv. klínový olejový film. Při dostatečně velké relativní rychlosti stykových 

ploch ložiska dojde k vytvoření protitlaku. Tento protitlak umožňuje mazivem přenášet zatížení 

vyvolané od tíhy čepu, které působí na stykové plochy. V následujících kapitolách jsou rešeršně 

popsány charakteristické provozní vlastnosti radiálních kluzných hydrodynamických ložisek. 
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2.1 Geometrické parametry 

Při popisování ložiska s naklápěcími segmenty je zapotřebí nejdříve definovat jeho geometrické 

parametry. Na obr. 2a je zobrazen libovolný segment o axiální délce 𝑙 a úhlovém rozpětí 𝜃𝑆. Díky vůli 

v ložisku 𝑐𝐿 vyplave čep o poloměru 𝑅Č při dané úhlové rychlost 𝜔 vlivem hydrodynamických sil do 

své rovnovážné polohy. Tato rovnovážná poloha čepu v ložisku je definována vzdáleností 𝑒 a úhlem 𝛷 

vzhlede ke geometrickému středu ložiska. Tento úhel 𝛷 je vždy měřen mezi směrem zatížení 𝐹 a 

osou výstřednosti. U ložisek s pevnou geometrií osa výstřednosti udává i místo, kde nastává nejmenší 

tloušťka olejového filmu. U ložisek s naklápěcími segmenty tomu ale tak není. K nejmenší tloušťce 

olejového filmu většinou dochází v místech odtokové hrany segmentů. 

 

Obr. 2. Geometrické parametry radiálního kluzného ložiska s naklápěcími segmenty [2] 

Důležitým parametrem ložisek je tedy excentricita ložiskového čepu, která je vztažena k radiální 

vůli v ložisku a je dána vztahem: 

𝐸 =
𝑒

𝑐𝐿
= √𝐸𝑋

2 + 𝐸𝑌
2 

𝐸𝑋 =
𝑒𝑋
𝑐𝐿
, 𝐸𝑌 =

𝑒𝑌
𝑐𝐿
. 

[-] (2.1) 

Pokud je ložiskový čep v klidu, je hodnota excentricity 𝐸, v případě směru zatížení čepu na 

segment, rovna 1. Pokud by směr zatížení čepu směřoval mezi segmenty, může excentricita nabývat i 

hodnot větších než 1. 



Disertační práce 

10 

Na obr. 2b jsou definovány některé klíčové parametry důležité u kluzných ložisek s naklápěcími 

segmenty. 

Offset segmentu určuje polohu jeho podepření a je definován jako: 

𝛼 =
𝛽

𝜃𝑆
. [%] (2.2) 

Centrálně podepřené segmenty jsou velice používané u menších ložisek s méně hmotnými rotory 

(50 % offset, nebo taktéž 𝛼 = 0,5). Offset 55 % - 60 % (𝛼 = 0,55 − 0,6), se používá u velkých ložisek 

s velkým zatížením z důvodu nižších provozních teplot dosahovaných na segmentech. 

Předpětí, jako jeden z nejdůležitějších ložiskových parametrů je stanoven pomocí dvou 

ložiskových vůlí: 

𝑐𝐿 = 𝑅𝐿 − 𝑅Č 

𝑐𝑆 = 𝑅𝑆 − 𝑅Č, 
[mm] (2.3) 

kde 𝑐𝐿 je montážní radiální vůle ložiska a 𝑐𝑆 je výrobní radiální vůle segmentu. Předpětí je pak 

definováno jako: 

𝑚 = 1 −
𝑐𝐿
𝑐𝑆
. [-] (2.4) 

Na obr. 3 je pak znázorněný tvar segmentu při různých hodnotách předpětí v případě souosých 

středů čepu a ložiska.  

 

Obr. 3. Předpětí segmentu [2] 
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Při nulovém předpětí 𝑚 = 0, je poloměr vnitřní vepsané kružnice ložiska roven poloměru 

segmentu 𝑅𝐿 = 𝑅𝑆. Typicky se lze setkat s kladným předpětím 𝑚 > 0 (nejčastěji se volí v rozmezí 

𝑚 = 0,1 − 0,5). Předpětí můžeme taktéž definovat i u ložisek s pevnou geometrií (citrónových 

ložisek), kde může být asociován s hodnotou citronicity (poměr vertikální a horizontální vůle). Pak při 

citronicitě 1/2 je 𝑚 = 0,5, citronicita 1/3 udává 𝑚 = 0,67 a citronicita 1/4 pak znamená předpětí 

𝑚 = 0,75. 

Všechny výše uvedené parametry mají značný vliv na statické a dynamické charakteristiky 

kluzných ložisek s naklápěcími segmenty. Například, menší vůle a vyšší hodnoty předpětí vedou 

k vyšší ložiskové zatížitelnosti. Menší vůle v ložisku můžou taktéž vést k vyšším provozním teplotám 

apod. 

2.2 Statické a dynamické charakteristiky radiálních kluzných 

ložisek 

Provozní vlastnosti radiálních kluzných ložisek můžeme rozdělit do statických a dynamických 

aspektů. Mezi statické charakteristiky je možné uvést únosnost ložiska, teploty mazacího oleje a 

jednotlivých segmentů, ztrátový výkon a průtočné množství mazacího oleje potřebného pro správný 

provoz. Dynamické vlastnosti kluzných ložisek jsou charakterizovány tuhostí a útlumem olejového 

filmu. Tyto výše zmíněné aspekty ložisek významně ovlivňují dynamické vlastnosti uložení rotorových 

soustav, stejně tak vibrační chování a provozní vlastnosti celého stroje. 

2.2.1 Statické charakteristiky 

Ložiska ve své základní podstatě plní úlohu podpory, čímž zajišťují přenos tíhy rotoru na 

statorovou část. Je nutné, aby kluzná ložiska pracovala při správných provozních parametrech pro 

dosažení co nejmenšího opotřebení kluzných ploch. Níže jsou popsány zásadní statické parametry, 

které jsou důležité v rámci návrhu ložiska. 

Únosnost ložiska 

Objasnění podstaty hydrodynamického mazání se zrodilo z experimentální práce Beauchampa 

Towera uvedené v jeho reportech [3] a [4]. Prezentoval zde měření tlaků v olejových vrstvách 
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kluzných ložisek parních lokomotiv. Před rokem 1880 byla tato fyzikální podstata vývoje 

hydrodynamického tlaku částečně záhadou. Osborne Reynolds následně v roce 1886 odvodil 

teoretický základ rozložení tlaku pro tenký olejový film v kluzném ložisku [5]. Zjistil, že tlak v mazací 

vrstvě narůstá v případě, že je mazivo vtaženo do zužující se mezery mezi dvě relativně se pohybující 

plochy. V případě rovnovážné polohy čepu při daných otáčkách v ložisku, je síla vyprodukována 

hydrodynamickým tlakem rovna síle od zatížení. Tím je zajištěn nejen přenos zatížení, ale taktéž 

separace kluzných ploch. 

Na obr. 4 je znázorněno rozložení tlaku v kluzném ložisku. Rotující čep vytváří zužující se mezeru, 

jelikož zaujímá vůči středu ložiska excentrickou polohu 𝑒. 

 

Obr. 4. Rozložení hydrodynamického tlaku v ložisku [6] 

Smykové tření a teplota ložisek 

Jak je dobře známo, viskozita oleje je silně závislá na teplotě oleje (tab. 1). Změna viskozity může 

mít podstatný vliv na správnou funkci hydrodynamického mechanismu v ložisku.  

Tab. 1. Hodnoty dynamické viskozity turbínových olejů 

Teplota 
Absolutní dynamická viskozita [Pa.s] 

ISO VG 32 ISO VG 46 

40°C 2,58E-2 5,56E-2 

100°C 4,12E-3 6,88E–3 
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Viskozitu můžeme definovat jako velikost míry vnitřního tření kapalin. Mezi dvěma vrstvami 

kapaliny, které se pohybují různou rychlostí, vzniká smykové napětí 𝜏. Podle Newtonova zákona (2.5) 

je toto napětí přímo úměrné gradientu rychlosti ve směru kolmém na pohyb kapaliny. 

𝜏 = 𝜂 ∙
𝜕𝑢

𝜕𝑦
, [Pa] (2.5) 

kde 𝜕𝑢/𝜕𝑦 je gradient rychlosti a 𝜂  je dynamická viskozita. V případě laminárního proudění se 

jednotlivé vrstvy mazacího média pohybují rovnoměrně a výsledný rychlostní profil je přímka (obr. 

5a). Při uvažování zužující se mezery jako u reálného ložiska je patrné, že skutečné proudění maziva 

zužující se mezerou je o něco složitější (obr. 5b). 

 

 

Obr. 5. Smykové napětí v olejovém filmu [7] 

Ložisko během svého provozu generuje teplo, které vzniká v důsledku smykového tření ve 

vrstvách olejového filmu. Vzniklé teplo se odrazí nejen v poklesu viskozity mazacího oleje, ale má za 

následek pokles tlakových ztrát (mazací olej klade menší odpor proti proudění). Vzrostou průtokové 

ztráty a může docházet ke zhoršenému mazání (klesá únosnost mazacího filmu a může dojít 

k přidření). Taktéž může docházet k lokálnímu přehřátí materiálu a k trvalé deformaci cínové 
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kompozice. Proto je každé ložisko parní turbíny vybaveno termočlánky ke sledování jeho provozní 

teploty. 

Na obr. 6 je znázorněný graf závislosti otáček a zatížení na maximální teplotě kompozice ložiska 

se 4 naklápěcími segmenty LBP. V rozsahu otáček čepu 1 000 – 10 000 min-1 vzrůstá maximální 

teplota kompozice od 50°C do 130°C, čímž již překračuje maximální povolenou teplotu kompozice 

ložiska (obr. 6a). Se snižující se viskozitou a zvyšujícími se otáčkami klesá účinnost vytváření 

hydrodynamického tlaku, který nadzvedává čep v ložisku. Se zvyšujícím se zatížením roste taktéž 

maximální teplota kompozice kluzného ložiska. Avšak, jak je patrné na obr. 6b, teplotní vliv je daleko 

menší v porovnání se zvyšující se obvodovou rychlostí čepu. 

 

 

Obr. 6. Maximální teploty kompozice spodního segmentu versus otáčky a zatížení [Autor] 
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Ztrátový výkon 

Vzrůstající teplota olejového filmu je výsledkem mechanické práce vykonané otáčejícím se čepem 

v ložisku. Při otáčení působí ve vrstvách olejového filmu odporový třecí (reakční) moment, který 

působí proti rotačnímu účinku výslednice všech momentů vyvolávající rotaci čepu. Tyto odporové 

třecí ztráty jsou blízko vztaženy k velikosti ložiska, montážní ložiskové vůli, obvodové rychlosti a 

viskozitě mazacího oleje. Velikost ložiska určuje velikost kluzné plochy. Určitým řešením ke snížení 

ztrátového výkonu je zmenšení kluzné plochy, jak je tomu u segmentových ložisek. Na obr. 7 je 

zobrazen průběh ztrátového výkonu v závislosti na otáčkách dvou stejně zatížených ložisek.  

 

Obr. 7. Ztrátový výkon v ložisku v závislosti na otáčkách [Autor] 

U citrónového ložiska zde ztrátový výkon rapidně narůstá, obzvláště při vysokých otáčkách oproti 

segmentovému ložisku. V poslední době je taktéž moderním trendem využívat ložiska s přímým 

mazáním, které efektivně snižují kluznou plochu díky „starvation“ efektu (hladovění ložiska). Tento 

efekt hladovění ložiska bude dále vysvětlen v následujících kapitolách. 

Velikost tření u kluzného ložiska pracujícího v oblasti hydrodynamického mazání byla poprvé 

stanovena Petrovem roku 1883. Petrovova rovnice udává třecí moment: 

𝑀𝑡ř𝑒𝑛í =
2𝜋𝑅2𝐿𝜂𝑈

𝑐
= (2𝜋𝑅𝐿) [𝜂 (

𝑈

𝑐
)] 𝑅, [N.m] (2.6) 

kde (2𝜋𝑅𝐿) označuje velikost kluzné plochy, [𝜂 (
𝑈

𝑐
)] je smykové napětí a 𝑅 je rameno momentu. 

Ztrátový výkon predikovaný Petrovovou rovnicí (2.6) je ale značně liberální, jelikož se 

předpokládá, že čep v ložisku je nezatížený a souosý se středem ložiska. Vlivem statických 
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i dynamických zatížení následně narůstá ztrátový výkon. Nárůst teploty je pak výsledkem ztrát 

mechanické energie. Taktéž turbulentní proudění bývá příčinou dalších třecích ztrát vlivem vířivých 

napětí (z anglického slova „Eddy stress“). 

Průtok mazacího oleje ložiskem 

Mazací olej vstupuje skrz trysky, mazací drážku nebo mazací kapsou do ložiska. Následně vstupuje 

na náběžné hraně segmentu, případně pánve a vystupuje na jeho výstupní hraně. Větší část mazacího 

oleje odtékající z odtokové hrany předchozího segmentu přitéká na následující segment a pokračuje v 

obíhání dokola v ložisku. Přebytečný olej odtéká bokem axiální hranou. Olej odtékající z ložiska skrz 

axiální olejové ucpávky do ložiskové skříně, musí být nově doplněn z mazacího systému. Z tohoto 

důvodu musí být zajištěn průtok mazacího oleje ložiskem, který je minimálně roven jeho spotřebě. 

Obr. 8 znázorňuje průběh minimálního požadovaného průtoku mazacího oleje v závislosti na 

otáčkách čepu a zatížení ložiska. Jak vyšší otáčky, tak i vyšší zatížení vede k vytvoření silnějšího 

hydrodynamického tlaku, který má za následek vyšší spotřebu mazacího oleje. 

Mazací olej je do kluzného ložiska dodáván standardně pod přetlakem 1,5 bar (150 kPa). Čep 

ložiska si sám nabere potřebné množství k zaplnění ložiskové vůle a k vytvoření hydrodynamického 

tlaku. Pokud bude dodáno menší průtočné množství mazacího oleje, než je potřebné k vytvoření 

hydrodynamického tlaku na všech segmentech, ložisko bude „hladovět“. V případě většího množství 

mazacího oleje dodávaného do ložiska, přebytečný olej odteče axiálně po hranách segmentu. 
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Obr. 8. Průtok mazacího oleje ložiskem v závislosti na otáčkách a zatížení [Autor] 

2.2.2 Dynamické charakteristiky 

Při stále zvyšující se rychloběžnosti strojů již nelze vystačit pouze se statickými charakteristikami, 

jako jsou únosnost ložiska, excentricita čepu, minimální požadovaný průtok mazacího oleje, ztrátový 

výkon či maximální teploty kompozice a olejového filmu. Stále větší důležitosti nabývá znalost 

dynamických vlastností, tj. koeficientů tuhostí a útlumů olejového filmu. Tyto silové koeficienty 

rozhodují nejen o poloze kritických otáček a velikosti útlumu, ale taktéž o stabilitě rotorové soustavy. 

Dynamické charakteristiky je nutné znát již ve fázi návrhu stroje. 

Potřeba znalostí dynamických charakteristik radiálních kluzných ložisek poprvé vyvstala kvůli 

vibračním problémům, jež pozorovali Newkirk a Taylor. Mezníkem jejich práce byl článek, kde jako 

první popisovali děje provázející nestabilní chování čepu v ložisku v důsledku víření oleje [9]. 

Zpočátku zde byla myšlenka, že vibrace doprovázející tyto děje jsou způsobené špatným vyrovnáním 

vlivem tepelných dilatací, jež bylo tehdy jediným známým zdrojem nestability. Posléze zjistili, že 

některé ložiskové parametry jako jsou vůle, zatížení, vyrovnání čepu a průtok mazacího oleje 

ložiskem mají vliv na nestabilní chování. S rozvojem parních turbín po roce 1920 se čím dál tím víc 

nalézaly důkazy o tom, že vibrace stroje jsou úzce spojeny s provozem ložisek. Stodola a jeho žák 

Hummel ve svých úvahách navrhují koncept, kdy chování olejového filmu v ložisku lze nahradit 

pružinou a tlumičem [10]. Taktéž si uvědomili, že tuhost olejového filmu je značně nelineární, což 
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znamená, že změna sil od olejového filmu není přímo úměrná ke změnám polohy čepu. Pro malé 

výchylky středu čepu v ložisku (malá orbita) můžeme tuto závislost mezi silou a pohybem 

linearizovat. Zatímco mnozí i nadále studovali tento nelineární systém, většina strojů je právě 

navržena s použitím linearizovaných koeficientů tuhostí a útlumů olejového filmu. 

Olejový film v ložisku může být reprezentován soustavou pružin a tlumičů (obr. 9). Při výpočtu 

statické rovnovážné polohy čepu v ložisku se předpokládá dokonale tuhý a vyvážený rotor, který je 

zatížený pouze statickou silou (například tíhovou silou). V případě uvažování dynamických sil, jako 

například nevývaha rotoru, začne čep v ložisku opisovat při rotaci orbitu kolem své rovnovážné 

polohy (obr. 10). Při těchto pohybech se přírůstkově mění i síly od olejového filmu působící na čep 

ložiska. Složky těchto přírůstků jsou přímo úměrné k výchylkám (∆𝑥, ∆𝑦) a rychlostem (∆�̇�, ∆�̇�). 

Tento vztah je dán: 

{
𝐹𝑥
𝐹𝑦
} = − [

𝐾𝑥𝑥 𝐾𝑥𝑦
𝐾𝑦𝑥 𝐾𝑦𝑦

] {
∆𝑥
∆𝑦
} − [

𝐵𝑥𝑥 𝐵𝑥𝑦
𝐵𝑦𝑥 𝐵𝑦𝑦

] {
∆�̇�
∆�̇�
}, [N] (2.7) 

kde 𝐾𝑖𝑗 a 𝐵𝑖𝑗  jsou linearizované koeficienty tuhostí a útlumů. Jinými slovy, při okamžité pozici čepu, 

můžou být horizontální a vertikální síly vyvolané olejovým filmem získány z rozšíření rovnice (2.7): 

𝐹𝑥 = −(𝐾𝑥𝑥∆𝑥 + 𝐾𝑥𝑦∆𝑦 + 𝐵𝑥𝑥∆�̇� + 𝐵𝑥𝑦∆�̇�) 

𝐹𝑦 = −(𝐾𝑦𝑦∆𝑦 + 𝐾𝑦𝑥∆𝑥 + 𝐵𝑦𝑦∆�̇� + 𝐵𝑦𝑥∆�̇�), 

[N] (2.8) 

kde záporné znaménko znamená, že síly od olejového filmu působí na čep v ložisku. Linearizované 

koeficienty tuhostí a útlumů z rovnic (2.8) se dají vyjádřit pomocí parciálních derivací jako například 

přímé koeficienty tuhostí: 

𝐾𝑥𝑥 =
∆𝐹𝑥
∆𝑥

…Horizontální tuhost 

𝐾𝑦𝑦 =
∆𝐹𝑦

∆𝑦
…Vertikální tuhost. 

[N/m] (2.9) 

Parciální derivace sil podle výchylky a rychlosti představují příslušné linearizované koeficienty 

tuhostí a útlumů v jednotlivých osách. Neudávají se tedy posuvy, které vznikají následkem sil, ale 

naopak síly, které jsou posuvy vybuzeny. 
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Obr. 9. Matematická reprezentace olejového filmu [7] 

 

Obr. 10. Orbitální pohyb čepu v ložisku okolo své rovnovážné polohy [7] 
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V případě sil u přímých koeficientů tuhostí (obr. 11a), kladná výchylka v horizontálním směru ∆𝑥 

generuje zápornou horizontální sílu 𝐹𝑥 = −𝐾𝑥𝑥(∆𝑥), záporná vertikální výchylka ∆𝑦 pak generuje 

kladnou vertikální sílu 𝐹𝑦 = −𝐾𝑦𝑦(−∆𝑦). Výslednice těchto sil je radiální síla, která tlačí čep ložiska 

zpět do jeho rovnovážné polohy. 

 

Obr. 11. Dynamické síly olejového filmu [2] 

Přímé koeficienty tuhostí jsou extrémně důležité v ohledu vibračního chování strojů. Jejich 

velikost vzhledem k tuhosti hřídele určují pozici a zesílení kritických otáček rotoru. Taktéž jsou 

důležité z hlediska stability rotorové soustavy. Velká asymetrie přímých koeficientů 𝐾𝑥𝑥  a 𝐾𝑦𝑦 

způsobuje rozdělení kritických otáček do horizontálního a vertikálního tvaru. Výsledná orbita pak 

nemá kruhovitý tvar, ale tvar elipsovitý. I když asymetrie může být velmi pozitivní vliv na stabilitu 

rotorové soustavy [11], je většinou upřednostňována symetrie těchto koeficientů z důvodu menší 

odezvy na nevývahu při kritických otáčkách. 

Přímé koeficienty útlumů jsou vyjádřeny: 

𝐵𝑥𝑥 =
∆𝐹𝑥
∆�̇�

…Horizontální útlum 

𝐵𝑦𝑦 =
∆𝐹𝑦

∆�̇�
 … Vertikální útlum, 

[N.s/m] (2.10) 

a jsou úměrné ke změně rychlosti. Kombinace těchto dvou přímých koeficientů v horizontálním a 

vertikálním směru produkují síly, jejíž výslednice má tangenciální směr proti směru orbitálního 

pohybu čepu v ložisku (obr. 11b). Stejně jako přímé koeficienty tuhostí, tak i přímé koeficienty 

útlumů mají zásadní vliv na odezvu sil od nevývažku při průchodu kritickými otáčkami a na stabilitu 

rotorové soustavy. Často jsou hlavním zdrojem tlumení celého stroje. Avšak účinnost útlumu 

olejového filmu při snižování faktoru zesílení vlastních ohybových tvarů jako prevence subsynchronní 
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nestability, je taktéž ovlivněna velikostí tuhostí olejového filmu a jakožto i tuhostí samotného rotoru. 

Aby mohlo být tlumení v ložisku účinné, nesmí olejový film vykazovat příliš velkou tuhost, jelikož 

tlumící síla závisí především na pohybu čepu v ložisku. 

Mimodiagonální koeficienty tuhostí z rovnice (2.11) 𝐾𝑥𝑦  a 𝐾𝑦𝑥  jsou nazývány taktéž křížové 

koeficienty tuhosti. Význam těchto křížových koeficientů je patrný z obr. 11c a jsou definovány jako: 

𝐾𝑥𝑦 =
∆𝐹𝑥
∆𝑦

 

𝐾𝑦𝑥 =
∆𝐹𝑦

∆𝑥
. 

[N/m] (2.11) 

Koeficient 𝐾𝑥𝑦 vychází z vertikální síly v důsledku horizontální výchylky a koeficient 𝐾𝑦𝑥 naopak 

z horizontální síly v důsledku vertikální výchylky. Výslednice působících sil v horizontálním a 

vertikálním směru má tangenciální směr ve stejném směru, jako orbitální pohyb čepu v ložisku. Tímto 

se umocňuje jeho vířivý orbitální pohyb a ložiskový čep se takto stává snadno nestabilní. Podstatné 

je, že přítomnost křížových koeficientů tuhostí je vyvolávána prouděním různých rotujících médií, 

jako je olej v ložisku anebo pára v jednotlivých turbínových mezistupních a labyrintových ucpávkách. 

V případě, že tlumící síly olejového filmu nejsou schopny disipovat energii vyvolanou křížovými silami 

ať už hydrodynamického, případně aerodynamického charakteru, začne být rotor v oblasti své vlastní 

frekvence nestabilní (typicky nejnižší vlastní frekvence systému s dopřednou precesí) [12]. Tato 

vlastní frekvence bude patrná ve frekvenčním spektru u pružných rotorů na subharmonické 

frekvenci. Na rozdíl od ložisek s pevnou geometrií, ložiska s naklápěcími segmenty mají křížové prvky 

tuhosti o víc jak řád nižší. To je i důvod jejich úspěšného použití u vysokootáčkových strojů, kde 

vzhledem k vysokým otáčkám a nízkým zatížením může hrozit nestabilita olejového filmu. 

Stejně tak jako statické parametry se mění v závislosti na otáčkách, tak i dynamické parametry 

olejového filmu jsou otáčkově závislé. Na obr. 12 je na příkladu citrónového ložiska znázorněn průběh 

koeficientů tuhostí a útlumů na různých otáčkových hladinách. Je patrné, že v rozmezí otáček 1 000 – 

10 000 min-1 dochází k výraznému poklesu vertikální tuhosti 𝐾𝑦𝑦 a útlumu 𝐵𝑦𝑦.  
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Obr. 12. Koeficienty tuhostí a útlumů citrónového ložiska v závislosti na otáčkách čepu [2] 

Důvod, proč se zvyšujícími se otáčkami klesá vertikální tuhost 𝐾𝑦𝑦 i útlum 𝐵𝑦𝑦 je, že čep v ložisku 

se posouvá s otáčkami do středu ložiska. Tím se zvyšuje radiální mezera mezi čepem a spodní pánví 

ložiska ve vertikálním směru.  
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3 Nestabilní chování rotoru uloženého v kluzných 

ložiskách 

Kluzné ložisko má díky olejovému filmu značný útlum, což dovoluje provozovat rotory přejíždějící 

i několikery kritické otáčky. Taktéž jsou kluzná ložiska díky útlumu v olejovém filmu schopna disipovat 

energii z vnějších destabilizujících sil působících na rotor, případně vnitřních destabilizujících sil od 

olejového filmu. Pokud ale tyto destabilizující síly jsou větší, než je olejový film schopen utlumit, 

může se soustava rotor – ložisko stát nestabilní. Nestabilitu projevující se na subharmonické 

frekvenci můžeme rozdělit na dva druhy. První příčinu nestability můžeme hledat ve víření oleje a 

mluvíme tedy o nestabilitě olejového filmu, druhá forma nestabilního chování je způsobena vlivem 

vnějších tangenciálních sil působících na rotorovou soustavu. 

3.1 Nestabilita způsobená nestabilitou olejového filmu 

Z energetické bilance pohybu čepu kolem své statické rovnovážné polohy čepu plyne, že na 

ložiskový čep působí jak samobudící, tak tlumící síly. V důsledku nesymetrie mimodiagonálních prvků 

v matici tuhosti olejového filmu, může být při daném pohybu ložiskového čepu kolem své statické 

rovnovážné polohy z pohonu stroje odebírána energie. Tato energie prostřednictvím elastických sil 

olejového filmu zvyšuje energii příčného pohybu hřídele. Tímto můžou být vyvolány samobuzené 

vlastní ohybové kmity rotoru. Kmity můžou být tak velké, že se veškerá energie spotřebuje na 

rozkmitání rotoru a otáčky již nelze dále zvyšovat. 

Jak již bylo řečeno, nestabilitu olejového filmu způsobují především nesymetrie křížových prvků 

na vedlejší diagonále v matici tuhosti olejového filmu 𝐾𝑋𝑌 a 𝐾𝑌𝑋, které tvoří složku tangenciálních 

destabilizujících sil. Víření olejového filmu typu „Oil whirl“ způsobují příčné souběžné precesní 

vibrace čepu okolo středu ložiska. Tento jev se objevuje především u málo zatížených kluzných 

ložisek v rozsahu otáček, kdy můžeme mluvit o „tuhém rotoru“. Amplitudy od víření jsou vždy 

mnohem větší, než amplitudy na synchronních otáčkách. Při zvyšování otáček zůstává charakter 

vibrací velice podobný. Subsynchronní a synchronní složky vibrací zachovávají i při zvyšování otáček 

poloviční poměr. V odborné literatuře se udává [13], že víření olejového filmu nastává na 42 – 48 % 

otáčkové frekvence. Frekvence víření tedy není poloviční a to vlivem působení vnitřních frikčních jevů 

v olejovém filmu. Amplituda čepu při víření v ložisku může být značná a je schopna dosáhnout i 

hodnot celé ložiskové vůle. 
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Obr. 13. 3D spektrogram s výraznou samobuzenou subsynchronní nestabilitou typu Oil whip 
v citrónovém ložisku [Autor] 

Když se zvyšující otáčková frekvence přiblíží k dvojnásobku resonanční frekvence (frekvence 

prvního vlastního ohybového tvaru), frekvence víření, která je poloviční se přiblíží resonanční 

frekvenci a charakter víření olejového filmu se změní na tlučení oleje „Oil whip“ (obr. 13). Tento jev 

se vyskytuje především u pružných rotorů, které pracují vysoko nad svými kritickými otáčkami. Tyto 

subsynchronní vibrace pak způsobují příčné kmitání rotoru se souběžnou precesí. Frekvence tlučení 

olejového filmu pak odpovídá frekvenci prvního vlastního tvaru. Tlučení oleje má konstantní 

frekvenci nezávislou na zvyšující se frekvenci otáčení čepu v ložisku. Během tohoto jevu je energie 

dodávána přímo z nestabilního olejového filmu. Vibrace čepu v ložisku mohou být obzvláště velké, 

protože rotor v tomto případě kmitá svým vlastním ohybovým tvarem kmitu. Amplituda kmitání je 

pak omezena pouze vůlí v ložisku. Práce samobuzených sil je přímo úměrná rozdílu vedlejších prvků 

v matici tuhosti. Taktéž závisí na smyslu precesního pohybu čepu v ložisku. Pokud se čep v ložisku 

otáčí se souběžnou precesí, vykonaná práce je kladná a působí samobudícím účinkem. V případě 

protiběžné precese je naopak práce, vykonána pohybem čepu v ložisku, záporná a působí tlumícím 

účinkem. Z tohoto důvodu je pohyb čepu s protiběžnou precesí vždy žádanější a pro provoz stroje 

bezpečnější. Pohyb čepu se souběžnou precesí je z hlediska stability vždy kritičtější. 

Oil whip – tlučení 
olejového filmu 

Synchronní frekvence 
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3.2 Nestabilita způsobená vlivem vnějších sil 

U rychloběžných rotorů hrozí vznik nestability v důsledku působení vedlejších prvků v matici 

tuhosti. Kluzné ložiska s naklápěcími segmenty jsou geometricky značně rozdílné oproti ložiskům 

s pevnou geometrií. Díky tomu, že každý segment v ložisku může následovat pohyb čepu, jsou prvky 

na vedlejší diagonále v matici tuhosti o víc jak dva řády nižší, než prvky na hlavní diagonále. Z tohoto 

důvodu je kluzné ložisko s naklápěcími segmenty schopné potlačit nestabilitu olejového filmu. 

I přes to se může u rotorů uložených v ložiscích s naklápěcími segmenty projevit nestabilita, díky 

dynamické nestabilitě chodu. Ta může vzniknout i u lineárních systémů vlivem nesymetrie matic 𝑩 a 

𝑲. Nesymetrii do těchto matic vnášejí účinky prostředí na rotor, jako jsou vlivy průtoku páry v 

lopatkování a v ucpávkách a vliv hydrodynamické olejové vrstvy v kluzných ložiskách. Změnou 

provozních parametrů dochází k ovlivňování polohy vlastních frekvencí. Vznik této dynamické 

nestability je podmíněn energií z pohonu stroje do kmitání při pohybu rotoru po uzavřených 

trajektoriích. Pokud je přivedená energie větší, než energie disipovaná útlumem v ložiskách, dojde 

k samobuzenému kmitání rotorové soustavy. Frekvence kmitání je zpravidla rovna nejnižší vlastní 

frekvence rotoru. 

Víření ani tlučení oleje nelze přesně predikovat pomocí linearizované teorie proudění. Popsané 

nestabilní chování, stejně jako nelineární zatížení rotoru a ložisek, významně ztěžuje analýzu 

dynamických vlastností rotorových soustav. 

O nestabilitě tohoto typu bude z praktického hlediska blíže pojednáno v následující kapitole, kde 

je podrobně probrán problém se samobuzeným kmitáním rotorové soustavy zkoumané parní 

turbíny.  
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4 Současný stav poznání 

Iniciátorem zkoumání je jedno tělesová protitlaká parní turbína o výkonu 46 MW (obr. 14), která 

slouží jak k výrobě elektrické energie, tak k rekuperaci tepla pro vytápění. Turbogenerátor je tvořen 

z turbínové části, převodovky a generátoru. Provozní otáčky rotoru turbíny jsou 5500 min-1 a 

generátoru 1500 min-1. Převodový poměr převodovky je 1:3,7.  

 

Obr. 14. Parní turbína [Autor] 

Na obr. 15 je znázorněný řez parní turbínou. Průtočná část se skládá z 9 stupňové bubnové sekce 

opatřenou A kolem a kolové sekce, která obsahuje 7 stupňů.  

 

Obr. 15. Řez parní turbínou 
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Pro snížení vstupních rychlostí média do ucpávky a tím snížení možných destabilizujících sil byly 

statorové nadbandážové ucpávky opatřeny brzdami. Rotor parní turbíny je uložen ve dvou přímo 

mazaných radiálních kluzných ložiskách s 5 naklápěcími segmenty se zatížením na segment. Tyto 

ložiska byly navrženy z důvodu pružného a dynamicky citlivého rotoru. Přední radiální kluzné ložisko 

je kombinované s axiálním ložiskem s průměrem čepu 200 mm. Zadní radiální kluzné ložisko má 

průměr čepu 220 mm. Bližší specifikace obou ložisek je shrnuta v tab. 2. Každé ložisko je vybaveno 

dvěma bezkontaktními snímači relativního rotorového chvění, jež jsou umístěny ortogonálně pod 

úhlem 45° od vertikální osy. 

Tab. 2. Parametry radiálních kluzných ložisek 

 Přední ložisko Zadní ložisko 

Průměr ložiska 200 mm 220 mm 

Šířka ložiska 108 mm 134 mm 

Průměrová vůle 0,242 mm 0,288 mm 

Předpětí 0,21 0,14 

Offset 0,5 0,5 

Zatížení 27 300 N (LOP) 35 200 N (LOP) 

Počet segmentů 5 

Úhlové rozpětí segmentů 60° 

Mazací olej ISO VG 46 

Vstupní teplota mazacího oleje 42°C 

Typ mazání Přímé mazání 

Byla provedena MKP analýza dynamických vlastností rotorové soustavy na provozních otáčkách 

5500 min-1 s uvažováním vlivu ucpávek a ucpávkových brzd. Při použití navržených ložisek s 5 

naklápěcími segmenty LOP (tab. 2), měla být rotorová soustava stabilní a jednotlivé vlastní ohybové 

tvary rotoru predikovaly dostatečný útlum. To, že vše bude jinak, nikdo nepředpokládal. 

Při uvádění parní turbíny do provozu se během zatěžování na výkon začaly projevovat zvýšené 

relativní rotorové vibrace na obou ložiskách. Při elektrickém výkonu 34 MW dosáhly tyto vibrace 

alarmových hodnot více jak 160 µm (peak – peak), jak je vidět z časového záznamu na obr. 16. 

Vibrace měly velice impulsivní charakter a sebemenší změna v zatížení při elektrickém výkonu 

turbogenerátoru nad 34 MW znamenala rapidní zhoršení či uklidnění relativních rotorových vibrací. 

FFT spektra relativních rotorových vibrací potvrzovala přítomnost dominantní subharmonické 

složky na frekvenci rovné 30 Hz. Amplitudové špičky plně korespondují s dominantními špičkami 

v časové řadě na obr. 16. Tato subharmonická složka na frekvenci 30 Hz je blízko vypočtenému 

prvnímu vlastnímu ohybovému tvaru kmitu rotoru ve vertikálním směru. 
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Obr. 16. Záznam z najíždění parní turbíny na výkon 

Je patrné, že rotorová soustava při vyšších výkonových hladinách pracuje na hranici stability 

tohoto vlastního tvaru, který měl z hlediska predikovaných vlastností nejmenší útlum. Jakákoliv 

změna v provozních parametrech pak znamená ztrátu stability rotorové soustavy charakterizovanou 

vybuzením impulsivní subharmonické složky. Důvodem, proč s rostoucím výkonem narůstá 

nestabilita rotorové soustavy je zřejmě vliv destabilizujících sil v nadbandážových a rotorových 

labyrintových ucpávek. K potlačení tohoto nestabilního chování byla přijata série určitých opatření, 

která měla za cíl stabilizovat nestabilní rotorovou soustavu. 

30 Hz 
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Na základě zkušeností byly provedeny tyto opatření: 

 Úprava vnitřní geometrie radiálních kluzných ložisek zvětšením montážní vůle ložisek až k téměř 

maximální hranici udávané výrobcem. Hodnota logaritmického dekrementu prvního vlastního 

ohybového tvaru kmitu rotoru se zvýšila z 0,20 na 0,28. Díky tomu mohl být turbogenerátor 

provozován až na svém nominálním výkonu 46 MW (obr. 17). Celkové hodnoty relativních 

rotorových vibrací byly pod úrovní 100 µm (peak – peak) na předním ložisku a 70 µm (peak – 

peak) na zadním ložisku s dominantní složkou na subharmonické frekvenci. Hodnoty původních a 

upravených vůlí a předpětí jsou uvedené v tab. 3.  

Tab. 3. Přehled parametrů použitých ložisek a vliv na rotorovou soustavu 

Varianta Ložisko 
Ø cL Ø cS Předpětí Logdec 

[mm] [mm] [-] [-] 

Původní 
Přední ložisko 0,242 0,306 0,210 

0,20 
Zadní ložisko 0,288 0,335 0,140 

Upravená 
Přední ložisko 0,436 0, 517 0,156 

0,28 
Zadní ložisko 0,502 0,556 0,097 

 Snížení vstupní teploty mazacího oleje z původních 42 °C na 35 °C. Toto snížení mělo taktéž 

pozitivní vliv na samobuzené subharmonické kmitání. 

 

Obr. 17. Najetí na výkon 0 – 46 MW; upravené vůle; snižování vstupní teploty mazacího oleje ze 43 
°C na 35 °C 
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 Rozvážení rotoru založením kontrolovaného nevývažku do vyvažovací roviny před předním 

ložiskem. Hmotnost nevývažku byla brána s ohledem na citlivost rotorové soustavy při přechodu 

přes kritické otáčky, aby nedošlo vlivem velkých amplitud ke kontaktu rotoru se statorem 

(rubbingu). Úhlová pozice byla určena tak, aby fázory první harmonické složky v komplexní rovině 

na předním a zadním ložisku byly amplitudově přibližně stejné. 

 

Obr. 18. Zvyšování výkonu z 30 MW na 46 MW, upravené vůle, snížená teplota oleje na 35°C, 
rozvážení rotorové soustavy 

Z  výše popsaných opatření je zřejmý přínos zvětšení vůle a rozvážení rotoru parní turbíny na 

potlačení subharmonického kmitání. Pouze nízká vstupní teplota mazacího oleje není dostatečným 

opatřením. Zvýšením amplitudy kmitání rotoru turbíny na synchronní frekvenci v ložiscích dojde ke 

zvýšení jejich útlumu, disipaci energie a následně i k stabilizaci samobuzeného vlastního tvaru. To 

umožňuje dosáhnout turbogenerátoru požadovaného nominálního výkonu 46 MW. 

I přes provedení výše uvedených provozních opatření, které měly velice pozitivní vliv na provoz 

parní turbíny a snížení nestability rotoru, se nepodařilo zcela eliminovat subharmonické samobuzené 

kmitání rotorové soustavy. Trvalý provoz v nestabilní oblasti a s nízkou vstupní teplotou mazacího 

oleje je z hlediska parní turbíny i zákazníka nepřijatelný. Aby mohl stroj správně pracovat při 

jakýchkoliv provozních parametrech, bude nezbytné provést radikální změnu v konstrukci ložiska!  
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5 Cíl, dílčí cíle a výsledky disertační práce 

Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce je výpočet, návrh nové vnitřní konstrukce a experimentální ověření 

radiálního kluzného ložiska s naklápěcími segmenty. Stanovit vhodnou geometrii radiálních kluzných 

ložisek tak, aby jednotlivé vlastní tvary kmitu rotorové soustavy měly z hlediska provozu turbínového 

stroje dostatečný útlum (byly dostatečně stabilní) k potlačení nestabilního chování zkoumané 

rotorové soustavy. Tímto eliminovat subharmonické samobuzené kmitání, jež se projevuje na 

původně navržených 5 segmentových ložiscích. Systémovým pojetím dané problematiky tak zajistit 

vhodné vibrační chování zkoumané parní turbíny v celém spektru provozních parametrů. 

Dílčí cíle disertační práce 

 Vibrační diagnostika parních turbín k identifikaci příčin zvýšených vibrací. Rozbor 

frekvenčních spekter a zpracování vibračních signálů z relativního rotorového chvění 

k experimentální identifikaci vlastních dynamických vlastností rotoru parní turbíny. 

 Studie radiálních kluzných ložisek pomocí MKP analýzy v softwarovém prostředku ROMAC 

MAXBRG. Zkoumání dynamických vlastností olejového filmu ložisek s naklápěcími segmenty 

při změně určitých geometrických parametrů ložiska (počet segmentů, směr zatížení, 

montážní vůle, předpětí, offset, axiální délka segmentů).  

 Studie dynamických vlastností dané rotorové soustavy zkoumané parní turbíny provedením 

modální analýzy pomocí MKP naprogramovanou v prostředí MATLAB. Vstupem této 

metodiky je MKP model rotoru turbínové části turbosoustrojí a taktéž dynamické vlastnosti 

ložisek (matice tuhostí a útlumů) určené rovněž výpočtem pomocí softwarového prostředku 

ROMAC. Identifikace vlastních ohybových tvarů kmitu rotorové soustavy a stanovení jejich 

útlumových vlastností v závislosti na změně geometrie radiálních kluzných ložisek. 

 Návrh nového konstrukčního uspořádání a geometrie radiálního kluzného ložiska na základě 

poznatků a výsledků získaných z předchozích studií dynamických vlastností olejového filmu 

a modální analýzy stability rotorové soustavy. 

 Ověření správnosti zvoleného přístupu a nově navrženého kluzného ložiska reálnou aplikací. 
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Přínos a výsledky disertační práce 

 Aplikace matematických modelů zaměřených na analýzu statických a dynamických 

vlastností radiálních kluzných ložisek s naklápěcími segmenty v průmyslové praxi.  

 Vlastní nová geometrie radiálního kluzného ložiska, která řeší nestabilního chování rotorové 

soustavy parní turbíny. 

 Nasazení nově navrženého ložiska na všechny parní turbíny stejné modelové řady a zajištění 

tak unifikace konstrukčních částí parních turbín. 
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6 Zvolené metody zpracování 

Metody použité v této disertační práci vychází z nutnosti znalosti principů analýzy a modelace 

hydrodynamických kluzných ložisek a rotordynamiky, jež je nezbytná k správnému nastavení 

použitých programových prostředků. Stejně tak je namístě popsat metody vibrační diagnostiky, 

použité ke zpracování vibračních signálů zkoumané parní turbíny. 

6.1 Metody matematického modelování kluzných ložisek 

Přesnost výpočetní analýzy radiálních kluzných ložisek s naklápěcími segmenty se stává životně 

důležitým faktorem při návrhu a řešení provozních problémů parních turbín. Proto je namístě popsat 

hlavní aspekty analýzy hydrodynamických kluzných ložisek a jejich potenciální omezení. Touto 

problematikou se zabývá mnoho vědeckých pracovišť v České republice i po celém světě. 

Výpočetních programů je proto celá řada, ale ve své základní rovině vycházejí všechny z této oblasti 

výpočetních modelů: 

 hydrodynamický tlak, 

 teplota, 

 deformace, 

 turbulence, 

 dynamické koeficienty. 

Všechny tyto výpočty jsou pak shrnuty do funkčního algoritmu, ze kterého následně vychází i SW 

kód ROMAC – MAXBRG, který je použitý k výpočetní analýze radiálních kluzných ložisek v této práci. 

Principiální znalost níže uvedených matematických modelů je nezbytná pro funkční nastavení 

výpočtu SW prostředku ROMAC – MAXBRG a dosažení tak precizních výstupů.  

Hydrodynamický tlak 

Modelování hydrodynamického tlaku je základem všech výpočetních analýz kluzných ložisek. 

Výpočet hydrodynamického tlaku vychází ze známé Reynoldsovy rovnice: 

𝜕

𝜕𝑥
(
ℎ3

12𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑥
)

⏟        
𝑇𝑙𝑎𝑘 𝑣 𝑜𝑠𝑒 𝑥

+
𝜕

𝜕𝑧
(
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12𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑧
)

⏟        
𝑇𝑙𝑎𝑘 𝑣 𝑜𝑠𝑒 𝑧

=
𝑈

2

𝜕ℎ

𝜕𝑥⏟
𝑆𝑚𝑦𝑘𝑜𝑣é 𝑡ř𝑒𝑛í

.  (6.1) 
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Rovnice (6.1) je klasická Reynoldsova rovnice. Během jejího odvození musel Reynolds dojít k řadě 

zjednodušujících předpokladů [5]: 

 uvažovaný olej je nestlačitelný, nehmotný a adhezní k ložiskovému povrchu, 

 je předpokládána Newtonovská tekutina s konstantní viskozitou v průřezu olejového 

filmu, 

 proudění olejového filmu v ložisku je laminární, 

 povrchy ložiskových pánví jsou považovány za dokonale tuhé a hladké, 

 tloušťka olejového filmu je mnohem menší než průměr ložiska (typický poměr c/D je 

v řádu 10-3), 

přitom rychlost proudění v olejovém filmu v radiálním směru, jeho zakřivení, rozdíl teplot a síly 

působící od setrvačnosti tekutiny, které by bylo třeba do Reynoldsovy rovnice zahrnout z důvodu 

přesného popisu reálného modelu, jsou pro náročnost řešení zanedbány. 

Levá strana rovnice (6.1) zahrnuje tlakové proudění v jednotlivých směrech, které představuje síť 

průtoků v důsledku tlakových gradientů v oblasti mazacích procesů. Na pravé straně této rovnice je 

uvedeno smykové tření proudění, které popisuje síť uvolňujících se proudění jednotlivých vrstev 

vlivem relativního pohybu povrchů. Pokud se čep neotáčí (𝑈 = 0), pak pravá strana rovnice se rovná 

nule. Mazivo tak nevyplňuje zužující se mezeru v ložisku. Tlakové gradienty na levé straně rovnice 

musím být nulové, aby byla splněna kontinuálnost proudění [2]. Stejně tak pokud jsou obě kluzné 

plochy vůči sobě rovnoběžné (𝜕ℎ/𝜕𝑥 = 0), bude pravá strana nulová, jelikož se nevytvoří žádný 

hydrodynamický tlak. Z tohoto důvodu a z Reynoldsovy rovnice je zřejmé, že rotující čep a zužující se 

mezera v ložisku jsou nezbytné podmínky pro vytvoření hydrodynamického tlaku. V případě, že se 

mezera v ložisku rozšiřuje, to znamená, že je divergentní (𝜕ℎ/𝜕𝑥 > 0), bude výsledkem Reynoldsovy 

rovnice uměle vyvolaný podtlak. Vzhledem k tomu, že mazivo nemůže expandovat a vyplnit zvětšující 

se prostor, dochází v této divergentní oblasti ke kavitaci [14]. 

Teplota 

Jako první přišli s myšlenkou modelace tepelných vlivů k odhadu efektivní viskozity Raimondi a 

Boyd [15]. Tato metoda využívá empirických rovnic k výpočtu efektivní teploty, ze které se stanoví 

efektivní viskozita, jež je použita v Reynoldsově rovnici. Tato jednoduchá myšlenka vede ke snížení 

viskozity vlivem nárůstu teploty. Účinnost tohoto přístupu je však omezená, jelikož nedokáže 

odhadnout maximální teplotu kompozice, která je jedním z důležitých parametrů v oblasti návrhů 

kluzných ložisek. Abychom mohli přesně modelovat tepelné účinky, rozložení teploty musí být řešeno 
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pomocí energetických rovnic. Podobně jako rovnice hybností i energetické rovnice byly podstatně 

zjednodušeny díky velmi tenkému olejovému filmu. Trojrozměrná energetická rovnice pro laminární 

proudění může být psána ve formě [2]: 

𝜌𝐶𝑝 (𝑢
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+ 𝑣
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𝜕𝑦
)
2

]
⏟            

𝐷𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑐𝑒

. 

 (6.2) 

V ustáleném stavu je teplota stanovena třemi podmínkami, jak je uvedeno v rovnici (6.2). Pojem 

disipace popisuje vnitřní zahřívání vlivem smykového tření ve vrstvách maziva. Intenzita vnitřního 

oteplení je přímo úměrná viskozitě maziva. Sdílení tepla konvekcí (prouděním) popisuje míru tepla 

přenášeného pohybem maziva okolo nebo podél stěny, jíž teplo prochází. Sdílení tepla kondukcí 

(vedením) pak popisuje přenos tepla mezi mazivem a okolními styčnými povrchy. Samotný olejový 

film fyzicky představuje zdroj tepla, což je dáno tím, že konvekce je mnohem větší, než kondukce. 

Zatímco část tepla je odvedena kluzným povrchem, většina je pak přenášena proudícím mazivem [2]. 

Pro dosažení lepší výpočetní efektivity, jsou v praxi velice často používány dvě zjednodušené 

formy rovnice (6.2). První z nich je adiabatická rovnice, která se získá zanedbáním kondukce tepla. 

Díky zanedbání kondukce tepla se žádné teplo nepřenáší na kluzné povrchy a teplota olejového filmu 

je pak v radiálním směru konstantní. Pro přesné modelování teplot v kluzném ložisku je třeba 

uvažovat tyto teplotní změny v radiálním směru. Na toto téma pak vznikla řada studií, například 

McCallion [16]. Taktéž je třeba vzít v úvahu přenos tepla od horkého rotoru parní turbíny do ložiska, 

přičemž adiabatický předpoklad je zde jasně nevhodný.  

Druhá zjednodušující forma energetické rovnice, která již zahrnuje kondukci tepla v radiálním 

směru, se uplatnila v moderních analýzách kluzných ložisek. Vzhledem k tomu, že teplota se 

v axiálním směru mění jen velmi málo, můžeme považovat změnu tepla v tomto směru za nulovou 

(𝜕𝑇/𝜕𝑧 = 0). Díky tomu se nám z trojrozměrné energetické rovnice stane rovnice dvourozměrná 

v rovině 𝑥-𝑦, která je kolmá k rovině adiabatické energetické rovnice a Reynoldsovy rovnice (obr. 19) 

[2]. Z této úvahy vychází předpoklad, že čep v ložisku je řádně vyrovnán. Kluzné plochy čepu i 

segmentu jsou tedy uvažovány v axiálním směru jako dokonale paralelní. 
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Obr. 19. Sítě základních rovnic [2] 

Deformace 

Deformace mění geometrii radiálního kluzného ložiska a proto má vliv na všechny jeho provozní 

vlastnosti. Síly působící na segment, ať vlivem vysokých otáček nebo zatížení, pak způsobí deformaci 

samotného segmentu. Tato deformace může být dvojího druhu: 

1. Mechanická deformace vlivem působení tlaku. 

2. Teplotní deformace vlivem nárůstu teploty. 

Nejjednodušší elastický model naklápěcího segmentu je možné modelovat metodou 1D nosníků 

[17]. Jestliže je deformovaný segment modelován formou kruhového tvaru, může být spočítána 

změna ložiskové vůle ∆𝑐 vlivem deformace. Ložisko je pak výsledně modelováno s modifikovanou vůlí 

𝑐 = 𝑐0 + ∆𝑐. Alternativně lze rovnici nosníku numericky integrovat a získané uzlové posuvy pak 

použít k úpravě tloušťky olejového filmu [17]. Pokročilejší přístup je ale odvozen na základě principu 

virtuálních prací. Ten lze následně řešit pomocí metody konečných diferencí nebo metodou 

konečných prvků. Obr. 20a znázorňuje tvar segmentu pouze při uvažování vlivu mechanické 

deformace. Síť konečných prvků segmentu je před deformací znázorněna přerušovanou čarou. 

Deformovaný segment je vykreslen plnou čarou. Je patrné, že mechanická deformace se projevuje 

výrazně v radiálním směru. Posuvy uzlových bodů v okolí pivotu jsou menší než na hranách 

segmentu. Mechanická deformace proto více navyšuje hodnotu výrobní vůle 𝑐𝑠 , než hodnotu 
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montážní vůle 𝑐𝑙. V důsledku toho se může zvýšit či snížit hodnota předpětí v závislosti na relativní 

změně vůlí 𝑐𝑠 a 𝑐𝑙. Na obr. 20b je patrná změna tvaru segmentu při uvažování obou typů deformací.  

 

Obr. 20. Deformace segmentu získaná pomocí 2D metody konečných prvků [17]  
(Mechanical deformation – mechanická deformace; Mechanical and thermal deformation – 

mechanická a teplotní deformace) 

V tomto příkladu převládá vliv teplotní deformace a celková deformace segmentu je dána 

především teplotní roztažností segmentu a tím snížením vůlí 𝑐𝑠 a 𝑐𝑙. Předpětí segmentu se taktéž 

mění, protože nárůst teploty není rovnoměrný a pivot omezuje deformace v jeho blízkosti. V tomto 

případě je vliv mechanického zatížení výrazně menší na změnu předpětí segmentu, než vliv teplotní 

deformace [17]. Kromě deformace segmentů, je třeba taktéž uvažovat s teplotní roztažností 

a deformacemi čepu ložiska a ložiskové pánve. Díky rotaci je obvykle uvažována teplota čepu 

v ložisku konstantní a jeho deformace je modelována jako volná teplotní roztažnost při rovnoměrné 

teplotě. Obdobným způsobem může být modelován třmen a spodní nosný kruh ložiska. Kromě toho, 

deformace pivotu pod těžkým zatížením může být vypočítána na základě teorie Hertzových tlaků [2]. 

U ložisek s naklápěcími segmenty se proto používá termo-elasto-hydrodynamické řešení, které 

kromě změn viskozity uvažuje také deformace kluzných ploch v důsledku teplotních gradientu a 

zatížení hydrodynamickým tlakem. Tento přístup byl v praxi mnohokráte zkoumán a při porovnání 

s experimentem nabýval velice dobré shody s naměřenými daty [18]. 

Turbulentní proudění olejového filmu 

Proudění olejového filmu v  kluzném ložisku můžeme popsat dvěma režimy: Laminární proudění a 

turbulentní proudění. Při laminárním proudění se částice maziva pohybují ve vrstvách, které se 
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vzájemně nepromíchávají. U turbulentního proudění dochází vlivem nepravidelného pohybu k mísení 

jednotlivých částic maziva a vlastnosti proudění, jako rychlost a tlak, se nevyzpytatelně mění s časem 

a s polohou. Zdali je proudění laminární nebo turbulentní je obvykle charakterizováno Reynoldsovým 

číslem, které je definováno jako 𝑅𝑒 = 𝜌𝑈ℎ/𝜇. Při nízkých hodnotách Reynoldsova čísla (zpravidla 

𝑅𝑒 < 500) je proudění laminární, čím se Reynoldsovo číslo zvětšuje, tím se proudění stává nestabilní 

a částečně turbulentní. Při vysokých hodnotách Reynoldsova čísla (𝑅𝑒 > 1000) je pak proudění 

olejového filmu plně turbulentní. Z definice Reynoldsova čísla lze vyvodit, že turbulence by měla 

nastat u ložisek velkých průměrů a to z důvodu vysoké obvodové rychlosti a velkých vůlí. Turbulentní 

proudění v ložisku se projeví zvýšeným ztrátovým výkonem spolu s prudkou změnou excentricity 

čepu v ložisku [19]. Při turbulentním proudění vzrůstá vířivé napětí v důsledku fluktuačního pohybu v 

porovnání s laminárním prouděním. Vzhledem k tomu, že toto vířivé napětí je přímo úměrné k 

viskozitě maziva, může být turbulentní proudění olejového filmu považováno za laminární proudění 

se zvyšující se efektivní viskozitou. Tato efektivní viskozita je pak definována jako superpozice 

turbulentní (vířivé) viskozity a skutečné viskozity maziva [19]. Tímto způsobem může být rozšířena 

Reynoldsova rovnice do turbulentního režimu použitím hodnot efektivní viskozity. Další metodou, jak 

modelovat turbulentní proudění v tenké olejové vrstvě, je modelování proudění v blízkosti stěn. 

V blízkosti stěn je poměrně velký gradient rychlosti a dalších veličin. Stěny jsou hlavním zdrojem vírů 

a turbulence, proto modelování proudění v blízkosti stěn ovlivňuje přesnost řešení v celé oblasti [2].  

Dynamické koeficienty 

Dynamické koeficienty radiálního kluzného ložiska lze vypočítat pomocí numerických odchylek 

poloh ložiskového čepu nebo řešením perturbované Reynoldsovy rovnice [20]. V případě první 

zmíněné metody, se nejdříve stanoví rovnovážná poloha čepu v ložisku a velikost hydrodynamických 

sil. Následně se vypočítají hydrodynamické síly při nepatrné změně polohy čepu. S tím, jak se 

hydrodynamická síla mění s polohou čepu, je získána změna síly ∆𝐹 v závislosti na odchylce ∆𝑥 dvou 

poloh ložiskových čepů. Koeficienty tuhosti lze pak snadno vypočítat z definice ∆𝐹/∆𝑥. Koeficienty 

útlumu jsou vypočítány obdobně z odchylek rychlostí [20]. Druhý přístup zahrnuje více matematiky, 

jelikož odchylky Reynoldsovy rovnice musí být teoreticky odvozeny. Dynamické koeficienty jsou 

následně získány přímou integrací tlakových řešení [2].  

Ložiska s pevnou geometrií mají 8 dynamických koeficientů, protože systém čep – ložisko má 

pouze 2 stupně volnosti. Ložiska s naklápěcími segmenty mají dynamických koeficientů mnohem více, 

protože mají mnohem více stupňů volnosti. Je to dáno tím, že segmenty se mohou libovolně v ložisku 

naklápět. Například ložisko s 5 naklápěcími segmenty má 58 dynamických koeficientů. V praxi se pak 



Disertační práce 

39 

redukují pomocí metody dynamické redukce nebo dynamické kondenzace do 8 dynamických 

koeficientů, které jsou vztaženy k pohybu čepu v ose 𝑋  a 𝑌 . Redukované koeficienty nejsou 

konstantní, ale závisí na frekvenci rotace čepu v ložisku. Tato frekvenční závislost byla široce 

studována a výsledky lze najít v [20] a taktéž v normě API Standard 684 [21]. 

Výpočetní algoritmus modelu 

Na obr. 21 je znázorněna struktura obecného TEHD algoritmu, který je složen z jednotlivých 

modelů vnitřních procesů v ložisku popsaných v předchozích pasážích. Základní blok je klasická 

hydrodynamická analýza.  

 

Obr. 21. Struktura TEHD algoritmu [Autor] 



Disertační práce 

40 

Vzhledem k tomu, že do Reynoldsovy rovnice vstupuje tloušťka olejového filmu, musí být předem 

známa pracovní pozice čepu v ložisku, aby mohl být vypočítán hydrodynamický tlak. Nicméně víme, 

že čep pracuje v rovnovážné poloze, kde výsledná hydrodynamická síla působící od olejového filmu se 

rovná reakci od tíhy čepu v ložisku. Proto je Reynoldsova rovnice nejprve řešena s předpokládanou 

polohou čepu a následně je skutečná poloha hledána iteračně. S tím, jak se segment může naklápět, 

úhel naklopení je třeba taktéž iteračně stanovit na základě skutečnosti, že moment naklápění okolo 

pivotu musí být nulový [18]. Z hydrodynamického bloku může být algoritmus rozšířen na vyšší 

úroveň, která zahrnuje vliv teploty na viskozitě mazacího oleje. Jak již bylo zmíněno, součástí termo-

hydrodynamické analýzy je iterační řešení energetické rovnice spolu s HD blokem. Kromě toho je 

třeba vypočítat vstupní teploty čepu a segmentů ložiska jako důležité okrajové podmínky. Během 

jedné otáčky projde pomyslný bod na povrchu čepu ložiska přes horké a chladné části olejového 

filmu. Proto lze předpokládat, že teplota čepu v ložisku bude mít průměrnou teplotu olejového filmu 

a bude konstantní [2]. Podle tohoto modelu se teplo přenáší do čepu v horkých částech olejového 

filmu a zpět do olejového filmu v jeho studených částech. V širším slova smyslu můžeme říci, že se 

čep v ložisku chová z hlediska teploty adiabaticky. 

Teplota oleje na vstupu do segmentu je dána teplotou oleje v olejové drážce před segmentem 

[22]. V olejové drážce dochází k mísení olejů o různých teplotách (obr. 22): chladného oleje o teplotě 

vstupního mazacího oleje dodávaného z přívodní trysky a teplého oleje přeneseného z předchozího 

segmentu.  

 

Obr. 22. Mísení (Mixing) oleje v olejové drážce [22] 

Vstupní teplota mazacího oleje na segment je proto dána výslednou teplotou v olejové drážce a 

dá se vypočítat na základě zákona o zachování energie. Komplexní TEHD analýza pak zahrnuje i různé 

deformační modely, jejichž vliv na přesnost výsledků je značný. Struktura algoritmu, která je 
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zobrazena na obr. 21 není zcela unikátní. Byly navrženy různé struktury podobných algoritmů, které 

měli stejný cíl. Nicméně, bez ohledu na specifickou strukturu algoritmu, výpočet vždy začíná skupinou 

předpokládaných počátečních hodnot a končí po dosáhnutí konvergence každého iteračního cyklu. 

Starvation phenomenon (fenomén hladovění segmentu) 

Během provozu musí být neustále do ložiska dodáván mazací olej, který nahrazuje mazací olej již 

z ložiska odtečený. Mnoho ložisek je navrženo jako ložiska zaplavené (anglicky Flooded), kdy 

množství dodávaného oleje je větší, než ložisko skutečně potřebuje. S dostatkem oleje se pak vytváří 

souvislý mazací film již od náběžné hrany segmentu. Na obr. 23a je schematicky znázorněn vývoj 

olejového filmu u zaplaveného ložiska [23]. V případě, že množství mazacího oleje není dostatek, 

dochází tzv. k „hladovění“ (anglicky starvation). Při hladovění, mazací olej není schopen zcela vyplnit 

ložiskovou vůli a v oblasti náběžné hrany se začne tvořit kavitace (obr. 23b). Souvislý olejový film se 

pak začne vytvářet až v určité vzdálenosti od náběžné hrany, kde je vůle již dostatečně malá. Obr. 23 

taktéž znázorňuje běžnou kavitaci, která je způsobená rozšiřující se mezerou na odtokové hraně 

segmentu. Příkladem hladovění můžou být ložiska s přímým mazáním, u kterých je v podstatě 

hladovění segmentů požadováno, jelikož tímto dochází k minimalizaci ztrátového výkonu [23]. 

 

Obr. 23. Vývoj olejového filmu zaplaveného a hladovějícího radiálního kluzného ložiska [2] 
(Continous Film – oblast souvislého olejového filmu; Cavitated Film – oblast kavitovaného 

olejového filmu) 

Při modelování hladovění, je hlavním úkolem určit nástup souvislého olejového filmu 𝜗𝑓 na 

segmentu. Pokud je úhel  𝜗𝑓 znám, je možné použít standardní modely k analýze radiálních kluzných 
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ložisek. Předpokládaná úhlová délka olejového filmu je uvažována pouze jako její efektivní část, a to 

od 𝜗𝑓 po odtokovou hranu. Úhel 𝜗𝑓 může být stanoven iteračně, porovnáváním mezi požadovaným 

průtočným množstvím oleje a průtočným množstvím oleje, které je k dispozici. Čím více je 

průtočného množství oleje k dispozici na náběžné hraně segmentu, tím spíš se bude tvořit souvislý 

olejový film od náběžné hrany segmentu. Čím méně, tím naopak později, jelikož není dostatek oleje, 

který by vyplnil zužující se ložiskovou mezeru [23]. Je tedy zřejmé, že tento proces je spojen 

s hledáním polohy čepu v ložisku, čímž dochází ke změně tloušťky olejového filmu na jednotlivých 

segmentech. 

6.2 Modální analýza stability rotoru uloženého v kluzných ložiskách 

Analýza dynamických vlastností dané rotorové soustavy (obr. 24) je řešena výpočetně pomocí 

MKP s uvažováním gyroskopických účinků. Vstupem této metodiky je model rotoru turbínové části 

turbosoustrojí, který je matematicky reprezentovaný 1D kontinuem. Asi největším kladem 1D modelu 

je, že při vhodné volbě souřadného systému není rotor ani žádný z jeho elementů unášen rotačním 

pohybem, díky čemuž v pohybových rovnicích nefigurují síly od Coriolisova zrychlení. Tím pádem lze 

velmi snadno odvodit a sestavit pohybové rovnice jednotlivých elementů. Další předností, jako je 

krátký výpočetní čas, snadná modifikovatelnost a rychlé nalezení potřebných uzlů, např. z důvodu 

připojení externích silových účinků, přímo souvisí s použitím 1D kontinua a z toho vyplývajícím 

nízkým počtem stupňů volnosti. Výsledný matematický model o 𝑛 stupních volnosti má tvar: 

𝐌�̈�(𝑡) + (𝐁(𝜔0) + 𝜔0𝐆)�̇�(𝑡) + (𝐊(𝜔0) + 𝜔0𝐁)𝒒(𝑡) = 𝟎,  (6.3) 

kde veškeré informace o vlastnostech rotoru jsou obsaženy v koeficientových maticích 

𝐌,𝐁(𝜔0), 𝐆, 𝐊(𝜔0), 𝐁t  na levé straně rovnice (6.3). Kompletní matematická modelace této 

problematiky, ze které tato analýza vychází, je podrobně projednávána zde [24]. 

Do výpočtu modálních vlastností rotoru jsou zahrnuty dynamické vlastnosti ložisek v podobě 

matic tuhostí a útlumů. Pro komplexní výpočet stability můžou být zahrnuty i destabilizující vlivy od 

proudění páry v ucpávkách, které jsou taktéž charakterizovány maticemi tuhostí a útlumů. 

Algoritmus této modální analýzy stability rotorové soustavy byl zpracován a naprogramován 

v softwarovém prostředí MATLAB ve společnosti Doosan Škoda Power ve spolupráci se 

Západočeskou univerzitou. Uvedeným programovým vybavením je možné řešit rotorové systémy s 

jedním, ale i více rotory, které mohou být spojeny pružnou spojkou, pružinou, tlumičem nebo 
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libovolnou kombinací těchto komponent. Výsledkem je identifikace a vizualizace vlastních ohybových 

tvarů kmitu rotorové soustavy a stanovení jejich útlumových vlastností. 

 

Obr. 24. 3D model zkoumaného rotoru 

V níže uvedených pasážích je rešeršně popsána vlastní modální analýza rotorové soustavy 

s vizualizací vlastních ohybových tvarů kmitů. 

Modální analýza rotorových soustav 

Modální analýza rotorových soustav je jednou ze základních úloh dynamiky. Využívá se již během 

návrhu stroje pro ověření vhodnosti konstrukčního řešení. Taktéž může být použita k ladění 

výpočtového modelu nebo zjišťování vlivu uložení na modální vlastnosti rotorové soustavy, což je 

právě případ řešený v této disertační práci. Cílem modální analýzy je určit modální vlastnosti rotoru, 

tedy vlastní frekvence a vlastní tvary kmitu. Modální vlastnosti je možné získat vyřešením problému 

vlastních hodnot matematického modelu 

𝐌�̈�(𝑡) + 𝐁�̇�(𝑡) + 𝐊𝒒(𝑡) = 𝟎,  (6.4) 

V případě rotorových soustav uložených v kluzných ložiskách, není vhodné vynechávat členy závislé 

na vektoru �̇�, protože model rotorové soustavy je z hlediska klasifikace tlumení silně nekonzervativní 

[24]. U takových to soustav pak útlum i další členy, jež jsou závislé na vektoru �̇� znatelně ovlivňují 

modální vlastnosti. V případě rotorové soustavy se navíc velikost těchto členů mění v závislosti na 

úhlové rychlosti 𝜔.  
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Problém vlastních hodnot silně nekonzervativních soustav se obvykle řeší v tzv. stavovém 

prostoru [24]. Z klasického konfiguračního prostoru, v němž je odvozen model (6.3), lze do stavového 

prostoru přejít rozšířením modelu o identitu 

𝐌�̇�(𝑡) + 𝐌�̇�(𝑡) = 𝟎.  (6.5) 

Soustava pak nabývá tvar 

𝐌�̇�(𝑡) + 𝐌�̇�(𝑡) = 𝟎 

𝐌�̈�(𝑡) + (𝐁 + 𝐁𝒍(𝜔0) + 𝜔0𝐆)�̇�(𝑡) + (𝐊 + 𝐊𝒍(𝜔0) + 𝜔0𝐁)𝒒(𝑡) = 𝟎, 
 (6.6) 

který má dvojnásobný počet stupňů volnosti oproti původnímu modelu (6.3) v konfiguračním 

prostoru. Řešení pro rovnice (6.6) je obecně hledáno pro jednu konkrétní úhlovou rychlost 𝜔0. 

Matice tuhosti a útlumu 𝐊𝒍(𝜔0) a 𝐁𝒍(𝜔0) pak nabývají konstantních hodnot a soustava může být 

přepsána do maticového tvaru [24]: 

[
0 𝐌
𝐌 𝐁+ 𝜔0𝐆

] ∙ [
�̈�(𝑡)

�̇�(𝑡)
] − [

−𝐌 0
0 𝐊 + 𝜔0𝐁

] ∙ [
�̇�(𝑡)

𝒒(𝑡)
] = [

0
0
],  (6.7) 

jenž se často zapisuje ve zkrácené formě 

𝐍 u̇(𝑡) + 𝐏 u(𝑡) = 𝟎,  (6.8) 

kde u(𝑡) je stavový vektor. 

Rovnice (6.8) není obecně vhodná pro numerické řešení příslušného problému vlastních hodnot 

[25] a proto je vhodné zavést jiný tvar tohoto modelu 

u̇(𝑡) = −𝐍−1 𝐏 u(𝑡)  → u̇(𝑡) = 𝐀 u(𝑡),  (6.9) 

v němž matice 𝐀 je tzv. systémová matice, která nabývá tvaru 

𝐀 = [−𝐌
−𝟏 𝐁 + 𝜔0𝐆 −𝐌−𝟏 𝐊 + 𝜔0𝐁
𝐄 𝟎

].  (6.10) 

Diferenciální rovnice (6.9) má netriviální řešení ve tvaru  

 u(𝑡) = u eλ𝑡 ,  (6.11) 

kde e je Eulerovo číslo. Dosazením tohoto řešení a jeho časové derivace 

u̇(𝑡) = λ u eλ𝑡 ,  (6.12) 
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zpět do diferenciální rovnice (6.9) je získána rovnost 

 λ 𝐄 u eλ𝑡 , = 𝐀 u eλ𝑡 ,  (6.13) 

která musí být splněna v libovolném čase 𝑡 ≥ 0. Musí tedy platit rovnost 

 λ (𝐄 − 𝐀) = 0,  (6.14) 

známá jako problém vlastních hodnot [25], v níž 𝐄 označuje jednotkovou matici stejného řádu jako je 

řád systémové matice 𝐀. Rovnice (6.14) splňuje určitý počet vlastních čísel 𝜆𝑣 a vlastních vektorů u𝑣, 

přičemž jsou hledány takové dvojice vlastních čísel a vektorů, v nichž jsou vlastní vektory netriviální. 

Platí tedy u𝑣 ≠ 0 a v rovnici (6.14) musí být nulový výraz v závorce. Ten je roven nulové matici právě 

tehdy, když je splněna charakteristická rovnice 

det(𝜆𝑣  𝐄 − 𝐀) = 0.  (6.15) 

Rovnice (6.14) a (6.15) se obvykle řeší numericky [25]. Použity jsou iterační procesy, které rychle 

konvergují. Výsledkem jsou vypočtena vlastní čísla 𝜆𝑣 jako kořeny charakteristické rovnice (6.15), 

která mohou být po dvojicích komplexně sdružená 

𝜆𝑣 = −𝛼𝑣 + 𝑖𝛽𝑣 ,  (6.16) 

kde 𝛼𝑣 je reálná část vlastního čísla, 𝛽𝑣  je imaginární číst vlastního čísla a 𝑖 imaginární jednotka. 

Pokud by některé z vlastních čísel mělo kladnou reálnou část (𝛼𝑣 > 0), systém je nestabilní. Vlastní 

čísla nesou informaci o vlastních frekvencích a modálních útlumech příslušných vlastních vektorů u𝑣. 

Imaginární část vlastního čísla 𝜆𝑣  odpovídá 𝑣-té vlastní frekvenci tlumené mechanické soustavy 

v rad/s 

𝛺𝐷,𝑣 = 𝛽𝑣 ,  (6.17) 

na reálné části vlastního čísla úměrně závisí velikost bezrozměrného parametru tlumení, tzv. 

poměrný modální útlum 

𝐷𝑣 = −
𝛼𝑣
𝜆𝑣
,  (6.18) 

udávající míru tlumení pro 𝑣-tý vlastní tvar a konečně velikost vlastního čísla odpovídá netlumené 

vlastní frekvenci v rad/s 

𝛺𝑣 = |𝜆𝑣|,  (6.19) 
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kterou by bylo možné získat modální analýzou přidružené konzervativní soustavy [24]. 

Vizualizace vlastních tvarů kmitů 

Jakmile je vypočítána modální analýza, je vhodné vlastní ohybové tvary kmitu vizualizovat. Metod 

a způsobů, jakým je možné tyto vlastní tvary kmitu vizualizovat je spousta, ale zde uvedu pouze 

metodu, která je použita ve vyhodnocovacím algoritmu. 

Tvar matic v modelu (6.3) ukazuje na skutečnost, že horizontální a vertikální posuvy určují 

podobu ohybových kmitů. Taktéž natočení kolem os ve směrech uvedených posuvů jsou vzájemně 

provázané a pro nominální úhlovou rychlost 𝜔 > 0 je vazba navíc posílená o matici gyroskopických 

účinků. Ohybové kmity je možné vizualizovat pomocí střednice rotoru. Poloha střednice je popsána 

vertikálním a horizontálním posunutím v řídících uzlech, zatímco natočení udávají orientaci průřezů, 

na nichž se jednotlivé uzly nalézají. Je zřejmé, že pro vykreslení deformace střednice plně postačuje 

znalost posuvů, proto se natočeními tento oddíl dále nezabývá. 

Předpokládejme, že 𝑣-tý nepřetlumený vlastní tvar je možné popsat komplexní harmonickou 

funkcí 

ü(𝑡) =  u𝑣  e
i𝛽𝑣𝑡,  (6.20) 

kde u𝑣 je normovaný 𝑣-tý pravostranný vlastní vektor a 𝛽𝑣 je imaginární část 𝑣-té vlastního čísla [25]. 

Komplexní amplitudy horizontální a vertikální modální výchylky 𝑗-tého řídícího uzlu označme 

u6(𝑗−1)+2,𝑣 = 𝑣�̅� = 𝑣𝑗,𝑟 + 𝑖𝑣𝑗,𝑖 

u6(𝑗−1)+3,𝑣 = 𝑤𝑗̅̅ ̅ = 𝑤𝑗,𝑟 + 𝑖𝑤𝑗,𝑖, 
 (6.21) 

kde jsou indexy 𝑟 a 𝑖 na pravé straně rovností použity pro vyjádření reálné a imaginární části 

vlastního vektoru [25]. Dosazením do funkce (6.20) a použitím Eulerova vztahu lze vyjádřit přesný 

průběh jedné z komplexních souřadnic v čase 

(𝑣𝑗,𝑟 + 𝑖𝑣𝑗,𝑖) e
i𝛽𝑣𝑡 = 𝑣𝑗,𝑟 cos𝛽𝑣𝑡 + 𝑖𝑣𝑗,𝑖  sin 𝛽𝑣𝑡 + 𝑖𝑣𝑗,𝑟  sin𝛽𝑣𝑡 − 𝑣𝑗,𝑖 sin 𝛽𝑣𝑡.  (6.22) 

Poloha střednice v 𝑗-tém řídícím uzlu je popsána reálnými částmi dvou na sebe kolmých 

komplexních vektorů (6.22) 

𝑣𝑗(𝜏) = 𝑣𝑗,𝑟 cos 𝜏 + 𝑣𝑗,𝑖 sin 𝜏 
 (6.23) 
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𝑤𝑗(𝜏) = 𝑤𝑗,𝑟 cos 𝜏 + 𝑤𝑗,𝑖 sin 𝜏, 

kde proměnná 𝜏 = 𝛽𝑣𝑡  znamená bezrozměrný čas a je uváděn bez indexu, protože každý mód je 

vizualizován v čase 𝜏 ∈ 〈0, 2𝜋〉 [25]. Použití bezrozměrného času je výhodné, protože umožňuje 

vykreslit právě jednu otáčku deformované střednice bez nutnosti předávat vizualizačnímu algoritmu 

informace o imaginární části vlastního čísla 𝛽𝑣. Vlastní ohybový tvar kmitu je pak vykreslen jako sada 

orbitů v trojrozměrném kartézském souřadnicovém systému s naznačenou polohou střednice v čase 

𝜏 = 0 (obr. 25). 

 

Obr. 25. Vizualizace vlastního ohybového tvaru kmitu rotorové soustavy [Autor] 

Campbellův diagram 

Po provedení určitého počtu modálních analýz dané rotorové soustavy uložené v kluzných 

ložiskách je možné sestavit Campbellův diagram (obr. 26). Jednotlivé modální analýzy se provádí pro 

různé úhlové rychlosti 𝜔, které jsou ekvidistantně rozdělené na předem daném intervalu. Na ose 𝑋 

(vodorovná osa) je vynesena úhlová rychlost, při které je modální analýza provedena a na ose 𝑌 

(svislá osa) pak znázorňuje hodnotu vlastních frekvencí. Graf je doplněn o náběhovou přímku, která 

je za předpokladu, že 𝜔 a 𝑓 mají stejnou jednotku, dána vztahem: 

𝑓 = 𝑛 ∙ 𝜔,  (6.24) 

kde 𝑛 je přirozené číslo a je označováno jako řád náběhové přímky [25].  

𝑛𝑘 = 1886,3 𝑚𝑖𝑛
−1 

𝑄𝑘 =  12,4 
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Obr. 26. Příklad Campbellova diagramu závislosti vlastních čísel na otáčkách [Autor] 

Diagram tedy zobrazuje průběh všech vlastních frekvencí v závislosti na otáčkách a s jeho pomocí 

lze určit přibližný průsečík náběhové přímky a průběhů jistého vlastního čísla, jenž určuje hodnotu 

kritických otáček. Průběhy vlastních frekvencí jsou pak doplněny o průběhy poměrných útlumů, 

respektive reálných částí vlastních tvarů a příslušné tvary kmitu následně i vizualizovány.  

6.3 Signálová diagnostika parních turbín 

Parní turbíny jsou zpravidla osazeny monitorovacím a zabezpečovacím systémem, který sleduje 

jak relativní rotorové vibrace čepu v ložisku, tak absolutní statorové vibrace ložiskových stojanů. 

Relativní rotorové vibrace jsou měřeny bezdotykovými snímači výchylky pracující na principu vířivých 

proudů. Pár těchto snímačů je ortogonálně umístěn na každém ložiskovém domku. Absolutní 

statorové vibrace jsou většinou měřeny akcelerometry s integrátorem, jejichž napěťový výstup je 

přímo úměrný rychlosti vibrací. Tyto snímače jsou pak ideálně osazeny ve všech třech směrech 

(horizontální, vertikální a axiální směr) na každém ložiskovém stojanu. Všechny tyto signály jsou 

následně digitálně zpracovány a celkové úrovně vibrací odeslány do řídicího systému DCS (Distributed 

Control System). Z hlediska monitoringu a zabezpečení jsou tyto celkové hodnoty vizualizovány na 

řídící obrazovce a taktéž jsou ukládány do historie. Nastavené alarmové hranice celkových hodnot 

zabezpečují včasné odstavení parní turbíny v případě překročení kritických hodnot.  

Metody, které lze použít k analýze problematiky kmitání parních turbín je celá řada. Abychom 

mohli se signálem matematicky pracovat, je zapotřebí provést diskretizaci kontinuálního signálu, 

Campbellův diagram 
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který získáme na výstupu daných snímačů. Tomuto kroku říkáme vzorkování signálu. S takto 

digitalizovaným signálem můžeme již dále pracovat a s pomocí různých matematických operací získat 

důležité informace, které jsou v signálech obsaženy. Před samotným zpracováním můžeme signál 

různě upravit použitím pásmových filtrů a okénkových funkcí. Jedna ze základních a v diagnostických 

metodách nejčastěji používaná analýza je rychlá Fourierova transformace (FFT), která převádí 

digitalizovaný signál z časové oblasti do oblasti frekvenční. Díky tomu, můžeme snadno rozpoznat 

jednotlivé dominantní periodické děje na svých specifických frekvencích. Kromě FFT existují i další 

matematické operace jako jsou Hilbertova, nebo Waveletova transformace, které se ale běžně 

v diagnostice nepoužívají. Pro analýzu náběhu a doběhu stroje je nejvhodnější použití algoritmu 

řádové analýzy. Oproti FFT algoritmu má pevně stanovený počet vzorků za určitý počet period. 

Z čehož vyplývá, že použití FFT by bylo pro náběh i doběh stroje velice nevhodné, protože není 

zaručena periodicita signálu. Taktéž lze zpracovaný signál řádové analýzy použít k vykreslení orbit na 

daném řádu. 

Fourierova transformace 

Abychom mohli lépe analyzovat signál ze snímačů vibrací a tudíž rozlišit děje, které se podílejí na 

vibračním chování, je vhodné analyzovaný signál zobrazit ve frekvenční oblasti. Jednotlivé budící síly 

se nám tak zobrazí jako amplitudové odezvy na určitých frekvencích. Je proto namístě uvést 

nejrozšířenější metodu zpracování signálu a to Fourierovu transformaci. 

Fourierova transformace slouží k převodu signálu z časové oblasti do oblasti frekvenční. Pro 

spojité funkce je definována jako 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑋(𝑓) ∙ 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡

+∞

−∞

 

𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡) ∙ 𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑓,

+∞

−∞

 

 (6.25) 

kde 𝑥(𝑡) je originální signál a 𝑋(𝑓) obraz signálu ve frekvenční oblasti. Pokud se pohybujeme 

v oblasti digitálního signálu, tj. známe vzorky signálu či spektra z konečného signálu musí dojít k jeho 

diskretizaci 

𝑥(𝑡) ≈ 𝑥(𝑛 ∙ ∆𝑡) 

𝑋(𝑓) ≈ 𝑋(𝑘 ∙ ∆𝑓), 
 (6.26) 
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kde 𝑛 = 0, 1, 2…𝑁 a 𝑘 = 0, 1, 2…𝑁. Diskrétní Fourierova transformace má vždy konečný počet 

prvků, proto v rovnicích vystupuje proměnná 𝑁. Při použití rovnic (6.26) dostaneme ze spojité 

Fourierovy transformace pro originál i obraz (6.25) diskrétní formu 

𝑥(𝑛 ∙ ∆𝑡) = ∆𝑓 ∙ ∑ 𝑋(𝑘 ∙ ∆𝑓) ∙ 𝑒
𝑗2𝜋𝑛𝑘

𝑁

𝑁−1

𝑘=0

 

𝑋(𝑘 ∙ ∆𝑓) = ∆𝑡 ∙ ∑ 𝑥(𝑛 ∙ ∆𝑡) ∙ 𝑒
𝑗2𝜋𝑛𝑘

𝑁 ,

𝑁−1

𝑘=0

 

 (6.27) 

opět je zde 𝑛 = 0, 1, 2…𝑁  a 𝑘 = 0, 1, 2…𝑁 . První rovnice (6.27) platí pro originál a druhá 

představuje jeho obraz. Vyhodnocení těchto sum by zabralo 𝑂(𝑁2) aritmetických operací. Z tohoto 

důvodu se ve vibrační diagnostice pro frekvenční analýzu signálu využívá rychlá Fourierova 

transformace. FFT je efektivní algoritmus pro spočtení diskrétní Fourierovy transformace, která 

poskytuje složitost pouze 𝑂(𝑁 log𝑁) operací, jež rapidně zkrátí výpočetní čas. 

Experimentální stanovení logaritmického dekrementu 

Pro stanovení logaritmického dekrementu rotorové soustavy je v této práci použita metoda 3 dB 

pásma [26]. Jde o nejznámější a nejjednodušší metodu. V této metodě se vychází ze znalosti závislosti 

amplitudy kmitů sytému a frekvence budícího signálu. Amplitudová charakteristika přenosové funkce 

je dána vztahem 

𝑘|𝐻(𝑗𝜔)| =
|𝑋(𝑗𝜔)|

𝜔2
, 𝑘 = 𝑚𝑟,  (6.28) 

kde |𝑋(𝑗𝜔)| je amplitudová charakteristika 1. řádu signálu, |𝐻(𝑗𝜔)| je amplitudová charakteristika 

čisté přenosové funkce budící síly od nevývažku v daném místě a směru měření, 𝑚 je hmotnost 

nevývažku a 𝑟 je poloměr umístění nevývažku vzhledem k ose rotace. Vzhledem k tomu, že ve většině 

případů neznáme 𝑚 ani 𝑟 a tudíž nemůžeme určit faktor 𝑘, je výsledná amplitudová charakteristika 

amplitudově nepřesná. Nicméně na přesnost výpočtu vlastního útlumu to nemá žádný vliv. 

Z amplitudově frekvenční charakteristiky přenosové funkce |𝐻(𝑗𝜔)| se určí frekvenční špička 

(například lokální maximum) a kolem něho pásmo odpovídající poklesu amplitudy o 3 dB. Z jeho 

okrajových frekvencí se následujícími vztahy vypočte logaritmický dekrement. 

Pro 3 dB pásmo platí 
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3𝑑𝐵 =
𝐴𝑀𝐴𝑋

√2
,  (6.29) 

kde 𝐴𝑀𝐴𝑋 je maximum amplitudové hodnoty a P1 a P2 body, ve kterých poklesne amplituda na 

hodnotu 1/√2 maximální hodnoty. Frekvence těchto dvou bodů P1 a P2 označíme jako 𝑓1  𝑎 𝑓2 (obr. 

27). 

 

Obr. 27. Metoda 3 dB pásma [Autor] 

Logaritmický dekrement pak vypočteme jako 

𝛿 =
𝑓
2
− 𝑓

1

2𝑓
𝐴𝑀𝐴𝑋

,  (6.30) 

kde 𝑓𝐴𝑀𝐴𝑋  je frekvence maximální amplitudy v oblasti kritických otáček buzeného systému.  

Na obr. 28 je znázorněn průběh dvou signálů harmonického tlumeného kmitání o stejné frekvenci 

s různým logaritmickým dekrementem, jež reprezentují vlastní ohybový tvar rotoru pomocí 

harmonické funkce. Modrý signál reprezentuje vlastní ohybový tvar s velkým logaritmickým 

dekrementem, červený signál s nízkým logaritmickým dekrementem. 
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Obr. 28. Časový průběh dvou signál s rozdílným logaritmickým dekrementem [Autor] 
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7 Vliv změny geometrie na dynamické vlastnosti 

kluzného ložiska 

Aby bylo možné určit, jaké změny geometrie ložiska pozitivně ovlivňují dynamické chování 

rotorové soustavy, je zapotřebí nejdříve prozkoumat, jaký vliv mají změny geometrie kluzného ložiska 

na samotné dynamické vlastnosti olejového filmu v ložisku. 

V této kapitole disertační práce je provedena citlivostní analýza radiálních kluzných ložisek s 5, 4 a 

3 naklápěcími segmenty a geometrií analogickou původně navrženému přednímu ložisku (Ø 200 mm) 

zkoumané turbíny. Jsou studovány změny dynamických vlastností olejového filmu (změny hodnot 

tuhostí a útlumů v jednotlivých směrech) v závislosti na změnách určitých geometrických parametrů 

(relativní vůle, předpětí, offset, délka segmentu). Dynamické vlastnosti olejového filmu jsou zde 

prezentovány koeficienty tuhostí a útlumů v horizontálním (KXX, BXX) a vertikálním (KYY, BYY) směru. 

Křížové koeficienty tuhostí a útlumů (KXY, KYX, BXY, BYX) jsou vzhledem ke svým nízkým hodnotám (o víc 

jak dva řády) zanedbány. 

Všechny výpočty, kterými byly získány koeficienty tuhostí a útlumů olejového filmu byly 

provedeny v již zmíněném softwarovém prostředku ROMAC MAXBRG. ROMAC MAXBRG je 

sofistikovaný konečně prvkový výpočetní kód pro výpočet radiálních kluzných hydrodynamických 

ložisek. Při výpočtu uvažuje změny viskozity maziva, k nimž dochází v ložiskové vůli v důsledku třecích 

ztrát a vlastní deformace třecích ploch a jednotlivých elementů. Tento kód zahrnuje pokročilou 

komplexní Termo-Elasto-Hydrodynamickou analýzu, která je blíže popsána v kapitole 6.1. Přesný 

detail teoretického TEHD modelu řešený 2D metodou konečných prvků a numerických metod 

výpočtu lze najít v literatuře [28]. Tento výpočetní kód zahrnuje analýzu běžně vyráběných ložisek 

s pevnou geometrií i ložisek s naklápěcími segmenty. Pro ložiska s pevnou geometrií i ložiska 

s naklápěcími segmenty, byly výsledky výpočtů autory ověřeny s publikovanými experimentálními 

výsledky různých ložisek. Tato komparace výsledků se nacházela ve velmi dobré shodě [28]. 

Nastavení výpočtu a parametry zkoumaného ložiska 

Při analýze byly uvažovány jak teplotní, tak mechanické deformace segmentů. Deformace pivotu i 

teplotní roztažnost čepu a ložiskového domku jsou pro marginální vliv zanedbány. Teplotní model je 

uvažován s vlivy teplotních gradientů a kondukcí v olejovém filmu. Ložiska jsou analyzována v režimu 
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mazání jako zaplavená (flooded), aby se předešlo problémům se špatně určeným průtočným 

množství mazacího oleje a tím hladovění segmentů. 

Společné parametry pro všechny analyzované segmentové ložiska jsou přehledně zobrazeny 

v tab. 4. Úhlové délky segmentů pro jednotlivé typy ložisek jsou zvoleny pevně v rámci geometrických 

možností ložisek, a to z důvodu marginálního vlivu na dynamické vlastnosti olejového filmu jak bude 

ukázáno později. Ostatní parametry budou zřejmé z níže uvedených provedených citlivostních analýz. 

Tab. 4. Společné parametry všech uvažovaných analyzovaných ložisek 

Parametry: Přední ložisko 

Průměr ložiska 200 mm 

Výška segmentů 26 mm 

Otáčky 5500 min-1 

Zatížení 28 300 N 

Tlak mazacího oleje 1,5 bar (150 kPa) 

Teplota vstupního mazacího oleje 43 °C 

Typ mazacího oleje ISO VG 46 

Faktor přenosu teplého oleje 
z předchozího segmentu 

0,75 

Úhlové rozpětí 
5 segmentů – 60° 
4 segmenty – 72° 
3 segmenty – 90° 

Proměnné parametry (relativní vůle, předpětí, offset a šířka segmentu) u nichž je zkoumán vliv na 

dynamické vlastnosti ložiska, jsou hodnoceny jak jednotlivě, tak vzájemně v rámci uspořádání 

segmentů v ložisku LBP a LOP. Koeficienty tuhostí a útlumů jednotlivých ložisek a v daných směrech 

jsou pro přehlednost zaneseny do tabulky a pro názornost vyneseny do grafu s logaritmickým 

měřítkem na ose 𝑌.  

7.1 Vliv změny ložiskové vůle na dynamické vlastnosti olejového 

filmu 

V této sekci je zkoumáno, jak se projeví změna montážní ložiskové vůle 𝑐𝐿  na dynamické 

vlastnosti olejového filmu. Společné geometrické parametry uvažovaných 5, 4 a 3 segmentových 

ložisek jsou: šířka segmentu 110 mm; offset 0,5; předpětí segmentu 0,3; změna relativní vůle 1,15, 

1,5, 1,85 a 2,2 ‰. 
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Tab. 5. 5 segmentů; vliv změny montážní vůle na dynamické vlastnosti olejového filmu 

5 segmentů LBP LOP 

Relativní 
vůle [‰] 

KXX  

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

1,15 1,52E+09 1,73E+09 2,50E+06 2,68E+06 1,47E+09 1,77E+09 2,48E+06 2,70E+06 

1,5 5,21E+08 7,47E+08 1,02E+06 1,26E+06 4,26E+08 8,54E+08 9,38E+05 1,33E+06 

1,85 3,39E+08 5,48E+08 6,32E+05 8,74E+05 2,09E+08 6,72E+08 5,08E+05 9,60E+05 

2,2 2,66E+08 4,63E+08 4,55E+05 6,47E+05 1,23E+08 5,88E+08 3,13E+05 7,68E+05 

Tab. 6. 4 segmenty; vliv změny montážní vůle na dynamické vlastnosti olejového filmu 

4 segmenty LBP LOP 

Relativní 
vůle [‰] 

KXX  

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

1,15 1,75E+09 1,75E+09 2,70E+06 2,70E+06 1,54E+09 1,95E+09 2,55E+06 2,83E+06 

1,5 6,48E+08 6,48E+08 1,16E+06 1,16E+06 3,78E+08 9,02E+08 8,98E+05 1,37E+06 

1,85 4,43E+08 4,43E+08 7,60E+05 7,60E+05 1,62E+08 6,75E+08 4,59E+05 9,63E+05 

2,2 3,64E+08 3,64E+08 5,74E+05 5,73E+05 8,68E+07 5,51E+08 2,74E+05 6,93E+05 

Tab. 7. 3 segmenty; vliv změny montážní vůle na dynamické vlastnosti olejového filmu 

3 segmenty LBP LOP 

Relativní 
vůle [‰] 

KXX 

[N/m] 
KYY  

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

1,15 2,35E+09 1,38E+09 3,05E+06 2,21E+06 1,27E+09 2,35E+09 2,18E+06 3,06E+06 

1,5 1,03E+09 3,91E+08 1,57E+06 8,01E+05 2,34E+08 9,80E+08 6,83E+05 1,45E+06 

1,85 7,31E+08 2,43E+08 1,11E+06 3,72E+05 8,12E+07 6,84E+08 3,20E+05 9,78E+05 

2,2 6,68E+08 2,22E+08 9,30E+05 3,10E+05 3,40E+07 5,51E+08 1,75E+05 7,57E+05 
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Obr. 29. Vliv montážní ložiskové vůle 𝒄𝑳 na dynamické vlastnosti olejového filmu 

Při zvyšující se relativní montážní vůli dochází k poklesu jak tuhostí, tak útlumů olejového filmu u 

všech variant ložisek v jednotlivých směrech a konfigurací rozložení segmentu LBP a LOP. Hodnoty 

tuhostí i útlumů ve vertikálním směru jsou vždy větší, než ve směru horizontálním, vyjma u 

konfigurace 3 segmenty LBP, kde dochází k opačnému efektu. Trend poklesu hodnot tuhostí i útlumů 

ve vertikálním směru je u všech variant ložisek i konfigurací LBP a LOP přibližně stejný, vyjma 3 

segmenty LBP. Se zvyšující se montážní vůlí vzniká, především u konfigurace LOP, větší diference mezi 

vertikálními a horizontálními prvky tuhostí a útlumů. Největší diference je pozorována u ložiska 

v konfiguraci 3 segmenty LOP. U ložiska v konfiguraci 4 segmenty LBP je diference nulová. 
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7.2 Vliv změny šířky segmentu na dynamické vlastnosti olejového 

filmu 

V této sekci je zkoumán vliv změny axiální šířky segmentu na dynamické vlastnosti olejového 

filmu. Společné geometrické parametry uvažovaných 5, 4 a 3 segmentových ložisek jsou: relativní 

montážní vůle 1,5 ‰; offset 0,5; předpětí segmentu 0,3; změna šířky segmentu 80, 110, 140 a 170 

mm. 

Tab. 8. 5 segmentů; vliv změny šířky segmentu na dynamické vlastnosti olejového filmu 

5 segmentů LBP LOP 

Šířka 
segmentu 

[mm] 

KXX  

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

80 4,75E+08 7,78E+08 7,00E+05 9,88E+05 2,83E+08 1,01E+09 5,55E+05 1,10E+06 

110 5,21E+08 7,47E+08 1,02E+06 1,26E+06 4,26E+08 8,54E+08 9,38E+05 1,33E+06 

140 6,20E+08 8,01E+08 1,39E+06 1,59E+06 5,69E+08 8,66E+08 1,35E+06 1,64E+06 

170 7,41E+08 8,92E+08 1,78E+06 1,96E+06 7,09E+08 9,33E+08 1,76E+06 1,98E+06 

Tab. 9. 4 segmenty; vliv změny šířky segmentu na dynamické vlastnosti olejového filmu 

4 segmenty LBP LOP 

Šířka 
segmentu 

[mm] 

KXX  

[N/m] 
KYY  

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

80 6,31E+08 6,31E+08 8,29E+05 8,29E+05 2,10E+08 1,03E+09 4,70E+05 1,07E+06 

110 6,48E+08 6,48E+08 1,17E+06 1,17E+06 3,78E+08 9,02E+08 8,98E+05 1,37E+06 

140 7,54E+08 7,54E+08 1,59E+06 1,59E+06 5,62E+08 9,46E+08 1,39E+06 1,77E+06 

170 8,97E+08 8,97E+08 2,07E+06 2,07E+06 7,49E+08 1,05E+09 1,91E+06 2,21E+06 

Tab. 10. 3 segmenty; vliv změny šířky segmentu na dynamické vlastnosti olejového filmu 

3 segmenty LBP LOP 

Šířka 
segmentu 

[mm] 

KXX  

[N/m] 
KYY  

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

80 1,07E+09 3,57E+08 1,24E+06 4,14E+05 9,51E+07 9,93E+08 2,95E+05 1,08E+06 

110 1,03E+09 3,94E+08 1,58E+06 8,06E+05 2,34E+08 9,80E+08 6,83E+05 1,45E+06 

140 1,12E+09 5,08E+08 2,05E+06 1,25E+06 4,14E+08 1,11E+09 1,19E+06 1,98E+06 

170 1,28E+09 6,78E+08 2,61E+06 1,80E+06 6,17E+08 1,28E+09 1,76E+06 2,57E+06 
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Obr. 30. Vliv axiální šířky segmentů na dynamické vlastnosti olejového filmu 
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Při zvyšující se axiální šířkou segmentu dochází k nárůstu jak tuhostí, tak útlumů olejového filmu u 

všech zkoumaných ložisek v jednotlivých směrech a konfigurací rozložení segmentu LBP a LOP. U 

varianty ložiska se 3 segmenty LBP jsou opět hodnoty tuhostí i útlumů v horizontálním směru větší, 

než ve směru vertikálním. Diference vznikající mezi horizontálními a vertikálními prvky se zmenšující 

se šířkou segmentu je dominantní u konfigurace LOP s menším počtem segmentů. U ložiska v 

konfiguraci 4 segmenty LBP je diference nulová. 

7.3 Vliv změny předpětí segmentu na dynamické vlastnosti 

olejového filmu 

V této sekci je zkoumán vliv změny předpětí segmentu na dynamické vlastnosti olejového filmu. 

Společné geometrické parametry uvažovaných 5, 4 a 3 segmentových ložisek jsou: relativní montážní 

vůle 1,5 ‰; šířka segmentu 110 mm; offset 0,5; změna předpětí segmentu 0,1, 0,2, 0,3 a 0,4. 

Tab. 11. 5 segmentů; vliv změny předpětí na dynamické vlastnosti olejového filmu 

5 segmentů LBP LOP 

Předpětí 
segmentů  

[-] 

KXX  

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

0,1 2,75E+08 5,04E+08 5,76E+05 8,98E+05 1,41E+08 6,53E+08 4,63E+05 9,96E+05 

0,2 3,59E+08 5,77E+08 7,99E+05 9,72E+05 2,34E+08 6,76E+08 6,37E+05 1,07E+06 

0,3 5,21E+08 7,47E+08 1,02E+06 1,26E+06 4,26E+08 8,54E+08 9,38E+05 1,33E+06 

0,4 9,14E+08 1,13E+09 1,49E+06 1,68E+06 8,49E+08 1,19E+09 1,45E+06 1,72E+06 

Tab. 12. 4 segmenty; vliv změny předpětí na dynamické vlastnosti olejového filmu 

4 segmenty LBP LOP 

Předpětí 
segmentů  

[-] 

KXX  

[N/m] 
KYY  

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

0,1 3,96E+08 3,96E+08 7,36E+05 7,36E+05 9,24E+07 6,57E+08 4,64E+05 1,01E+06 

0,2 4,82E+08 4,82E+08 9,55E+05 9,55E+05 1,86E+08 6,78E+08 6,28E+05 1,01E+06 

0,3 6,48E+08 6,48E+08 1,16E+06 1,16E+06 3,78E+08 9,02E+08 8,98E+05 1,37E+06 

0,4 1,06E+09 1,06E+09 1,63E+06 1,63E+06 8,32E+08 1,28E+09 1,45E+06 1,78E+06 
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Tab. 13. 3 segmenty; vliv změny předpětí na dynamické vlastnosti olejového filmu 

3 segmenty LBP LOP 

Předpětí 
segmentů  

[-] 

KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX  

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

0,1 8,13E+08 2,71E+08 1,41E+06 4,70E+05 2,50E+07 6,29E+08 3,16E+05 1,09E+06 

0,2 8,23E+08 2,74E+08 1,41E+06 4,71E+05 8,95E+07 7,64E+08 4,45E+05 1,23E+06 

0,3 1,03E+09 3,91E+08 1,57E+06 8,01E+05 2,34E+08 9,80E+08 6,83E+05 1,45E+06 

0,4 1,49E+09 7,35E+08 1,95E+06 1,22E+06 6,17E+08 1,48E+09 1,17E+06 1,93E+06 
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Obr. 31. Vliv předpětí segmentů na dynamické vlastnosti olejového filmu 

Se zvyšujícím se předpětím dochází k nárůstu jak tuhostí, tak útlumů olejového filmu u všech 

zkoumaných ložisek v jednotlivých směrech a konfigurací rozložení segmentu LBP a LOP. Trend 

nárůstu tuhostí i útlumů ve vertikálním směru je u všech variant ložisek i konfigurací LBP a LOP 

přibližně stejný. Trend nárůstu tuhostí i útlumů v horizontálním směru je u varianty LOP větší než u 

LBP, vyjma konfigurace 3 segmenty LBP. Se snižujícím se předpětí, především u konfigurace LOP, 

dochází k diferenci mezi vertikálními a horizontálními prvky tuhostí a útlumů. Největší diference je 

opět pozorována u ložiska v konfiguraci 3 segmenty LOP. U ložiska v konfiguraci 4 segmenty LBP je 

diference nulová. 

7.4 Vliv změny offsetu segmentu na dynamické vlastnosti olejového 

filmu 

V této sekci je zkoumán vliv změny offsetu segmentu na dynamické vlastnosti olejového filmu. 

Společné geometrické parametry uvažovaných 5, 4 a 3 segmentových ložisek jsou: relativní montážní 

vůle 1,5 ‰; předpětí segmentu 0,3; šířka segmentu 110 mm; změna offsetu segmentu 0,5, 0,55 a 0,6. 

Tab. 14. 5 segmentů; vliv změny offsetu na dynamické vlastnosti olejového filmu 

5 segmentů LBP LOP 

Offset 
segmentů  

[-] 

KXX  

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

0,5 5,21E+08 7,47E+08 1,02E+06 1,26E+06 4,26E+08 8,54E+08 9,38E+05 1,33E+06 

0,55 7,03E+08 8,88E+08 1,24E+06 1,44E+06 6,39E+08 9,52E+08 1,18E+06 1,49E+06 

0,6 8,63E+08 1,01E+09 1,32E+06 1,48E+06 8,25E+08 1,04E+09 1,29E+06 1,51E+06 
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Tab. 15. 4 segmenty; vliv změny offsetu na dynamické vlastnosti olejového filmu 
4 

segmenty 
LBP LOP 

Offset 
segmentů  

[-] 

KXX  

[N/m] 
KYY  

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX 

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

0,5 6,48E+08 6,48E+08 1,16E+06 1,16E+06 3,78E+08 9,02E+08 8,98E+05 1,37E+06 

0,55 7,81E+08 7,81E+08 1,35E+06 1,35E+06 5,61E+08 9,82E+08 1,12E+06 1,54E+06 

0,6 9,06E+08 9,06E+08 1,44E+06 1,44E+06 7,34E+08 1,07E+09 1,26E+06 1,61E+06 

Tab. 16. 3 segmenty; vliv změny offsetu na dynamické vlastnosti olejového filmu 
3 

segmenty 
LBP LOP 

Offset 
segmentů  

[-] 

KXX   

[N/m] 
KYY  

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 
KXX  

[N/m] 
KYY 

[N/m] 
BXX 

[N.s/m] 
BYY 

[N.s/m] 

0,5 1,03E+09 3,91E+08 1,57E+06 8,01E+05 2,34E+08 9,80E+08 6,83E+05 1,45E+06 

0,55 1,09E+09 4,81E+08 1,74E+06 9,17E+05 3,51E+08 1,05E+09 8,17E+05 1,64E+06 

0,6 1,16E+09 5,76E+08 1,83E+06 1,01E+06 4,71E+08 1,14E+09 9,23E+05 1,75E+06 
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Obr. 32. Vliv offsetu segmentů na dynamické vlastnosti olejového filmu 

Při zvyšujícím se offsetu segmentu dochází k nepatrnému nárůstu jak tuhostí, tak útlumů 

olejového filmu u všech zkoumaných ložisek v jednotlivých směrech a konfigurací rozložení segmentu 

LBP a LOP. Trend nárůstu hodnot tuhostí i útlumů v obou směrech je u všech variant ložisek i 

konfigurací LBP a LOP přibližně stejný. Diference mezi vertikálními a horizontálními prvky tuhostí a 

útlumů je téměř podobná. Největší diference je pozorována u ložiska v konfiguraci 3 segmenty LOP. 

U ložiska v konfiguraci 4 segmenty LBP je diference nulová. 

7.5 Diskuze 

Se změnou některých ložiskových parametrů (obr. 29 - 32), se významně mění i dynamické 

vlastnosti olejového filmu charakterizované koeficienty tuhostí a útlumů v daných směrech. 

Koeficienty tuhostí a útlumů ve vertikálním směru jsou u 5 (LBP, LOP), 4 (LOP) a 3 (LOP) 

segmentových větší, než ve směru horizontálním. U 4 segmentových ložisek LBP jsou koeficienty 

tuhostí a útlumů ve vertikálním a horizontálním směru stejné. U 3 segmentového ložiska LBP jsou 

koeficienty tuhostí a útlumů ve vertikálním směru menší, než ve směru horizontálním. U rozložení 

segmentů LOP je vertikální tuhost i útlum přibližně stejně velká u všech variant v počtu segmentů. Se 
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zvyšující se vůlí, snižující se axiální délkou segmentů, snižujícím se předpětím a při centrálně 

podepřeném segmentu dochází k výrazné diferenci mezi vertikálními a horizontálními koeficienty. 

V tab. 17 jsou uvedeny poměry horizontálních a vertikálních tuhostí a útlumů 𝑅𝐾 a 𝑅𝐵 pro jednotlivé 

konfigurace ložiskových parametrů. Pro názornost jsou vždy vybrána krajní řešení: velká vůle při 

malým předpětí a naopak malá vůle při velkým předpětí. 

Tab. 17. Poměr horizontálních a vertikálních koeficientů při změně ložiskových parametrů. 

Typ ložiska 𝑹𝑲 = 𝑲𝑿𝑿/𝑲𝒀𝒀 𝑹𝑩 = 𝑩𝑿𝑿/𝑩𝒀𝒀 

5 segmentů 

LBP 
Vůle 2,2 ‰; Předpětí 0,1 0,54 0,7 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 0,72 0,84 

LOP 
Vůle 2,2‰; Předpětí 0,1 0,13 0,36 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 0,55 0,78 

4 segmenty 

LBP 
Vůle 2,2 ‰; Předpětí 0,1 1,00 1,00 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 1,00 1,00 

LOP 
Vůle 2,2‰; Předpětí 0,1 0,08 0,33 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 0,47 0,71 

3 segmenty 

LBP 
Vůle 2,2 ‰; Předpětí 0,1 3,00 3,00 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 2,50 1,9 

LOP 
Vůle 2,2‰; Předpětí 0,1 0,04 0,17 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 0,27 0,47 

Největší diference (charakterizovanou nejmenší hodnotou  𝑅𝐾 a 𝑅𝐵) horizontálních a vertikálních 

koeficientů je dosahována u konfigurace ložisek se zatížením na segment LOP. Taktéž se diference 

zvyšuje s menším počtem segmentů. Nejmenší citlivost na změnu geometrických parametrů (vůle a 

předpětí) má ložisko se 3 segmenty LOP: změna z 0,04 (při vůli 2,2 ‰ a předpětí 0,1) na 0,27 (při vůli 

1,15 ‰ a předpětí 0,4).  
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8 Citlivostní analýza dynamických vlastností rotorové 

soustavy 

V této sekci je posuzován vliv změny geometrie radiálních kluzných ložisek na dynamické 

vlastnosti rotoru zkoumané parní turbíny při provozních otáčkách 5500 min-1. Tato MKP analýza 

stability rotoru je blíže popsána v kapitole 7.2. Vstupem této metodiky je model rotoru turbínové 

části turbosoustrojí, který je matematicky reprezentovaný 1D kontinuem. Do výpočtu jsou dále 

zahrnuty dynamické vlastnosti ložisek v podobě matic tuhostí a útlumů vypočítaných v prostředku 

ROMAC MAXBRG. Pro komplexní výpočet stability jsou zahrnuty destabilizující vlivy od proudění páry 

v ucpávkách, jež jsou stejně jako kluzná ložiska charakterizovány maticemi tuhostí a útlumů 

vypočítaných v prostředku SEAL. Vliv základu není v analýze uvažován. Výsledkem této analýzy 

stability na provozních otáčkách je stanovení kritických otáček a Q faktorů, respektive útlumů 

(logaritmických dekrementů) vlastních ohybových tvarů kmitu rotoru. 

Rozměry rotoru i uvažovaných ložisek zůstávají stejné, jako u původně navržených ložisek 

zkoumané parní turbíny. Společné vlastnosti uvažovaných ložisek jsou shrnuty v tab. 18. Model 

rotoru a schematické znázornění umístění uvažovaných ložisek a ucpávek jsou znázorněny na obr. 33. 

Meziložisková vzdálenost je 4160 mm a střední průměr rotoru 430 mm.  

 

Obr. 33. Model rotoru 

Výpočtem stanovená celková destabilizující síla od ucpávek 𝐾 −𝐷𝜔  je 1,495𝐸7 𝑁/𝑚  při 

nominální úhlové rychlosti 𝜔 = 575,9 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1 (5500 𝑚𝑖𝑛−1). Při výpočtu byly uvažovány plné 

vstupní rychlosti parního média do ucpávek a provozní ucpávkové vůle.  
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Tab. 18. Společné vlastnosti uvažovaných kluzných ložisek 

Parametry: Přední ložisko Zadní ložisko 

Průměr ložiska 200 mm 220 mm 

Šířka ložiska 108 mm 134 mm 

Tloušťka segmentů 28 mm 32 mm 

Offset 0,5 0,5 

Zatížení 27 300 N 35 200 N 

Otáčky 5500 min-1 

Úhlové rozpětí segmentů 
5 segmentů – 60° 
4 segmenty – 72° 
3 segmenty – 90° 

Faktor přenosu teplého oleje 
z předchozího segmentu 

0,75 

Mazací olej ISO VG 46 

Teplota mazacího oleje 45 °C 

Vstupní tlak mazacího oleje 1,5 bar (150 kPa) 

Je zde zásadní rozdíl oproti původním výpočtům destabilizujících sil od ucpávek během návrhu, 

kdy uvažované vstupní rychlosti byly snížené (z důvodu použití brzd). Původně vypočítaná 

destabilizující síla 𝐾 − 𝐷𝜔 vycházela nižší. Proto vypočítaný 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve 

vertikálním směru na původně navržených ložiskách vykazoval dostatečný útlum. Při analýze stability 

rotoru s novým konzervativním výpočtem ucpávek, vychází kritický 1. vlastní ohybový tvar rotoru ve 

vertikálním směru na hranici stability (Logaritmický dekrement činí 0,01), čímž se výpočet velice blíží 

ke skutečnosti (obr. 34).  

 

Obr. 34. Příslušný vlastní tvar na hranici nestability; původní upravená 5 segmentová ložiska, LOP, 
relativní vůle ložisek 2,3‰ 

Vzhledem k tomu, že ostatní vlastní ohybové tvary kmitu vychází dostatečně stabilní, omezím 

následující citlivostní analýzu na tento příslušný nestabilní vlastní tvar kmitu rotoru. 

𝑛𝑘 = 1847,2 𝑚𝑖𝑛
−1 

𝑄𝑘 =  479,3 
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Uvažovaná ložiska v této citlivostní analýze jsou opět s 5, 4 a 3 segmenty. Rozmístění segmentů je 

v pozicích LBP i LOP. Největší vliv na změny dynamických vlastností olejového filmu dle předchozí 

kapitoly má především změna vůle a předpětí. Proto budou uvažována krajní řešení těchto 

parametrů: velká vůle při malém předpětí a naopak malá vůle při velkém předpětí. Hodnoty těchto 

vůlí a předpětí jsou uvedené ve výsledné tabulce (tab. 19). 

8.1 Analýza stability rotoru uloženého v 5 segmentových ložiskách 

 

Obr. 35. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 5 segmentů, LBP, relativní 
vůle 2,2‰, předpětí 0,1 

 

Obr. 36. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 5 segmentů, LBP, relativní 
vůle 1,15‰, předpětí 0,4 
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Obr. 37. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 5 segmentů, LOP, relativní 
vůle 2,2‰, předpětí 0,1 

 

Obr. 38. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 5 segmentů, LOP, relativní 
vůle 1,15‰, předpětí 0,4 

5 segmentů, LOP, min. vůle 

5 segmentů, LOP, max. vůle 
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8.2 Analýza stability rotoru uloženého v 4 segmentových ložiskách 

 

Obr. 39. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 4 segmenty, LBP, relativní 
vůle 2,2‰, předpětí 0,1 

 

Obr. 40. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 4 segmenty, LBP, relativní 
vůle 1,15‰, předpětí 0,4 

 

Obr. 41. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 4 segmenty, LOP, relativní 
vůle 2,2‰, předpětí 0,1 

4 segmenty, LBP, max. vůle 

4 segmenty, LBP, min. vůle 

4 segmenty, LOP, max. vůle 
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−1 

𝑄𝑘 = −5,3 
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−1 
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Obr. 42. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 4 segmenty, LOP, relativní 
vůle 1,15‰, předpětí 0,4 

8.3 Analýza stability rotoru uloženého v 3 segmentových ložiskách 

 

Obr. 43. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 3 segmenty, LBP, relativní 
vůle 2,2‰, předpětí 0,1 
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Obr. 44. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 3 segmenty, LBP, relativní 
vůle 1,15‰, předpětí 0,4 

 

Obr. 45. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 3 segmenty, LOP, relativní 
vůle 2,2‰, předpětí 0,1 

 

Obr. 46. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru; 3 segmenty, LOP, relativní 
vůle 1,15‰, předpětí 0,4 

3 segmenty, LBP, min. vůle 

3 segmenty, LOP, min. vůle 
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8.4 Diskuze 

V následující tabulce (tab. 19) jsou shrnuty výsledky modální analýzy stability rotoru na 

provozních otáčkách 5500 min-1 (obr. 35 - 46). Jsou sledovány kritické otáčky, Q faktor a logaritmický 

dekrement 1. vlastního ohybového tvaru kmitu rotoru ve vertikálním směru. Při změně konfigurace 

segmentů z LBP na LOP dochází k poklesu hodnot kritických otáček. Taktéž dochází ke zlepšení 

útlumových vlastností (navýšení Logaritmického dekrementu). Se snižujícím se počtem segmentů, 

velkou vůlí a nízkým předpětím, dochází k dostatečné stabilizaci sledovaného vlastního tvaru kmitu 

ve vertikálním směru. Je zde patrná korelace mezi diferencí horizontálních a vertikálních koeficientů 

a stabilitou rotoru. 

Tab. 19. Přehled jednotlivých vypočítaných hodnot kritických otáček, Q fatorů a logaritmických 
dekrementů 

Typ ložiska 
Kritické otáčky 

[min-1] 
Q faktor 

[-] 
Logaritmický 
dekrement [-] 

5 segmentů 

LBP 
Vůle 2,2 ‰; Předpětí 0,1 1876,9 -5,8 -0,54 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 2051,4 -5,4 -0,58 

LOP 
Vůle 2,2‰; Předpětí 0,1 1819,5 -126,2 -0,02 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 2046,7 -5,6 -0,56 

4 segmenty 

LBP 
Vůle 2,2 ‰; Předpětí 0,1 1885,0 -5,3 -0,59 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 2055,7 -5,4 -0,58 

LOP 
Vůle 2,2‰; Předpětí 0,1 1855,6 21,0 0,15 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 2041,9 -5,7 -0,55 

3 segmenty 

LBP 
Vůle 2,2 ‰; Předpětí 0,1 1905,5 -6,3 -0,50 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 2040,9 -5,7 -0,55 

LOP 
Vůle 2,2‰; Předpětí 0,1 1803,7 11,7 0,27 

Vůle 1,15 ‰; Předpětí 0,4 2006,9 -6,4 -0,49 

Tato asymetrie v maticích tuhostí a útlumů má zásadní vliv na stabilitu příslušného vlastního 

tvaru. Vlivem této asymetrie dochází k separaci prostorových „nafouklých“ vlastních tvarů kmitu na 

horizontální a vertikální směr. Největší asymetrie je dosažena u 3 segmentového ložiska s konfigurací 

segmentů LOP, při velkých vůlích a nízkým předpětím. Rotor uložený v těchto ložiskách vykazuje 

nejvyšší útlum 1. vlastního ohybového tvaru kmitu rotoru ve vertikálním směru (nejvyšší hodnotu 

Logaritmického dekrementu respektive nejnižší hodnota Q faktoru). U ostatních konfigurací (mimo 4 

segmenty, LOP, velká vůle, minimální předpětí) je tento příslušný vlastní tvar nestabilní.  
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9 Experimentální ověření správnosti řešení 

Z výše uvedených kapitol, které se zabývají studiem vlivností změny geometrie na dynamické 

vlastnosti olejového filmu v kluzných ložiskách a následně i rotorové soustavy, vychází jednoznačný 

závěr ve prospěch ložisek se 3 segmenty. Rozměry montážních vůlí a předpětí segmentů byly zvoleny 

tak, aby byla docílená co největší asymetrie prvků v matici tuhostí. Tato asymetrie, jak je možné se 

přesvědčit v kapitole 8, má velice pozitivní vliv na stabilitu 1. vlastního ohybového tvaru kmitu 

rotorové soustavy. Velice problematické je ale najít užitečné reference o použití takových ložisek na 

internetu, a dokonce i věhlasné firmy, které se zabývají výrobou kluzných ložisek, nemají s provozem 

ložisek této koncepce téměř žádné zkušenosti. Vyvstával docela problém si tento nový návrh u 

vedení společnosti prosadit. Výhodou se ukázala naléhavá tíha situace, kdy zákazník očekával 

stanovisko, jak se k tomuto případu postavíme. Jako výrobce byla vybrána firma John Crane, která od 

nás obdržela zadávací dokumentaci s požadovanými geometrickými parametry (viz tab. 20), na jejichž 

základech byla ložiska vyrobena. Výsledek výpočtu z kódu ROMAC MAXBRG pro nominální otáčky 

5500 min-1 těchto ložisek, je přiložen v příloze A1 a A2 této disertační práce. 

Tab. 20. Geometrické parametry kluzných ložisek se třemi segmenty 

 Přední ložisko Zadní ložisko 

Průměr ložiska 200 mm 220 mm 

Šířka ložiska 108 mm 134 mm 

Tloušťka segmentů 28 mm 32 mm 

Střední průměrová vůle 
(relativní průměrová vůle) 

0,46 mm (2,3‰) 0,505 mm (2,3‰) 

Střední předpětí 
Spodní segment - 0,1 
Horní segmenty - 0,3 

Spodní segment - 0,1 
Horní segmenty - 0,3 

Offset 0,5 0,5 

Zatížení 27 300 N 35 200 N 

Směr zatížení LOP (ryze vertikálně) 

Počet segmentů 3 

Úhlové rozpětí segmentů 90° 

Mazací olej ISO VG 46 

Vstupní teplota mazacího oleje 45 °C 

Vstupní tlak mazacího oleje 1,5 bar (150 kPa) 

K zamezení vzniku flutteru u horních segmentů, které jsou nezatížené, bylo, dle doporučení 

publikované v článku Nicholase [8], zvětšeno předpětí z původních 0,1 na 0,3. Zvětšení předpětí 

horních segmentů má dle výše provedených studií zanedbatelný vliv na dynamické vlastnosti 

kluzných ložisek. Výsledné dynamické vlastnosti totiž určují především zatížené segmenty. Významně 



Disertační práce 

74 

se ale snižuje náchylnost k tomuto ději, který by se mohl pravděpodobně u takto úhlově dlouhých 

segmentů vyskytnout. 

Aby byl znám komplexní vliv nově navržených ložisek na dynamické vlastnosti rotorové soustavy, 

je opět použita modální analýza stability na provozních otáčkách. Vychází ze stejného modelu rotoru i 

vlivu ucpávek jako v předchozí osmé kapitole. V tab. 21 je shrnutí všech nalezených vlastních tvarů 

kmitu rotoru v otáčkovém rozsahu 500 – 8000 min-1 uvedených na obr. 47 - 51. Jsou zde uvedeny 

taktéž hodnoty kritických otáček, Q faktorů a Logaritmických dekrementů. 

Tab. 21. Geometrické parametry kluzných ložisek se třemi segmenty 

Vlastní tvar: 
Kritické otáčky 

[min-1] 

Q 
faktor 

[-] 

Logaritmický 
dekrement 

[-] 

1. vlastní ohybový tvar – horizontální směr 1001,2 2,1 1,50 

2. vlastní ohybový tvar – horizontální směr 1548,1 1,1 2,86 

1. vlastní ohybový tvar – vertikální směr 1889,3 9,1 0,34 

3. vlastní ohybový tvar – horizontální směr 6380,5 2,3 1,37 

2. vlastní ohybový tvar – vertikální směr 6646,5 2,5 1,26 

Jak je patrné v tab. 21, žádný z vlastních tvarů kmitu rotoru nespadá do blízké oblasti provozních 

otáček 5500 min-1. Červeně je pak vyznačen zkoumaný ohybový tvar kmitu, který má nejmenší útlum 

(nejmenší hodnota Logaritmického dekrementu, nejvyšší hodnotu Q faktoru). 

 

Obr. 47. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru v horizontálním směru 
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Obr. 48. 2. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru v horizontálním směru 

Obr. 49. 1. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru 

 

Obr. 50. 3. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru v horizontálním směru 

-0.1

0

0.1

-0.1

0

0.1

  Mode shape - JC
M

AXBRG
K
UOPIO

Note:Kuopio,vliv ucpavek bez brzd   08-Sep-2014

Rotor

n
k
   =   1584.1 rpm

Q
k
  =      1.1

max. error  =     45.9 rpm

-0.1

0

0.1

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

  Mode shape - JC
K
UOPIO

Note:Kuopio,vliv ucpavek bez brzd   08-Sep-2014

Rotor

n
k
   =   1889.3 rpm

Q
k
  =      9.1

max. error  =     90.7 rpm

-0.1

0

0.1

-0.1

0

0.1

  Mode shape - JC
M

AXBRG
K
UOPIO

Note:Kuopio,vliv ucpavek bez brzd   08-Sep-2014

Rotor

n
k
   =   6380.5 rpm

Q
k
  =      2.3

max. error  =     49.5 rpm

𝑛𝑘 = 1584,1 𝑚𝑖𝑛
−1 

𝑄𝑘 =  1,1 
 

𝑛𝑘 = 1889,3 𝑚𝑖𝑛
−1 

𝑄𝑘 =  9,1 
 

𝑛𝑘 = 6380,5 𝑚𝑖𝑛
−1 

𝑄𝑘 =  2,3 
 



Disertační práce 

76 

Obr. 51. 2. vlastní ohybový tvar kmitu rotoru ve vertikálním směru 

Na obr. 52 je znázorněné již vyrobené přední radiální kluzné ložisko se třemi naklápěcími 

segmenty. 

 

Obr. 52. Přední kombinované radiální kluzné ložisko se třemi naklápěcími segmenty 
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ložisko. Olej je na segmenty dopravován skrz mazací trysky, které jsou umístěné mezi segmenty (obr. 

53). Vůle mezi rotorem a axiální olejovou vložkou je u předního ložiska 10 mm a u zadního 5,5 mm. 

Přebytečný olej tak může bez problémů z ložiska axiálně odtékat, aniž by se vytvořil přetlak v ložisku. 

Horní segmenty jsou rozmístěné v pozicích 30° a 150° a spodní segment má bod podepření v úhlu 

270° od horizontální osy 𝑋 proti směru hodinových ručiček. Segmenty jsou v místě podepření 

zajištěny čepem proti vypadnutí (obr. 53) a jejich styčná plocha s ložiskovým domkem tvoří přímkový 

kontakt. 

 

Obr. 53. Řez 3 segmentovým radiálním kluzným ložiskem 

Na obr. 54 je znázorněno usazení předního, 3 segmentového ložiska do ložiskového stojanu. Na 

obr. 54a je patrné umístění termočlánku na spodním segmentu, který je oboustranně zasunut pod 

kompozici v místě předpokládaného maximálního teplotního namáhání. 
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a) b) 

Obr. 54. Usazení předního kombinovaného kluzného ložiska [Autor] 

9.1 Analýza prvního najetí parní turbíny 

Po řádné montáži a usazení předního a zadního kluzného ložiska do ložiskových stojanů, bylo 

provedeno první najetí. Při prohřevu parní turbíny na prohřívacích otáčkách 3000 min-1, rotor 

nevykazoval žádné známky abnormalit. Při dalším zvyšování otáček parní turbíny, jak je vidět na obr. 

55, se začaly zvyšovat i relativní rotorové vibrace u obou kluzných ložisek. Rapidní nárůst relativních 

rotorových vibrací k hodnotám přes 120 µm peak – peak vedl k nouzovému odstavení parní turbíny 

při dosažení nominálních otáček 5500 min-1. Stejný jev se opakoval i při druhém pokusu o najetí 

stroje na provozní otáčky. Bylo tedy nutné provést analýzu, proč došlo k takovému selhání.  

Následující časové řady signálů (obr. 55 - 59) z DCS poukazují na skutečnost, že veškeré provozní 

parametry parní turbíny byly v předepsaných mezích, kromě již zmíněných relativních rotorových 

vibrací. Absolutní statorové vibrace byly velice nízké, a proto zde nebudou analyzovány. Teplota i tlak 

mazacího oleje byl na standardních hodnotách a po celou dobu najetí konstantní (obr. 55 a 56). Při 

najetí na otáčky byly otevřeny pouze VTRV 1 a VTRV 2 a to do 4% s minimální diferencí mezi oběma 

ventily (obr. 56). To znamená, že do parní turbíny šlo velmi malé množství páry a rotor tudíž nemohl 

být externě buzen silou od působení páry. 
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Obr. 55. Relativní rotorové vibrace a teplota mazacího oleje při najetí parní turbíny 

 

Obr. 56. Tlak mazacího oleje a poloha otevření VTRV č. 1 a 2 při najetí parní turbíny 

Stejně tak teploty segmentů radiálních ložisek i axiálního ložiska byly v mezích očekávaných 

hodnot (obr. 57, 58 a 59). Teplota spodních zatížených segmentů radiálních ložisek byla v axiálním 

směru s rozdílem do 2 °C. Stejně tak teplota spodních a horních segmentů axiálního ložiska je stejná, 

což svědčí o správném usazení ložisek a vyrovnání rotoru. 
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Obr. 57. Teploty axiálního ložiska při najíždění parní turbíny 

 

Obr. 58. Teploty předního radiálního ložiska při najíždění parní turbíny 

 

Obr. 59. Teploty zadního radiálního ložiska při najíždění parní turbíny 
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Pomocí 16 kanálového analyzátoru vibrací a hluku OROS OR 36 (obr. 60) byly prostřednictvím 

monitorovacího a zabezpečovacího systému chvění a posuvů MMS 6000 snímány signály ze snímačů 

relativních rotorových vibrací a signálu fázové značky. Tyto signály byly vzorkovány frekvencí 2,048 

kHz. Veškeré zpracování analyzovaných signálů následně proběhlo v programovém prostředku 

NVGate.  

 

Obr. 60. Analyzátor hluku a vibrací OROS OR 36 [29] 

Na obr. 61 - 64 jsou znázorněny amplitudové spektrogramy Fourierovy transformace 

analyzovaných signálu relativních rotorových vibrací předního a zadního ložiska v jednotlivých 

směrech. Tyto amplitudové spektrogramy jsou ze stejného časového úseku, jako předchozí časové 

řady na obr. 55 - 59. 

 

Obr. 61. Přední ložisko ve směru X 
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Obr. 62. Přední ložisko ve směru Y 

 

Obr. 63. Zadní ložisko ve směru X 

 

Obr. 64. Zadní ložisko ve směru Y 
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Na amplitudových spektrogramech na obr. 61 – 64 je ve všech měřených signálech patrná 

subsynchronní složka na 0,4 x harmonické frekvenci. Její amplituda i frekvence narůstá se zvyšující se 

synchronní frekvencí. Můžeme vyloučit nestabilitu vlastního ohybového tvaru rotorové soustavy, 

jelikož její frekvence by byla konstantní a neměnila by se s otáčkami. Stejně tak amplituda na 

subsynchronní frekvenci zůstává, i když je parní turbína odstavená a nejde do ní již žádná pára.  

9.2 Experimentální stanovení kritických otáček a útlumu vlastního 

tvaru 

Experimentální stanovení kritických otáček a logaritmického dekrementu bylo vyhodnoceno ze 

signálů relativního rotorového chvění z doběhu parní turbíny. Amplitudové a fázové charakteristiky 

Fourierových obrazů naměřených signálů (odezev) byly získány aplikací řádové analýzy 1. harmonické 

složky (obr. 65 a 66). Modrá křivka označuje signál příslušného ložiska ve směru X a červená křivka 

signál ve směru Y. Jak je z výsledků této analýzy patrné, byl vybuzen pouze jeden vlastní tvar. Tyto 

charakteristiky byly posléze exportovány do programového prostředku Matlab, ve kterém došlo 

k vyhodnocení amplitudových charakteristik příslušných přenosových funkcí. Na základě těchto 

funkcí byly následně určeny hodnoty kritických otáček a logaritmických dekrementů odpovídající 

vlastních tvarů kmitu rotorové soustavy. 

 

Obr. 65. Řádová analýza z doběhu parní turbíny předního ložiska ve směrech X (modrý signál) a Y 
(červený signál) 
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Obr. 66. Řádová analýza z doběhu parní turbíny zadního ložiska ve směrech X (modrý signál) a Y 
(červený signál) 

 

Obr. 67. Amplitudová charakteristika přenosové funkce signálu relativního rotorového chvění 
předního ložiska ve směru X 
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Obr. 68. Vypočítaný první vlastní ohybový tvar kmitu rotorové soustavy ve vertikálním směru 

Tab. 22. Porovnání kritických otáček a Logaritmických dekrementů 

Otáčky 
experiment 

[min-1] 

Otáčky MKP 
analýza [min-1] 

Rozdíl otáček 
∆ [min-1] 

Log. 
Dekrement - 
experiment 

Log. 
Dekrement - 
MKP analýza 

Rozdíl Log. 
Dekrement ∆ 

2100 2124 24 0,33 0,29 0,04 

Z tab. 22 je patrné, že kritické otáčky a útlum 1. vlastního ohybového tvaru kmitu rotorové 

soustavy, stanovený experimentem a MKP analýzou najetí bez vlivu ucpávek (obr. 68), jsou ve velice 

dobré shodě. Skutečné dynamické vlastnosti olejového filmu v ložisku při otáčkách 2100 min-1 jsou 

velice podobné vypočítaným dynamickým vlastnostem olejového filmu, v podobě koeficientů tuhostí 

(𝐾𝑥𝑥 𝑎 𝐾𝑦𝑦) a útlumů (𝐵𝑥𝑥  𝑎 𝐵𝑦𝑦) vypočítané pomocí ROMAC MAXBRG uvedené v příloze A1 a A2. 

Tyto matice tuhostí a útlumů byly rovněž použité v MKP modální analýze rotordynamiky uvedené 

v tab. 22. 

9.3 Řádová analýza najetí parní turbíny a orbity 

Na obr. 69 a 70 jsou vyobrazeny amplitudové a fázové charakteristiky řádové analýzy 

1. harmonické složky signálů relativních rotorových vibrací během najetí parní turbíny. Tyto 

charakteristiky byly opět následně exportovány do programového prostředku Matlab, ve kterém 

došlo k vyhodnocení filtrovaných orbit středu čepu v ložisku se znázorněním jeho precesního pohybu. 

Tyto filtrované orbity jsou vykresleny na různých otáčkových hladinách dokumentující najetí parní 

turbíny. 
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Obr. 69. Řádová analýza signálu předního ložiska ve směrech X (modrý signál) a Y (červený signál) 

Obr. 70. Řádová analýza signálu zadního ložiska ve směrech X (modrý signál) a Y (červený signál) 
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Obr. 71. Filtrované orbity pro otáčky čepu v ložisku v rozsahu otáček 31 min-1 (otáčky natáčecího 
zařízení) až 5500 min-1 (otáčky, kdy se projevila subsynchronní frekvence) 

Znázorněné orbity na obr. 71 mají elipsovitý tvar dominantně v horizontálním směru a to 

především u zadního ložiska při otáčkách 31 min-1 (otáčky natáčecího zařízení) a u obou ložisek při 

5500 min-1 (nominální otáčky). Je to dáno tím, že ložisko má v horizontální tuhost 𝐾𝑥𝑥 mnohem menší 

než tuhost vertikální 𝐾𝑦𝑦. Celkově má přední ložisko menší výchylky orbity než ložisko zadní, což je 

zřejmě způsobeno rozdílným průměrem ložisek a tím menší vůlí u předního ložiska. Taktéž je 

zajímavá změna precesního pohybu středu čepu předního ložiska ze zpětné precese na dopřednou 

precesi mezi otáčkami 500 min-1 a 3000 min-1 vlivem přechodu přes 1. vlastní ohybový tvar rotoru ve 

vertikálním směru na otáčkách 2100 min-1. 



Disertační práce 

90 

 

Obr. 72. Nefiltrované orbity pro otáčky čepu v ložisku 5500 min-1 

Pro vykreslení nefiltrovaných orbit (obr. 72), byla použita délka signálů o hodnotě 2 period 

dominantní subsynchronní frekvence. Při porovnání filtrovaných orbit předního i zadního ložiska na 

obr. 71 s nefiltrovanými orbity na obr. 72 při otáčkách 5500 min-1 je patrné, že čep v obou ložiscích 

kmitá ryze horizontálně při dominanci subsynchronní složky vibrací. Vytvořit filtrovanou orbitu na 

subsynchronní frekvenci bohužel není možné, jelikož harmonická složka na této frekvenci není 

synchronní s frekvencí fázové značky. 

Z výše provedených analýz vibračního chování rotoru parní turbíny uloženého v 3 segmentových 

ložiskách, je možné zrekapitulovat zjištěné poznatky krátce do bodů: 

 Při uvádění parní turbíny na nominální otáčky 5500 min-1, došlo při dosažení těchto otáček 

k nouzovému odstavení z důvodu vysokých relativních rotorových vibrací parní turbíny. 

 Teploty radiálních kluzných ložisek i axiálního kluzného ložiska byly na odpovídajících 

hodnotách. 

 Ve spektrech Fourierovy transformace signálu je patrná dominantní subsynchronní složka na 

0,4x synchronní frekvence od 4000 min-1 a její amplituda i frekvence roste společně se 

synchronní frekvencí. 

 Hodnoty útlum 1. vlastního tvaru rotoru ve vertikálním směru stanovené experimentem a 

MKP výpočtem jsou téměř totožné. 

 Z filtrovaných orbit předního a zadního kluzného ložiska na jednotlivých otáčkových 

hladinách je patrná malá horizontální tuhost především u zadního ložiska při otáčkách 31 

min-1 (otáčky natáčecího zařízení) a u obou ložisek při 5500 min-1 (nominální otáčky). Stejně 
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tak z nefiltrovaných orbit na otáčkách 5500 min-1 je patrný ryze horizontální pohyb čepu 

v ložisku. 

Problém s malou tuhostí kluzných ložisek v horizontálním směru při provozu parní turbíny na 

natáčedle je zřejmý ze samotné koncepce těchto ložisek. Místa podepření pivotů horních segmentů 

jsou nad dělící rovinou. Vzhledem k tomu, že rotor leží pouze na spodním segmentu, který se může 

naklápět, zajištění stability v horizontálním směru je pouze na horních segmentech. Pokud se ale na 

horních segmentech nevytvoří potřebný hydrodynamický tlak, k čemuž při tak malých otáčkách 

(31 min-1) nedochází, tato opora v horizontálním směru pak chybí. Stejnou analogii můžeme vidět na 

obr. 73 u zadního ložiska, kdy se zvyšujícími se otáčkami má správně docházet k nárůstu tuhosti 

v horizontálním směru (při uvažování režimu mazání Flooded). Na filtrovaných orbitách z obr. 71, lze 

pozorovat přesně opačný jev. To mě přivádí na myšlenku nedostatečného průtočného množství 

mazacího oleje kluznými ložisky, čímž začnou oba horní segmenty plně hladovět (Starvation 

phenomenon). Se zvyšujícími se otáčkami čepu v ložisku se zvyšuje i požadavek na průtočné množství 

mazacího oleje (kapitola 2.2). Čím větší jsou pak otáčky, segmenty víc a víc hladoví, až není 

dostatečné množství oleje, které by vyplnilo ložiskovou vůli mezi segmentem a čepem. Potřebný 

hydrodynamický tlak se následně nevytvoří a horizontální tuhost olejového filmu v ložisku se vytrácí.  

9.4 Analýza hladovění segmentu 

K analýze hladovění segmentů je použit již zmíněný konečně prvkový kód ROMAC MAXBRG, který 

tento model zahrnuje ve svém algoritmu. Při běžných výpočetních operacích kluzných ložisek se 

většinou nepoužívá, jelikož jeho výpočetní čas je díky konečně prvkovému modelu, velice dlouhý 

(řádově hodiny). Při této analýze je nutné znát přesné průtočné množství oleje, které přichází do 

ložiska. Oproti klasické analýze kluzných ložisek, kdy průtok oleje je výsledkem výpočtu a ložisko je 

počítáno vždy za podmínky dostatečného množství mazacího oleje. Tento jev hladovění segmentů a 

jeho modelace je podrobně popsán v kapitole 6.1. 

Na následujících grafech (obr. 73 a 74) jsou výsledky výpočtů dynamických koeficientů tuhostí a 

útlumů při uvažování dvou různých režimech mazání – Starvation (hladovění segmentů) a Flooded 

(zaplavení segmentů) v závislosti na otáčkách. Rozměry zkoumaného ložiska jsou stejné, jako zadní 

radiální 3 segmentové ložisko. Při výpočtu hladovění se vycházelo ze standardních podmínek mazání. 

Při nominálním tlaku mazacího oleje 1,5 baru, je průtok mazacího oleje ložiskem stanoven na 36 

l.min-1 (přední ložisko) a 55 l.min-1 (zadní ložisko). Vzhledem k tomu, že tlak mazacího oleje během 
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najíždění parní turbíny byl nastaven na 2 bary, je taktéž tento zvýšený průtok uvažován ve výpočtu, 

přičemž průtok mazacího oleje ložiskem se zvýší na 57 l.min-1 (přední ložisko) a 82 l.min-1 (zadní 

ložisko). 

 

Obr. 73. Tuhost olejového filmu zadního ložiska v závislosti na otáčkách 

Se zvyšujícími se otáčkami, narůstá i tuhost olejového filmu u zaplaveného ložiska. Při uvažování 

hladovění segmentu dochází, vzhledem k nedostatečnému průtoku mazacího oleje ložiskem při 

vyšších otáčkách, ke ztrátě horizontální tuhosti. Při tlaku oleje 1,5 bar, dochází k poklesu horizontální 

tuhosti už před 2000 min-1. Při vyšším průtoku (při tlaku mazacího oleje 2 bary), má horizontální 

tuhost tendenci kopírovat křivku tuhosti zaplaveného ložiska. Tuhost olejového filmu ve vertikálním 

směru je v obou případech režimu mazání ložiska velice podobná. Je to dáno tím, že vertikální tuhost 

olejového filmu určuje pouze olejový film spodního segmentu, přičemž horní segmenty nijak 

nepřispívají. 

 

Obr. 74. Útlum olejového filmu zadního ložiska v závislosti na otáčkách 
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Útlum olejového filmu v horizontálním i vertikálním směru na obr. 73 má podobnou závislost, 

jako výše popsaný průběh horizontálních a vertikálních tuhostí olejového filmu. 

Na obr. 75 a 76, jsou znázorněny predikované profily hydrodynamického tlaku a tloušťky 

olejových filmů na jednotlivých segmentech pro otáčkové hladiny 2000 a 5500 min-1 a při vstupním 

tlaku mazacího oleje 2 bary. Na otáčkové hladině 2000 min-1 je průtok oleje dostatečný, aby se 

částečně vytvořil hydrodynamický tlak na horních segmentech a tím i tuhost olejového filmu 

v horizontálním směru. Tloušťky olejových filmů horních segmentů jsou symetrické, čemuž odpovídá i 

excentricita. Čep vyplave ryze vertikálně nahoru. Při otáčkové hladině 5500 min-1 dochází k plnému 

hladovění horních segmentů a tím ztrátě hydrodynamického tlaku. Čep v ložisku nyní nemá žádnou 

horizontální oporu a odvalí se k pravému hornímu segmentu, jak je patrné na excentricitě i profilu 

tlouštěk olejových filmů horních segmentů. 

  

  

Obr. 75. Profil tlaku a tloušťky olejového filmu na segmentech zadního ložiska; 2000 min-1, tlak 
mazacího oleje 2 bar; excentricita středu čepu v ložisku 
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Obr. 76. Profil tlaku a tloušťky olejového filmu na segmentech zadního ložiska; 5500 min-1, tlak 
mazacího oleje 2 bar; excentricita středu čepu v ložisku 

Na grafech (obr. 77 - 78) jsou zobrazeny výsledky dynamických vlastností olejového filmu 

v závislosti na průtoku mazacího oleje kluzným ložiskem při provozních otáčkách 5500 min-1. Opět 

jsou uvažovány oba režimy mazání (Flooded i Starvation). Analýza je provedena jak pro přední, tak i 

pro zadní 3 segmentové ložisko. 

 

Obr. 77. Tuhost olejového filmu předního ložiska v závislosti na průtoku 
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Obr. 78. Útlum olejového filmu předního ložiska v závislosti na průtoku 

Z grafů na obr. 77 a 78 vyplývá, že aby mohlo být přední ložisko provozováno jako přímo mazané, 

musí být průtočné množství mazacího oleje minimálně 85 l.min-1. Při tomto průtočném množství se 

již vytváří částečně hydrodynamický tlak na horních segmentech, přičemž narůstá horizontální tuhost 

olejového filmu. Obdobná situace je u zadního ložiska (obr. 79 a 80). Při přibližným minimálním 

průtočným množství mazacího oleje 120 l.min-1, již začíná narůstat potřebná tuhost olejového filmu 

v horizontálním směru. Pro dosažení stejných dynamických vlastností olejového filmu jako u 

zaplaveného ložiska, by množství mazacího oleje muselo činit zhruba 140 l.min-1 u předního a 

220 l.min-1 u zadního ložiska. 

 

Obr. 79. Tuhost olejového filmu zadního ložiska v závislosti na průtoku 
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Obr. 80. Útlum olejového filmu zadního ložiska v závislosti na průtoku 

9.5 Úprava 3 segmentového ložiska  

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že pro správnou funkci 3 segmentového ložiska je nutné, aby byl 

zajištěn dostatečný průtok ložiskem. Pokud by se opět uvažovalo s přímým mazáním ložiska, bylo by 

zapotřebí navýšit průtočné množství mazacího oleje ideálně na trojnásobek původního průtočného 

množství. Výhodnější se jeví varianta zaplaveného ložiska s mírným přetlakem mazacího oleje uvnitř 

ložiska. Průtočné množství mazacího oleje pak může být srovnatelné jako u původních pěti 

segmentových ložisek. Správná funkčnost 3 segmentových ložisek pak bude i nadále zachována, aniž 

by se rapidně navýšily statické charakteristiky. 

Proto jsem navrhnul následující úpravy: 

1. Zvětšení průměru mazacích trysek (viz tab. 23), čímž se navýší průtok ložiskem při zachování 

stejného vstupního tlaku mazacího oleje před ložiskem. Celkový počet mazacích trysek, který 

činil 9 u předního ložiska a 15 u zadního ložiska, zůstal beze změny. Průtočné množství 

mazacího oleje se tímto navýší na 55 l.min-1u předního ložiska a na 70 l.min-1u zadního ložiska 

při tlaku mazacího oleje 1,5 bar. 

Tab. 23. Změna průměrů mazacích trysek 

Ložisko 
Původní průměr trysky [mm] / 

celkový průtok [l.min-1] 
Nový průměr trysky [mm] / 

celkový průtok [l.min-1] 

Přední ložisko 2,5 / 36 3,1 / 55 

Zadní ložisko 2,4 / 56 2,7 / 70 
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2. Zmenšení vůlí axiálních olejových vložek (viz tab. 24) k omezení axiálního výtoku mazacího 

oleje ložiskem. Tím dojde k vytvoření mírného přetlaku 0,3 bar mazacího oleje uvnitř ložiska a 

ložisko se tímto mazacím olejem zaplaví. 

Tab. 24. Změna průměrů mazacích trysek 

Ložisko 
Původní vůle axiální olejové 

vložky [mm] 
Nová vůle axiální olejové 

vložky [mm] 

Přední ložisko 10 1 

Zadní ložisko 5,5 1 

9.6 Najetí s upravenými 3 segmentovými ložisky 

Po provedené úpravě, která je popsána v předchozí podkapitole a po usazení ložisek do 

ložiskových stojanů, proběhlo najetí parní turbíny na otáčky. Ložiska na provozních otáčkách bez 

zatížení, nevykazovala žádný náznak vysokých relativních vibrací, který byl pozorován při prvním 

najetí. Celkové hodnoty relativních rotorových vibrací byly nízké a stabilní. Proto mohlo dojít 

k nafázování generátoru a postupnému zatěžování na výkon. Po nafázování generátoru, se 

průměrným trendem přibližně 1 MW/min bez problémů dosáhlo výkonu 48 MW (obr. 81 a 82). 

Během najetí na nominální výkon 46 MW, nebyly pozorovány žádné zvýšené hodnoty vibrací. Celkové 

hodnoty relativních rotorových vibrací během dosahovaly maximálních hodnot do 60 µm (peak – 

peak). Po dosažení nominálního výkonu 46 MW, se celkové hodnoty relativních rotorových vibrací u 

obou ložisek stabilizovaly na hodnotách do 30 µm (peak – peak). Dle normy ISO ČSN 7919 – 2 se 

relativní rotorové vibrace nachází v pásmu vibrací „A“ (0 – 90 µm, peak - peak). Celkové hodnoty 

absolutních statorových vibrací obou ložiskových stojanů ve všech měřicích směrech byly nízké 

(< 1,5 mm/s RMS). 
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Obr. 81. Časové řady relativních rotorových vibrací, výkonu a otevření VTRV 1 – 3; najetí na výkon 
8 – 48 MW 

 

Obr. 82. Časové řady teplot kompozic segmentů kluzných ložisek a výkonu; najetí na výkon 8 – 
48 MW 

Na kaskádových spektrech Fourierovy transformace signálů výchylky relativních rotorových 

vibrací předního a zadního ložiska (obr. 83 a 84) je patrné, že dominantní složky vibrací obsažené ve 

spektrech, jsou pouze na frekvencích 25 Hz (otáčky generátoru) a 92 Hz (otáčky turbíny).  



Disertační práce 

99 

 

Obr. 83. Relativní rotorové vibrace předního ložiska – směr X, najetí na výkon, 8 – 46 MW 

 

Obr. 84. Relativní rotorové vibrace zadního ložiska – směr X, najetí na výkon, 8 – 46 MW 

Nestabilní první vlastní ohybový tvar rotoru ve vertikálním směru okolo frekvence 30 Hz, který byl 

příčinou enormních relativních rotorových vibrací u původních 5 segmentových ložisek, nebyl v celém 

spektru výkonu generátoru vybuzen. Je tedy zřejmé, že tato koncepce ložiska se 3 naklápěcími 

segmenty v pozici segmentů LOP úspěšně stabilizovala tento původně nestabilní vlastní tvar rotoru. 

Díky tomu, je možné provozovat parní turbínu v celém výkonovém rozsahu. 

92 Hz 
25 Hz 

92 Hz 25 Hz 
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Teploty kompozice kluzných ložisek naměřené při nominálních otáčkách 5500 min-1 (obr. 82), 

přibližně odpovídají predikovaným teplotám dané výpočtem v ROMAC MAXBRG s maximálním 

rozdílem do 3 °C. Predikované teploty kompozice v ROMAC MAXBRG jsou počítány v místa uložení 

termočlánku na segmentech (což odpovídá obvodové pozici 75% úhlového rozpětí segmentu po 

směru otáčení). Jejich porovnání je uvedeno v tab. 25. 

Tab. 25. Porovnání predikovaných a naměřených teplot na spodních segmentech, vstupní teplota 
mazacího oleje 45 °C 

3 segmentové ložiska 
Predikovaná teplota kompozice 

spodního segmentu [°C] 
Naměřená teplota kompozice 

spodního segmentu [°C] 

Přední ložisko 85,4 82,8 

Zadní ložisko 87,2 85,8 

Dále jsem provedl porovnání predikovaných hodnot statických charakteristik mezi původním pěti 

segmentovým ložiskem s přímým mazáním a nově navrženým 3 segmentovým zaplaveným ložiskem. 

V tab. 26 a 27 jsou porovnány základní parametry kluzných ložisek, které jsou důležité v oblasti 

návrhu mazacího systému a z hlediska účinnosti parní turbíny. 

Tab. 26. Porovnání statických parametrů předního ložiska, 5500 min-1, vstupní teplota mazacího 
oleje 42,5 °C 

Přední ložisko 5 segmentové ložisko 3 segmentové ložisko 

Ztrátový výkon [kW] 20,6 25,9 

Výstupní teplota mazacího 
oleje [°C] 

54,2 62,3 

Průtok mazacího oleje [l.min-1] 51,8 55,6 

Tab. 27. Porovnání statických parametrů zadního ložiska, 5500 min-1, vstupní teplota mazacího 
oleje 42,5 °C 

Zadní ložisko 5 segmentové ložisko 3 segmentové ložisko 

Ztrátový výkon [kW] 26,0 31,5 

Výstupní teplota mazacího 
oleje [°C] 

53,1 61,8 

Průtok mazacího oleje [l.min-1] 78,9 70,4 

Z porovnání statických parametrů v tab. 26 a 27, je patrný přínos přímého mazání u 5 

segmentového ložiska v podobě nižších ztrátových výkonů i výstupní teploty mazacího oleje. 

Nicméně, vzniklá diference statických parametrů není dramatická. Důležitější je zde hlavně přínos 

z hlediska dynamické stability rotorové soustavy. 
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10 Zhodnocení dosažených výsledků a jejich přínos 

pro vědu a praxi 

Z výsledků studií dynamických vlastností olejového filmu a stability rotorové soustavy zkoumané 

parní turbíny v závislosti na změně vnitřní geometrie kluzného ložiska uvedených v předchozích 

kapitolách je patrný pozitivní přínos asymetrie prvků na hlavní diagonále v matici tuhosti, respektive 

diference mezi horizontálními a vertikálními koeficienty tuhostí na stabilitu rotorové soustavy. 

Největší vliv na velikost asymetrie má především zvyšující se montážní vůle, snižující se předpětí 

segmentů, menší počet segmentů a směr působení zatížení na segment. S nárůstem asymetrie 

dochází k separaci „nafouklých“ ohybových tvarů kmitu rotoru na vertikální a horizontální tvar a 

především k nárůstu útlumu (Logaritmického dekrementu) kritického ohybového tvaru kmitu rotoru. 

Na základech těchto výsledků byla navržena a optimalizována geometrie ložiska tak, aby byla 

zaručena stabilita rotorové soustavy. 

Výsledky citlivostní analýzy změny geometrie ložiska na dynamické vlastnosti olejového filmu 

provedené ve výpočetním kódu ROMAC MAXBRG, mohou taktéž sloužit jako určitý návod v situacích, 

kdy je potřeba modifikovat dynamické vlastnosti ložisek (modifikovat hodnoty tuhostí či útlumů v 

maticích). Je jasně zřetelné, které geometrické parametry ložisek změnit a jak tyto parametry změnit, 

aby se docílilo požadovaných modifikací. Ačkoliv jsou uvažované ložiska porovnávány pouze se 

specifickou rotorovou soustavou, mohou být získané výsledky nápomocny a aplikovány při realizaci 

parní turbíny podobné modelové řady. 

Do budoucna by se měl tento nový typ kluzného ložiska podrobit experimentálnímu zkoumání na 

ložiskovém standu, za účelem verifikace statických i dynamických parametrů. Výsledky těchto měření 

můžou taktéž sloužit ke zpětnému reinženýringu, pro zpřesnění výpočetní analýzy radiálních kluzných 

ložisek v kódu ROMAC MAXBRG. 

Přínosem v průmyslové praxi bude nasazení nově navrženého ložiska na parní turbíny této nové 

modelové řady. Do budoucna zaručí nejen vysokou provozní spolehlivost parních turbín a 

produktivitu ve výrobě elektrické energie, ale taktéž správné vibrační chování parních turbín v celém 

spektru provozních parametrů. 
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11 Závěr 

Tématem disertační práce je komplexní problematika radiálních kluzných ložisek s naklápěcími 

segmenty a jejich vliv na dynamické chování rotorů parních turbín. Iniciátorem zkoumání byla parní 

turbína o výkonu 46 MW a otáčkách 5500 min-1, která vykazovala při zatěžování na výkon enormní 

relativní rotorové vibrace. Vibrační diagnostikou a analýzou dynamických vlastností rotorové 

soustavy byla identifikována příčina v samobuzeném subsynchronním kmitání rotorové soustavy. 

Postupným zvyšováním radiální vůle v instalovaných ložiscích se zvětšovala i stabilita, respektive 

útlum (logaritmický dekrement) prvního vlastního samobuzeného tvaru kmitu rotorové soustavy. 

Výsledkem této modifikace kluzných ložisek bylo dosažení plného výkonu 46 MW. Přesto se 

nestabilitu na původně navržených 5 segmentových ložiskách nepodařilo zcela eliminovat. Bylo tedy 

nutné provést radikální změnu v konstrukci kluzného ložiska s cílem stabilizovat rotorovou soustavu 

vhodnou optimalizací konstrukčního uspořádání a geometrie ložiska. 

V úvodní části disertační práce jsou prostudovány jak geometrické, tak konstrukční parametry 

radiálních kluzných ložisek s naklápěcími segmenty. Velký důraz kladu na popis statických 

i dynamických vlastností. Dále jsou zmíněny možné typy nestabilního chování, které můžou u rotorů 

uložených v radiálních kluzných ložiskách nastat. V rámci metodiky použité v disertační práci taktéž 

nastiňuji způsoby matematické modelace a možnosti výpočtů hydrodynamických kluzných ložisek, 

modální analýzy stability rotorové soustavy i možnosti analýzy a zpracování vibračních signálů 

parních turbín. Následně je provedena citlivostní výpočtová analýza zpracována v programu ROMAC 

MAXBRG, kde jsem zohlednil a prozkoumal vliv změny geometrie ložiska na dynamické vlastnosti 

olejového filmu. Výsledné dynamické vlastnosti olejového filmu v podobě matic tuhostí a útlumů jsou 

následně použity i pro modální analýzu stability rotoru zkoumané parní turbíny s vlivem ucpávek. 

V této modální analýze je patrný značný přínos asymetrie prvků na hlavní diagonále v maticích 

tuhostí a útlumů (diference mezi horizontálními a vertikálními koeficienty tuhostí a útlumů) na 

stabilitu kritického prvního vlastního ohybového tvaru kmitu rotoru ve vertikálním směru. Na velikost 

asymetrie má vliv především předpětí, montážní vůle a rozložení centrálně podepřených segmentů 

LOP. S klesající hodnotou předpětí a zvyšující se hodnotou montážní vůle roste i stabilita sledovaného 

vlastního tvaru rotoru. Výsledkem je ložisko se 3 naklápěcími segmenty LOP (montážní relativní vůle 

2,3‰ a hodnota předpětí 0,1), jehož asymetrie je natolik velká, že poskytuje největší hodnotu útlumu 

(Logaritmického dekrementu) kritického vlastního ohybového tvaru kmitu rotoru. Tímto se tento 

původně nestabilní vlastní tvar kmitu stává stabilní s dostatečnou mírou útlumu.  
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První nasazení nově navrženého radiálního kluzného ložiska se 3 segmenty LOP ale nebylo 

úspěšné. Příčina je odhalena v nadměrném horizontálním pohybu vlivem nedostatečném mazání, což 

následně potvrzují jak mnou provedené vibrodiagnostické měření, tak i výpočetní analýza modelu 

přímého mazání, kterou jsem provedl ve výpočetním kódu  ROMAC MAXBRG. Horní segmenty začnou 

od určitých otáček „hladovět“ po oleji (starvation phenomenon) a nevytvoří se potřebný 

hydrodynamický tlak vlivem hydrodynamického mazání. To je příčinou ztráty horizontální tuhosti, 

která je zajišťována pouze těmito horními segmenty. Po úpravě režimu mazání (změna mazání 

z přímo mazaného ložiska na zaplavené ložisko zvětšením průtočného množství mazacího oleje 

a snížením vůle v olejových ucpávkách) je nově navržené ložisko úspěšně odzkoušeno na zkoumané 

parní turbíně. Relativní rotorové vibrace během najetí na plný výkon 46 MW byly velice nízké (do 

60 µm peak – peak) a v celém pásmu zatížení parní turbíny nebyl ani náznak vznikající nestability 

vlastního tvaru v okolí frekvence 30 Hz, což potvrzují i následné vibrodiagnostické měření. Cíl 

disertační práce byl tedy splněn. 

Přínosem v průmyslové praxi bude nasazení nově navrženého ložiska na parní turbíny této nové 

modelové řady. Do budoucna zaručí nejen vysokou provozní spolehlivost parních turbín 

a produktivitu ve výrobě elektrické energie, ale taktéž správné vibrační chování parních turbín, jež je 

při přejímce zařízení u zákazníka jedna z prioritních podmínek. 
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Conclusion 

The dissertation thesis deals comprehensive issues of radial tilting pad journal bearing and their 

influence on rotordynamic stability of steam turbine. The initiator of the study was 46 MW and 

5500 min-1 multistage single casing utility steam turbine which had enormous relative shaft 

vibrations during the operation load. Using vibration diagnostics and experimental rotordynamic 

analysis was found out that the turbine with the existing 5 pads bearings was experiencing self-

exciting sub synchronous vibration problems. By variations of the radial clearances was growing 

rotordynamic stability of the critical 1st rotor bending mode shape. The result of these bearing 

modifications was possibility reach full load 46 MW. Despite the rotordynamic instability with 

existing 5 pads bearing failed to completely eliminate. 

In the introductory part of the doctoral thesis are studied geometric as well as construction 

parameters of tilting pad journal bearing. I place great emphasis on the description and 

understanding of both static and dynamic properties. Possible types of instability of rotor - bearing 

system are also discussed. As part of the methodology used in the thesis also outlines the methods of 

mathematical modeling and calculation options hydrodynamic journal bearings, modal analysis of 

the stability of rotor and possibilities for the analysis and signal processing of vibrations of steam 

turbines. Subsequently are carried out bearing analysis in computing code ROMAC MAXBRG where 

are studied influences of changes of bearing geometry on oil film dynamic properties as well as 

rotordynamic stability of critical 1st rotor bending mode shape. Matrix of force coefficients (stiffness 

and damping coefficients) from ROMAC MAXBRG code are used in this modal analysis with influence 

of the steam turbine seals force. Modal analysis shows a significant benefits of the bearing 

asymmetry (difference between horizontal and vertical stiffness and dumping coefficients) to 

improve stability of the critical 1st rotor bending mode shape in vertical direction. The asymmetry 

affect mainly preload, assembly clearance and centrally pivoted bearings LOP. As preload decreases 

and assembly clearances increases, stability increases. The result of these analyses is 3 pads bearing 

LOP (assembly relative clearance 2,3 ‰ and preload 0,1), its asymmetry is so large to provides 

greatest value of damping ratio (value of the Logarithmic decrement is 0,27 instead 0, 006) of the 

critical 1st rotor bending mode shape. 

The first use of the newly designed bearings with 3 shoes LOP in steam turbine was not 

successful. The root cause was insufficient lubrication which was subsequently confirmed as 

vibrodiagnostics measurement as well as computational analysis model of direct lubrication in 

ROMAC MAXBRG code. The upper pads began to starve for the lubricant oil from certain angular 
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speed and did not create required hydrodynamic pressure. This was causing the loss of horizontal 

stiffness which is provided only by the upper pads. After modified of bearings lubricant regime 

(change from direct lubrication version to flooded lubrication version) were newly designed bearings 

successfully tested in steam turbine. Relative rotor vibration during start-up to full output power 

46 MW were very low (less than 60 microns peak - peak) and in the whole range of electric power 

load steam turbines were no signs of instability of eigenmode shape around frequency 30 Hz which is 

confirmed by vibrodiagnostics measurements. The aim of this dissertation thesis was met. 
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42,5 °C ................................................................................................................................................. 100 
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Přílohy 

Příloha A1 – výstupní soubor kódu ROMAC MAXBRG – přední ložisko, 3 segmenty, LOP 

MaxBrg Output File 

 MAXBRG Version 5.2 (Nov 2010)     

 

 Lukas Heisig, 3 pads tilting pad journal bearing, LOP, Oil inlet temperature 42°C                                              

 (MaxBrg Data File), Front bearing 200/108                                                           

 Tilting-Pad Bearing 

 Regular Flooded Flow Condition 

 

OVERALL GEOMETRY: 

 Journal Diameter=  7.874 IN     Radial Clearance (Cb) =0.00906 IN 

 Pad Thickness=         1.083   IN 

 

 PAD GEOMETRY (DEG, IN) 

 Pad #   Pivot Angle   Arc Length   Axial Length   Preload   Offset 

   1       30.00          90.00        4.25         0.32      0.50 

   2      150.00          90.00        4.25         0.32      0.50 

   3      270.00          90.00        4.25         0.09      0.50 

 Pad #   Inlet Angle   Htaper(LE)   Ltaper(LE)   Htaper(TE)   Ltaper(TE)   Rot. K 

   1      -15.00       0.0000           0.00       0.0000         0.00     0.0000     

   2      105.00       0.0000           0.00       0.0000         0.00     0.0000     

   3      225.00       0.0000           0.00       0.0000         0.00     0.0000     

 

LUBRICANT PROPERTIES: 

   Mu( 104.0 F)     =0.5720E-05 LB-SEC/IN2 

   Mu( 212.0 F)     =0.8650E-06 LB-SEC/IN2 

 

 Lubricant Density= 0.809E-04 LB-S2/IN4 

 Lubricant Specific Heat= 0.188E+03 BTU-IN/(LB-S2-F) 

 Lubricant Heat Conductivity=0.1740E-05 BTU/(IN-S-F) 

 Lubricant Supply Temperature=  108.50 F 

 Pad Heat conductivity =0.6700E-03 BTU/(IN-S-F) 

 

BEARING MATERIAL PROPERTIES: 

 Pad Youngs Modulus=0.3000E+08 LB/IN2 

 Pad Poissons Ratio=0.30 

 Manufacturing Temperature=75.00 F 

 Pad Thermal Expansion=0.6500E-05 1/F 

 Pad Density=0.7332E-03 LB-S2/IN4 

 

OPERATING CONDITION: 

 Shaft Speed    Ws        Fx       Fy       Qsupply     Whirl Ratio 

   5500.0       0.0       0.0  -6362.0        9.540         1.00 

 High Ambient Pressure=   0.000 PSI 

 Low Ambient Pressure=    0.000 PSI 

 Cavitation Pressure=     0.000 PSI 

 Lubricant Supply Pressure=    21.700 PSI 

 Leading/Trailing Edge Heat Convection Coefficients: 

   h=0.2500E-03 BTU/(S-IN2-F) 

 Hot Oil Carry-Over Factor=    0.75 

 Lower Critical Re = 500.00 

 Upper Critical Re =1000.00 

 Delta in Reichardt equation =  8.800 

 Kappa in Reichardt equation =  0.400 

 Exponent in Transition scaling factor =  0.125 

 

SELECTED OPTIONS: 

 Thermal Effects with Conduction Included 

 Journal Temperature Model: Averaged Film Temperature 

 Ambient Temperature Equals Supply Temperature 

 Supply Lubricant Used in Groove Mixing Model 
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 Pad Mechanical and Thermal Deformation Included 

 Journal Equilibrium Position Matches the Load 

 

SPEED/LOAD CASE # 1 

 Speed(RPM)=  5500.0  Specific Load(PSI)=   190.0 

 Applied Loads(LBF): X=     0.0    Y= -6362.0    Total=  6362.0 

 Sommerfeld Number= 0.48213     

 

MAXBRG RESULTS OF CASE # 1: 

 Operating Journal Position:   (Xj/Cb)= -0.0005   (Yj/Cb)= -0.5018 

 Eccentricity Ratio= 0.5018   Attitude Angle=  -0.1 Deg 

 

 Calculated Hydrodynamic Forces:   Fx=     0.15 LB   Fy=  6358.46 LB 

 Film Temperature Converged 

 Journal Temperature Converged 

 Inlet Temperature Converged 

 Pad Deformation Converged 

 Power loss (HP)=    27.6931 

 

 Pad #   Tilt Angle(RAD)   Hin (IN)     Hexit (IN)     Hmin (IN)     Fx (LB)     Fy 

(LB) 

   1      0.14510E-02      0.141E-01     0.939E-02      0.939E-02     -532.05     -

307.18 

   2     -0.11338E-03      0.141E-01     0.938E-02      0.938E-02      532.18     -

307.26 

   3      0.86367E-03      0.941E-02     0.339E-02      0.287E-02        0.01     

6972.89 

 Journal Temperature=  133.80 F 

 Maximum Pad Temperature=  208.50 F on Pad # 3 

 Maximum Pressure=  785.29 Psi on Pad # 3 

 The sump/drain temperature=  143.58 F 

 

 Pad #     Tin (F)     Texit (F)     Texit (F, Bulk)     hback (BTU/(S-IN2-F) 

   1      121.64      130.97         129.12               0.2500E-03 

   2      121.88      131.15         129.32               0.2500E-03 

   3      131.15      166.20         156.15               0.2500E-03 

 Flow Rates(GPM) 

 Pad #     Carryover     Inlet     Exit     Side 

   1          9.51        15.98    12.68     3.29 

   2          9.50        15.97    12.66     3.31 

   3          3.64         8.23     4.85     3.38 

 Differential Flow Rate=   9.98 GPM 

 Journal Thermal Expansion=  0.0000     IN 

 Shell Thermal Expansion=  0.0000     IN 

 

Reduced Stiffness Coefficients (LB/IN) 

 Kxx= 0.14397E+06     Kxy= -3860.2     

 Kyx=  4074.0         Kyy= 0.32962E+07 

 

Reduced Damping Coefficients (LB-S/IN) 

 Cxx=  650.76         Cxy=  8.6621     

 Cyx= -4.8191         Cyy=  3860.7     

 Rigid Rotor Stability Threshold Speed = Infinity 
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Příloha A2 – výstupní soubor kódu ROMAC MAXBRG – zadní ložisko, 3 segmenty, LOP 

MaxBrg Output File 

 MAXBRG Version 5.2 (Nov 2010)     

 

 3 x 90°,  LOP                                                                    

 (MaxBrg Data File)                                                               

 Tilting-Pad Bearing 

 Regular Flooded Flow Condition 

 

OVERALL GEOMETRY: 

 Journal Diameter=  8.661 IN     Radial Clearance (Cb) =0.00994 IN 

 Pad Thickness=         1.181   IN 

 

 PAD GEOMETRY (DEG, IN) 

 Pad #   Pivot Angle   Arc Length   Axial Length   Preload   Offset 

   1       30.00          90.00        5.28         0.32      0.50 

   2      150.00          90.00        5.28         0.32      0.50 

   3      270.00          90.00        5.28         0.09      0.50 

 Pad #   Inlet Angle   Htaper(LE)   Ltaper(LE)   Htaper(TE)   Ltaper(TE)   Rot. K 

   1      -15.00       0.0000           0.00       0.0000         0.00     0.0000     

   2      105.00       0.0000           0.00       0.0000         0.00     0.0000     

   3      225.00       0.0000           0.00       0.0000         0.00     0.0000     

 

LUBRICANT PROPERTIES: 

   Mu( 104.0 F)     =0.5720E-05 LB-SEC/IN2 

   Mu( 212.0 F)     =0.8650E-06 LB-SEC/IN2 

 

 Lubricant Density= 0.809E-04 LB-S2/IN4 

 Lubricant Specific Heat= 0.188E+03 BTU-IN/(LB-S2-F) 

 Lubricant Heat Conductivity=0.1740E-05 BTU/(IN-S-F) 

 Lubricant Supply Temperature=  108.50 F 

 Pad Heat conductivity =0.6700E-03 BTU/(IN-S-F) 

 

BEARING MATERIAL PROPERTIES: 

 Pad Youngs Modulus=0.3000E+08 LB/IN2 

 Pad Poissons Ratio=0.30 

 Manufacturing Temperature=75.00 F 

 Pad Thermal Expansion=0.6500E-05 1/F 

 Pad Density=0.7332E-03 LB-S2/IN4 

 

OPERATING CONDITION: 

 Shaft Speed    Ws        Fx       Fy       Qsupply     Whirl Ratio 

   5500.0       0.0       0.0  -7913.0       14.675         1.00 

 High Ambient Pressure=   0.000 PSI 

 Low Ambient Pressure=    0.000 PSI 

 Cavitation Pressure=     0.000 PSI 

 Lubricant Supply Pressure=    21.700 PSI 

 Leading/Trailing Edge Heat Convection Coefficients: 

   h=0.2500E-03 BTU/(S-IN2-F) 

 Hot Oil Carry-Over Factor=    0.75 

 Lower Critical Re = 500.00 

 Upper Critical Re =1000.00 

 Delta in Reichardt equation =  8.800 

 Kappa in Reichardt equation =  0.400 

 Exponent in Transition scaling factor =  0.125 

 

SELECTED OPTIONS: 

 Thermal Effects with Conduction Included 

 Journal Temperature Model: Averaged Film Temperature 

 Ambient Temperature Equals Supply Temperature 

 Supply Lubricant Used in Groove Mixing Model 

 Pad Mechanical and Thermal Deformation Included 

 Journal Equilibrium Position Matches the Load 

 

 

SPEED/LOAD CASE # 1 
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 Speed(RPM)=  5500.0  Specific Load(PSI)=   173.2 

 Applied Loads(LBF): X=     0.0    Y= -7913.0    Total=  7913.0 

 Sommerfeld Number= 0.53113     

 

MAXBRG RESULTS OF CASE # 1: 

 Operating Journal Position:   (Xj/Cb)= -0.0001   (Yj/Cb)= -0.4643 

 Eccentricity Ratio= 0.4643   Attitude Angle=   0.0 Deg 

 

 Calculated Hydrodynamic Forces:   Fx=     0.52 LB   Fy=  7910.55 LB 

 

 

 Film Temperature Converged 

 Journal Temperature Converged 

 Inlet Temperature Converged 

 Pad Deformation Converged 

 

 

 Power loss (HP)=    42.2905 

 

 Pad #   Tilt Angle(RAD)   Hin (IN)     Hexit (IN)     Hmin (IN)     Fx (LB)     Fy 

(LB) 

   1      0.13880E-02      0.153E-01     0.102E-01      0.102E-01     -884.39     -

510.60 

   2     -0.59221E-04      0.153E-01     0.102E-01      0.102E-01      884.91     -

510.90 

   3      0.85564E-03      0.106E-01     0.404E-02      0.356E-02        0.01     

8932.06 

 Journal Temperature=  133.00 F 

 Maximum Pad Temperature=  195.69 F on Pad # 3 

 Maximum Pressure=  709.33 Psi on Pad # 3 

 The sump/drain temperature=  143.33 F 

 

 Pad #     Tin (F)     Texit (F)     Texit (F, Bulk)     hback (BTU/(S-IN2-F) 

   1      121.85      130.83         129.57               0.2500E-03 

   2      121.82      130.88         129.62               0.2500E-03 

   3      130.88      161.99         154.43               0.2500E-03 

 Flow Rates(GPM) 

 Pad #     Carryover     Inlet     Exit     Side 

   1         13.99        23.45    18.65     4.80 

   2         13.98        23.45    18.64     4.80 

   3          5.85        12.56     7.80     4.76 

 Differential Flow Rate=  14.36 GPM 

 Journal Thermal Expansion=  0.0000     IN 

 Shell Thermal Expansion=  0.0000     IN 

 

Reduced Stiffness Coefficients (LB/IN) 

 Kxx= 0.21368E+06     Kxy= -6276.6     

 Kyx=  6015.2         Kyy= 0.34708E+07 

 

Reduced Damping Coefficients (LB-S/IN) 

 Cxx=  989.79         Cxy=  13.166     

 Cyx= -7.7332         Cyy=  4606.5     

 Rigid Rotor Stability Threshold Speed = Infinity 

 


