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Abstrakt 

          Předmětem této bakalářské práce je zabezpečovací a vibrodiagnostický systém 

instalován na turbogenerátoru TG14, který je součásti teplárny EIII, Energetiky Třinec a.s. 

Jsou zde uvedeny jednotlivé typy měření instalovaných na dílčích částech energetického 

bloku určené především k zabezpečení a diagnostice vzniklých poruch, predikci technického 

stavu a míru opotřebení jednotlivých komponentů, bez nutnosti odstavení stroje. Dále zde 

bude uvedena možnost zdokonalení diagnostického systému a přechodu součastného off-line 

diagnostického systému Vibriocontrol 1000 na vibrodiagnostický a zabezpečovací systém 

Compass 3540 s možností on-line vyhodnocování výstupních informací.  

 

 

Abstract 

          The object of this bachelor thesis is a vibrodiagnostic security system installed in turbo 

generator TG14 that forms a part of Teplárna III, Energetika Třinec a.s. In this thesis have 

been presented particular types of measurements installed in components of energetic block 

designed for security and diagnostics of failures, prediction of technical conditions, measure 

of wear without a necessity of putting out of operation. The thesis also targets on possibility 

of improving diagnostic system and transition from current offline diagnostic system 

VibrioControl 1000 to vibrodiagnostic security system Compass 3540 with a posibility of 

appraising of outputting informations. 
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1. Úvod 

      Stále rostoucí požadavky na spolehlivost, životnost a bezpečnost provozu energetic-

kých zařízení, jejich narůstající složitost a trend snižování nákladů na provozní údržbu, 

se v dnešní elektro-energetické praxi čím dál tím více potvrzuje užitečnost diagnostic-

kých a profylaktických systémů. 

      Předmětem této práce je vibrodiagnostický systém instalovaný na turbogenerátoru 

TG 14, Energetiky Třinec a.s., který je určen nejen k zabezpečení tohoto energetického 

zařízení, ale také k diagnostice vzniklých poruch zapříčiněných opotřebením jednotli-

vých mechanických částí stroje, či nevhodným provozováním. 

      Cílem této práce je modernizace tohoto diagnostického systému, přechod z již zasta-

ralého zařízení Vibrocontrol 1000, na modernější vibrodiagnostický a zabezpečovací 

systém Compass 3540, s možností on-line propojení, přičemž se předpokládá ještě efek-

tivnější vyhodnocování získaných informací, které během provozu vykazují dílčí části 

tohoto soustrojí. 

      Řešení bude probíhat v podmínkách Energetiky Třinec a.s., která je energetickou 

společností nabízející celé spektrum energií a energetických služeb. K jejím hlavním 

odběratelům patří Třinecké železárny, ale i další firmy a komunální sféra třineckého 

regionu, která je zásobena elektřinou, technologickou párou, teplem, topnými plyny, 

stlačeným a dmýchaným vzduchem, provozní, užitkovou a pitnou vodou. 

      Teplárna E3 využívá pro výrobu vysokotlaké páry dva fluidní kotle (K11, K12) o 

parním výkonu 2 x 160 t/h a jeden granulační kotel (K14) o výkonu 125 t/h. Celkový 

instalovaný tepelný výkon je 347 MWt. Palivem je černé energetické uhlí, proplástek a 

přebytky hutních plynů. Elektrická energie je vyráběna na čtyřech turbogenerátorech 

(TG11, TG12, TG14, TG15) o celkovém instalovaném výkonu 62 MWe. Dodávka 

dmýchaného vzduchu pro vysoké pece je zabezpečována třemi parními turbodmychadly 

(TD11 - TD13). Na teplárně je instalována výměníková stanice pro výrobu horké vody 

k vytápění o instalovaném výkonu 115 MWt. [8] 
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2. Turbogenerátor obecně 

      Turbogenerátor je elektromechanické soustrojí (což je konkrétní případ tzv. turbo-

soustrojí, složené obvykle z poháněcího točivého mechanického stroje - turbíny a elek-

trického (což je hnaný stroj). Oba dva stroje bývají navzájem propojeny společným hří-

delem. Soustrojí zde slouží k přeměně tepelné a mechanické energie odebírané ze zahřá-

té vodní páry (a přenášené společným hřídelem) v turbíně na elektrickou energii vyrá-

běnou v alternátoru se obvykle jedná o spojení parní turbíny a alternátor. [7] 

 

2.1 Turbogenerátor TG14, popis, měření 

      Turbína je jedno tělesová, přetlaková a kondenzační s jedním regulovaným odběrem 

a jedním neregulovaným odběrem pro regeneraci. Rotor je vyroben ze speciální oceli, je 

uložen ve dvou radiálních ložiskách s tlakovým mazáním. Nevyvážená osová síla je 

zachycena axiálním ložiskem. Rotor je staticky a dynamicky vyvážen. Kritické otáčky 

rotoru jsou dostatečné vzdáleny od otáček provozních. Dýzy a lopatky regulačního 

stupně, přetlakové lopatky statorové a rotorové jsou vyrobeny ze speciální legované 

oceli. Ucpávky turbínového rotoru jsou labyrintové. Turbína má jmenovitý výkon na 

spojce 17 MW při jmenovitém stavu vstupní páry 1,77 MPa a 320 
oC na spouštěcím 

ventilu, nejvyšší teplotě chladicí vody 33 oC a množství vody 3 900 th-1
 na vstupu do 

kondenzátoru i při provozu s regenerací a nulovým regulačním odběrem.[4] 

      Na turbíně jsou použité dvě možnosti regulace a to: hydraulicko-mechanická spřa-

žená a elektronicko-hydraulická. Při změně regulované veličiny se změní  nastavení 

vysokotlakých a nízkotlakých regulačních orgánů současně. Rychlozávěrné ventily mají 

olejové pohony. Pro regulaci tlaku páry v regulovaném odběru je turbína vybavena re-

gulátorem tlaku. [4] 

      Generátor TG 14 dodává výkon na rozvodnu 6,3 kV, označenou jako T IV. RG, 

kobka č. 7. Napojení na T IV. je provedeno kabelem AYKCY, 3 x 240 mm2
 devíti para-

lelními kabely. Délka kabelů je 740 m.  

Jmenovité hodnoty generátoru č. 14: 

· typ8H 590 782/2 

· v. č. 051727 

· provedení: IP 44/00/f 

· zdánlivý výkon: 31 250 kVA 

· činný výkon: 25 000 kW 
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· otáčky: 3 000 min
-1 

· cos: 0,8 

· Stator: 6 300 ± 5 % V     2 864 A spojení fází Y 

· Rotor: 50 – 164 V238 - 652 A [4] 

 

Na obrázku 1 je uveden Turbogenerátor TG14, Energetiky Třinec a.s. 

 

  

 Obr. 1. Turbogenerátor TG14, Energetika Třinec a.s. 

 

 

      Měření na TG14; 

· Obslužný pult na velínu, 

· činný výkon, 

· jalový výkon, 

· proud generátoru v jednotlivých fázích, 

· napětí fázové a sdružené, 

· cos ø, 

· frekvence, 

· proud a napětí pro buzení, 

· tlak páry v kondenzátoru, 

· teplota a tlak vstupní páry, tlak regulačního oleje, tlak mazacího oleje, 

· teplota a tlak regulačního odběru, 

· výkon generátoru, 

· otáčky generátoru, 
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· posuv a chvění, 

· teplota ložisek, 

· teplota páry, 

· množství páry, 

· počítač Simatic ve velínu, 

· obrazovka a ovládání klávesnice, 

· Hodnoty a průběhy provozu turbogenerátoru jsou zálohovány v řídicím systému 

TG. [4] 

 

      Tento energetický blok byl svým původem instalován jako turbodmychadlo, které 

zásobovalo stlačeným vzduchem vysokou pec Třineckých Železáren. Teprve v roce 

1996, došlo k rekonstrukci a předělání turbodmychadla na turbogenerátor. Na obrázku 

číslo 2, je pohled na celý blok Teplárny E3, Energetiky Třinec a.s. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 2. Teplárna E3, Energetika Třinec a.s. [8] 
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3. Diagnostika obecně 

      Vlastnost objektu vyjadřující způsobilost k použití diagnostických prostředků na-

zýváme diagnostikovatelnost. Stupeň diagnostikovatelnosti je relativní a souvisí s vlast-

nostmi použitých diagnostických prostředků. 

       Spolehlivost chápeme jako stálost užitných vlastností výrobku po stanovenou dobu 

za stanovených podmínek užívání. Míra pravděpodobnosti, že po jistou dobu či v jistém 

rozpětí jiných na systém působících nezávisle proměnných se jejich systémové funkce 

nebudou odchylovat od požadovaných hodnot více než o dovolené odchylky. Dalším 

nezanedbatelným přínosem diagnostiky je včasné odhalení poruchových stavů vznikají-

cích během provozu. Tento jev bývá často úzce spjat s bezpečností, kterou můžeme 

chápat jako míru jejich odolnosti jejich funkce (resp. soubor jejich systémových funkcí) 

vůči rušivým zásahům. Míra pravděpodobnosti, že nedojde ke škodám ani úhoně lidské 

společnosti. Stálost užitých vlastností výrobku při jeho provozu v praxi můžeme chápat 

jako provozní spolehlivost. [14] 

   

3.1 Základní definice a názvosloví technické diagnostiky 

· Technická diagnostika – TD 

Obor zabývající se metodami a prostředky zjišťování technického stavu objektů. Tech-

nickou diagnostikou se zejména rozumí diagnostika bezdemontážní a nedestruktivní. 

· Diagnostický systém – DS 

Organizovaný systém tvořený diagnostickými prostředky, diagnostikovaným objektem 

a obsluhou. Cílem jeho činnosti je určení technického stavu diagnostikovaného objektu, 

a to: okamžitého stavu - diagnózy, budoucího stavu - prognózy a rekonstrukce stavu       

v minulosti - geneze. 

· Diagnostické prostředky – DP 

Soubor technických (diagnostických) zařízení, metod a pracovních postupů (např. pro-

gramové vybavení) umožňující provádět sběr, analýzu a vyhodnocování technického 

stavu diagnostikovaného objektu. Diagnostické prostředky mohou být realizovány jako 

součást diagnostikovaného objektu nebo samostatně. 

· Diagnostická veličina (diagnosticky signál) – DV 

Veličina, která je nositelem informace o technickém stavu diagnostikovaného objektu 

nebo jeho části 

· Diagnostický ukazatel (diagnostický parametr) 
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Charakteristika odvozená z diagnostické veličiny (diagnostických veličin), která vyja-

dřuje vlastnosti diagnostikovaného objektu. 

· Diagnostikování (diagnostická prověrka) 

Souhrn činností spojených s přípravou testů, jejich provedením v daném sledu a vyhod-

nocením technického stavu objektu diagnostiky. 

· Diagnostický test (prověrka) 

Posloupnost úkonů (kroků) potřebných pro stanovení diagnostického ukazatele (dia-

gnostických ukazatelů). 

· Detekce poruchy 

Identifikace poruchy objektu (nebo jeho funkční části) na základě hodnot diagnostic-

kých ukazatelů. 

· Lokalizace poruchy 

Určení místa, rozsahu a příčiny poruchy objektu na základě hodnoty diagnostických 

ukazatelů. 

· Detekční test 

Diagnostický test, kterým se zjišťuje, zda je objekt v provozuschopném nebo porucho-

vém stavu. 

· Lokalizační test 

Diagnostický test, kterým se zjišťuje místo, rozsah a příčina poruchy diagnostikovaného 

objektu. 

· Simulace poruchy 

Metoda zjišťování reakce objektu při uměle vytvořeném poruchovém stavu diagnost i-

kovaného objektu. 

 

3.2 Technický stav diagnostikovaného objektu 

· Diagnostikovaný objekt – DO 

Objekt aplikace technické diagnostiky. Objektem je systém nebo jeho část (prvek) 

hmotného charakteru ("předmět") nebo jeho činnost, popř. výsledek jeho činnosti (jev, 

fenomén). 

· Technický stav objektu 

Stav objektu určující jeho schopnost vykonávat požadované funkce za stanovených 

podmínek jeho užívání. Technický stav je popsán hodnotami diagnostických veličin. 
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3.3 Základní strukturální schéma diagnostického systému 

      Základním úkolem současné diagnostiky je, kromě včasného zjištění vzniklé poru-

chy na základě citlivé detekce a lokalizace všech změn ve struktuře objektu a ve změ-

nách jeho chování, vznikajícím závadám předcházet. Po instalaci zařízení na místě pro-

vozovatele jsou pak zejména u velkých strojů nezbytná periodická i průběžná měření, 

která umožní včas odhalit vznik případného narušení systému a tím předejít havárii. Při 

posuzování různých diagnostických metod v provozu je nutné se řídit nároky na přeru-

šení provozu, bezpečností metody z hlediska ohrožení stroje a relevantnosti metody. 

Výpovědní schopnost dané metody patří mezi nejdůležitější kritéria pro posouzení 

vhodnosti jejího použití. Za obecný cíl všech metod lze považovat určení zbytkové doby 

života elektrického stroje, či krátkodoběji doby do jeho nutné odstávky. Pro posouzení 

kvality systémů elektrických strojů existuje celá řada diagnostických metod. [14] 

      Na obrázku 3 je schematický znázorněna základní struktura diagnostického systému. 

 

 

 

Obr. 3. Základní strukturální schéma diagnostického systému. [14 ] 

 

 

 

DO....... diagnostikovaný objekt, dopravní prostředek nebo jeho uzly a části, 

DP........ diagnostické pozadí, 

DM....... diagnostický model, 

M ....... subsystém měření, 

F-T....... subsystém určení technického stavu, 

L.......... subsystém lokalizace poruchy, 

P........... subsystém prognózování doby další nebo zbytkové provozuschopnosti, 
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LČ........ lidský činitel v různých konkrétních formách, 

Ř......... subsystém řízení diagnostického systému. 

O......... Obrazovka (output) [12] 

 

 

3.4 Technický stav objektu 

      Je souhrn vlastností objektu vystihující jeho schopnost vykonávat v daném okamži-

ku požadované funkce. Strukturní parametr technického stavu charakterizuje fyzikální, 

chemické a materiální vlastnosti. Procesní parametr charakterizuje procesní vlastnosti 

prvků podstatné pro cílové chování objektu a pro činnost objektu. Diagnostikovaný ob-

jekt je objekt aplikace technické diagnostiky. Diagnostická veličina (signál) je nosite-

lem informace o technickém stavu objektu nebo jeho části. Analýza diagnostikovaného 

objektu rozpracovává metody měření a popisuje normální činnost objektu diagnózy, 

určuje prvky objektu z hlediska výskytu poruch a možné stavy objektu, analyzuje signá-

ly charakterizující objekt, sbírá a zpracovává soubor dat z měření objektu. [14] 

 

3.5 Diagnostické přístupy, systémy, vazby, modely 

      Obecně se technický stav diagnostikovaného objektu zjišťuje pomocí diagnostic-

kých signálů působících na objekt. Diagnostické signály mohou být testovací (stimulač-

ní) nebo funkční (provozní signály přímo generované pracovním režimem objektu). 

Diagnostické systémy lze rozdělit na manuální, automatické a počítačové. 

      Výsledkem zjišťování technického stavu objektu (diagnostikované soustavy) je pro-

vozuschopnost (bezporuchový stav) nebo neprovozuschopnost (poruchový stav). Pří-

tomnost poruchy vyvolá poruchovou signalizaci a následnou činnost diagnostického 

systému směřující k určení místa a druhu poruchy. Bližší určení poruchy slouží jako 

informace pro údržbu k žádosti o opravu a jako údaj pro evidenci a statistiku poruch 

vedoucí k návrhům na úpravu konstrukce objektu, na změnu provozních podmínek a 

změnu výroby (údaje pro operativní řízení provozu). Diagnostický systém kromě vlastní 

diagnostiky v reálném čase může na základě sledování trendu změn provádět i predikci, 

tj. předvídání budoucího stavu objektu. Úloha diagnostické geneze obsažena v analýze 

záznamu je post motorem k lokalizaci poruchy. 
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      Diagnostické modely mohou být fyzikální - jedná se o hmotný, reálný objekt na stej-

ném fyzikálním principu jako diagnostikovaný objekt nebo abstraktní - matematický 

model (přenosová funkce, schéma aj.). [14] 

Na obrázku 4 je uvedeno blokové schéma funkčních vazeb při diagnostice. 

 

 

 

             Obr. 4. Schéma funkčních vazeb při diagnostice. [14] 

         
 

 

3.6 Předpovídání poruch 

      Pokud považujeme poruchu za jev, který vznikl na daném objektu v důsledku po-

stupného zhoršení stavu, potom je možné, pokud známe průběh změny stavu objektu, 

určit dobu, ve které je nutné vyměnit či opravit daný objekt, abychom předešli eventu-

ální poruše. Předpovídání poruch je vhodný způsob vyjádření zhoršovaní stavu objektu 

a určení okamžiku, kdy je nutné provést opatření (výměnu, opravu atd.) s cílem předejít 

nečekaným poruchám. 

· Deterministické metody předpovídání 

Základní deterministický model prognózy předpokládá v průběhu klasifikování i sledo-

váni a vyhodnocování vektoru gradientu X (t). 

 

· Statistické metody předpovídání 

První etapa - zahrnuje sběr dostatečného počtu údajů o kontrolovaných parametrech xi, 

které vyjadřují práceschopnost soustavy. Současně se provádí kvantitativní a kvalitativ-

ní vyhodnocení těchto údajů. Analýza parametru a pomocí kvantitativní analýzy údajů 
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lze stanovit přesnější zákonitost změny funkce x(t) a také zvolit vhodný krok předpově-

di.   Druhá etapa - v této etapě se volí metoda předpovědi (analytická nebo pravděpo-

dobnostní) a způsob předpovědi (přímý, nepřímý). 

Třetí etapa - představuje vlastní výpočtové operace předpovědi. [14] 

 

3.7 Off-line diagnostické systémy 

      V průběhu času jsou všechny namáhané strojní součásti vystaveny stárnutí. Můžeme 

rozlišit stárnutí čistě mechanického charakteru (opotřebení, únavové jevy), chemického 

původu (koroze a jiné chemické změny) a degradaci elektrických vlastností (ať už v 

důsledku zvýšené teploty či elektrického namáhání). V elektrických strojích se mohou 

navíc vyskytnout i další kombinované jevy, ovlivňující jejich životnost, jako koroze pod 

napětím (u některých nemagnetických materiálů), drážkové výboje (vznikající při vibra-

cích vinutí v drážkách) aj. Pro uživatele strojního zařízení je proto velmi důležité znát 

aktuální stav jednotlivých strojních dílů, zvláště před středními a generálním opravami, 

aby bylo možné naplánovat údržbářskou činnost se znalostí detailů. Úkolem diagnostic-

kého měření je zkoumat podmínky a vlastnosti zařízení v provozu, odhalit defekty a 

anomálie jež by mohly eventuálně vést k poruše. V tomto smyslu se jeví diagnostika 

jako nejúčinnější prostředek k dosažení spolehlivosti zařízení. Na základě výsledků dia-

gnostických metod, které se navzájem doplňují, je pak možné určit spolehlivost stroje v 

dalším provozu, prodloužit dobu mezi jednotlivými revizemi, případně snížit náklady na 

revize. Z dosažených výsledků je též možno posuzovat životnost stroje. [1],[5],[7] 

 

3.8 On-line diagnostické systémy 

      Nejvyšší stupeň monitorovací techniky, která je stále ještě ve vývoji, představují tzv. 

expertní systémy. Mohou zaznamenat v paměti počítače několik set kombinací různých 

měřených hodnot a signálů, z nichž každou je možné na úrovní znalostí nejlepších ex-

pertů z daného oboru za potenciálně nebezpečnou situaci. Některé expertní systémy 

mohou vyznačit i stupeň pravděpodobnosti vyslovené diagnózy, stanovit doporučený 

zákrok, případně i naznačit riziko při neuposlechnutí tohoto doporučení. Převážná část 

on-line diagnostických metod je v současné době prováděna pomocí řídících systémů.  

S vývojem měřící techniky se počet i druh registrovaných hodnot rozrůstal. Hlavně pří-

chod elektronických měřících systémů znamenal převratnou změnu v objemu registro-

vaných dat. Přestal být problém zaznamenávat měřené hodnoty instalovaných čidel nej-
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různějšího charakteru, ale bylo nutné sáhnout k novým metodám zpracování údajů, aby 

operátor nebyl zahlcen obrovským množstvím vstupních údajů. V principu pouze data 

překračující určité nastavené meze, dále údaje signalizující nežádoucí trendy a kombi-

nace různých hodnot, které představují nebezpečný stav, jsou tak důležité, aby byly 

bezodkladně předávány operátorovi. Všechno naznačené zpracování a výběr provádí 

počítač. [1],[5],[7] 
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4. Vibrodiagnostický systém Vibrocontrol 1000 

      Řadu VIBROCONTROL 1000 tvoří jedno a dvoukanálové analogové monitory 

určené k ochraně stroje. Typická konfigurace se skládá z 1 až 2 snímačů vibrací či polo-

hy a elektronické jednotky. Monitor je navržen tak, aby převáděl signál snímačů vždy 

na jeden sledovaný parametr, porovnával naměřené hodnoty s limitními a aktivoval li-

mitní relé. [7] 

      Na obrázku číslo 5 můžeme vidět vyhodnocovací jednotku Vibrocontrol 1000, nain-

stalovanou v provozním rozvaděči. 

 

Obr. 5. vyhodnocovací jednotky  VB 1000 

 

 

Snímače a příslušenství 

Snímače zrychlení vibrací - akcelerometry pro měření; 

· Absolutních (celkových) vibrací strojů, 

· Vibrací převodových mechanismů a skříní, 

· Vibrací valivých ložisek Stavu ložisek. 

Snímače rychlosti vibrací pro měření; 

· Absolutních (celkových) vibrací strojů Vibrací do cca 2 kHz. 

Bezkontaktní snímače výchylky pro měření; 

· Relativních hřídelových vibrací, 

· Relativních rotorových posuvů, 

· Relativních hřídelových prodloužení, 

· Referenčních signálů (fáze). 
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      Vibrodiagnostický systém vibrocontrol 1000, je v součastné době již zastaralým 

systémem. Jeho hlavní nevýhodou je jeho jednostrannost, která spočívá v neschopnosti 

kontinuálního ukládání zpracovaných dat, a tím i nemožnost využití tohoto systému 

k predikci jednotlivých komponentů energetického zařízení na kterém je nainstalován.  

Tento systém se soustřeďuje především k zabezpečení soustrojí. Toto zabezpečení je 

zprostředkováno binárním výstupem navazující na řídicí systém. Pří překročení nasta-

vených mezí vibrací či posuvu, aktivuje relé, které je aktivní částí ochran nadřazeného 

řídicího systému turbosoustrojí.  

      Monitorovací jednotka pracuje s výstražnými  a havarijními limitami, jejich úroveň 

se nastavuje potenciometry. Překročení nastavených hodnot aktivuje příslušné relé. Do-

ba zpoždění reakce relé je nastavitelná, aby nedocházelo k planým poplachům rušivými 

signály.  

Vestavěné OK-relé reaguje na zjištěné chyby připojeného snímače a jeho kabelu. Při-

spívá tím ke zvýšení spolehlivosti systému - základnímu požadavku monitorovacích 

systémů. Řadu parametrů monitorovací jednotky  lze nastavit vnitřními můstky (měřicí 

rozsah, dobu zpoždění reakce relé atd.)  a  přizpůsobit se tak požadavkům konkrétní 

aplikace.  

      Pro každou měřicí úlohu (sledování absolutních či relativních vibrací, posuvu) je k 

dispozici samostatná varianta Vibrocontrolu 1000 

Naměřené hodnoty pouze přeposílá unifikovaným signálem 4-20mA do řídicího systé-

mu. V důsledku malé kapacity a rovněž zastaralým komponentům řídicího systému, 

není možno tyto signály zaznamenávat. [7] 
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5. Vibrodiagnostický systém Compass 

      COMPASS pro diagnostické monitorování provozních stavů automaticky odhalí a 

určí kritické poruchy stroje v již počátečním stadiu. K tomu používají informace nejen o 

vibracích, ale i vlastním procesu a výkonech sledovaných strojů. Údržba tak může do-

předu efektivně plánovat své zásahy. 

Instalace zabezpečovacího a diagnostického systému Compass je realizována na turbo-

soustrojí TG14 Teplárny E3 Energetiky Třinec. Toto turbosoustrojí o jmenovitém vý-

konu je umístěno na kótě +7,5m Teplárny E3. Jedná se o jedno rotorové uspořádání s 

jedním tělesem turbíny a generátorem. Mezi rotory turbíny a generátoru je spojka. [5], 

[7] 

 

Technický popis řešení 

      Koncepce systému sledování vibrací a prodloužení. Zabezpečovací systém Compass 

je standardním zabezpečovacím systém s kontinuálním měřením zabezpečující zároveň 

napájení snímačů, zpracování signálů ze snímačů, vyhodnocení měření na základě jeho 

konfigurace, v případě překročení mezí aktivuje reléové výstupy do ŘS a umožňuje 

pomocí digitální komunikace Modbus předávat informace o aktuálních naměřených 

hodnotách do ŘS. 

      ON-LINE zabezpečovací a diagnostický systém Compass ukládající kontinuálně 

naměřená data do databáze běžícím na serveru CVM, ze kterého je pak možno data vi-

zualizovat a provádět jejich analýzu. Jádrem systému Compass je VM (vibrační moni-

tor) v 19" rámu, který zajišťuje zpracování bufferovaných signálů ze snímačů a vyhod-

nocení měření na základě jeho konfigurace. [5] 

 

Parametrizace systému 

      Parametrizace se provádí pomocí databáze uložené na serveru Compass na kterém je 

uložena aktuální konfigurace VM. Tato konfigurace je dále uložena i do paměťové kar-

ty vlastního VM3 (viz obrázek číslo 6). Z této paměťové karty, při jakémkoliv případ-

ném výpadku napájení a ztrátě komunikace na server CVM, VM3 automaticky znovu 

načítá konfiguraci měření a obnovuje svoji zabezpečovací funkci. [5] 

      Výstupem zabezpečovacího a diagnostického systému Compass směrem k ŘS jsou 

přenášená vibrační data pomocí digitální komunikace Modicon Modbus a hardwarové 

binární signály (reléové kontakty) aktivované při překročení mezí nebo závadě na VM3. 
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Vibrační data jsou ukládána do databáze na serveru systému Compass, přenášena jsou 

pomocí síťové komunikace LAN ET mezi VM3 a serverem CVM - rozhraním systému 

Compass je zde LAN port RJ45 ve skříni systému Compass. [5] 

 

 

Obr. 6. Čelní strana Compass VM3 

               

 

      Digitální komunikace Modicon Modbus přenáší, pomocí sériové komunikace RS-

232 mezi VM3 a ŘS ET (rozhraním systému Compass je zde sériový konektor RS-232 

na zadní straně VM3 ve skříni systému Compass 10CPS), aktuální hodnoty charakteris-

tických měření (měření dle ČSN ISO 7919 a ČSN ISO 10 816) do ŘS, informuje o pří-

padném překročení mezí H1 a H3 a současně dává informaci o případné závadě na mě-

řící smyčce (závada na snímači, poškozená kabeláž apod.). Ze všech instalovaných sní-

mačů budou na přední straně VM k dispozici bufferované signály na BNC konektorech. 

[5] 

 

5.1 Osazení snímačů na soustrojí a měřené veličiny 

      Osazení snímačů na TG14 vychází z požadavků zákazníka a zahrnuje následující 

snímače;  

· axiální poloha hřídele I a II - snímače umístěny na axiálním ložisku předního 

stojanu turbíny - bezkontaktní snímače výchylky Auting SD2.1/GNS1.5 -

měřenou veličinou je relativní prodloužení - typ měření DC (druhý ze snímačů 

axiální polohy hřídele není připojen do systému Compass a slouží jako rezerva v 

případě poruchy prvního snímače), 
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· relativní vibrace rotoru ve třech rovinách (snímače X, Y budou nainstalovány v 

zákrytu, tj. ve stejné radiální poloze), 

· 2x rotorové vibrace turbíny X,Y - snímače umístěny na předním i zadním ložis-

ku turbíny (pootočeny o 90°vůči sobě v rovině měření) -bezkontaktní snímač 

výchylky Technicad MDS10P/MDT10-4 -měřenou veličinou je výkmit (špička) 

každého snímače Sp (BP) dle ČSN ISO 7919, 

· 1x rotorové vibrace generátoru X,Y - snímače umístěny na zadním ložisku gene-

rátoru (pootočeny o 90° vůči sobě v rovině měření), bezkontaktní snímač vý-

chylky Technicad MDS10P/MDT10-4 -měřenou veličinou je výkmit (špička) 

každého snímače Sp (BP), 

· fázová značka - snímač umístěn na zadním ložisku turbíny - bezkontaktní sní-

mač BKV TS-012 - měřenou veličinou jsou otáčky, 

· 1x relativní prodloužení hřídele mezi turbínou a generátorem TG14 - použitý 

snímač Auting SD3.3/GNS1.5 - měřenou veličinou je DC. [5] 

      Rozmístění snímačů vibrací instalovaných na turbogenerátoru TG14 znázorňuje 

obrázek 7. 

 

 

Obr. 7. Schéma osazení snímačů na TG14 [5] 
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5.2 Hlavní zásady pro instalaci snímačů; 

· fázová značka - vyžaduje vytvoření jedné drážky na obvodu rotoru o šířce 

10mm, hloubce 3mm a odpovídající délce (tak aby v důsledku prodloužení roto-

ru nedošlo k posunutí snímače mimo drážku), 

· rotorové vibrace - snímače X a Y budou nainstalovány v zákrytu ve všech rovi-

nách, tj. ve stejné radiální poloze, snímače X a Y budou v každé rovině měření 

nainstalovány s pootočením 90° vůči sobě s tolerancí 5°, 

· pro všechnu kabeláž jsou dodrženy minimální poloměry ohybů kabelů, 

· zvláštní pozornost je věnována správnému uchycení a zakončení stínění signálo-

vé kabeláže dle projektové dokumentace (v průchodkách, zemnících svorkách 

nebo zaizolováním), 

· kabeláž snímače uvnitř ložiska jsou realizována (vhodně uchycena) tak, aby ne-

mohlo dojít ke kontaktu s rotačními částmi a nemohlo dojít díky vlastnímu po-

hybu kabeláže k jejímu poškození, jak je uvedeno na obrázku číslo 8. Speciální 

průchodky zabudované do tělesa generátoru zamezují uniku oleje do ochranných 

instalačních trubek. [5] 

 

 

                                                                                              

       Obr. 8. Průchodky zamezující únik oleje z tělesa turbíny. 
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      Z obrázku číslo 9 je patrné napojení signálových vodičů, které jsou součásti čidel. 

Tyto vodiče jsou napojeny do oscilátoru, které jsou z důvodu omezení délkou originál-

ních vodičů od čidel umístěné v blízkosti jednotlivých stanovišť měřících čidel. Odtud 

jsou již signály vedeny multiplovými stíněnými kabely do vyhodnocovací jednotky 

Compass. 

 

 

 

       

Obr. 9. Oscilátory pro měření vibrací a posuvu 

 

5.3 Elektrická instalace 

      Rozvaděč system Compass, je vybaven instasačními svorkami typu RSA2,5, které 

slouží k ukončení multipárových signálových kabelů, dále přívodními jistícími prvky  a 

samotnou vyhodnocovací jednotkou compass VM3. 

      Signály ze snímačů jsou v rovině každého ložiska svedeny do 3 ks sdružovacích 

boxů. Odtud jsou dále vedeny 12-ti párovým signálovým kabelem RE-2Y(St)2Y PiMF 

(12 párů s definovaným zkrutem, individuálně stíněné PiMF fólií a navzájem izolované 

PE, jednotlivé páry jsou číslovány, PiMF je elektricky spojena s CuSn příložným vodi-

čem 0 0.5mm) do rozvaděče systému Compass. 

      Rozvaděče jsou napájeny jedním zálohovaným napájením TG14 z UPS 230V AC, 

50Hz zajišťující provoz vibračních monitorovacích systémů a jedním nezálohovaným 
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napájením použitým pro napájení technického zázemí rozvaděče (servisní zásuvka 

230VAC) a zároveň jako záloha pro zálohované napájení rozvaděč. [5] 

      Na obrázku číslo 10 je patrné rozmístění přístrojů v rozvaděči. 

 

    

   Obr. 10. Elektroinstalace hlavního panelu Compass 

 

Principy zemnění a stínění; 

· Je bezpodmínečně nutné, aby byl rozvaděč zemněn na centrální společnou zem 

pod rozvaděčem měděným vodičem s min. průřezem 6mm2. Toto zemnění je dá-

le propojeno na PE zemnící lišty v rozvaděči. Na tyto PE zemnící lišty bude dále 

připojeno uzemnění rámu vibračního monitoru Compass, zemnící svorky (DIN 

lišty) osazené v rozvaděči, vnější stínění párových a multipárových kabelů, 

· Vnější stínění multipárových kabelů přivádějící signál ze sdružovacích boxů do 

rozvaděče Compass je na straně Vibračního monitoru (VM) Compass připojeno 

a na straně sdružovacích boxů není připojeno ale zaizolováno, 



20 

 

· Sdružovací boxy a kabelové průchodky jsou kovové se zajištěním galvanického 

propojení sdružovacího boxu na společnou zem TG14, 

· Stínění jednotlivých využitých signálových párů je na straně sdružovacího boxu 

i rozvaděče Compass připojeno do svorek dle projektové dokumentace, stínění 

jednotlivých nevyužitých signálových párů je na straně sdružovacího boxu ne-

připojeno a zaizolováno, na straně rozvaděče Compass (10CPS) je připojeno do 

svorek dle projektové dokumentace, 

· Jednotlivé nevyužité signálové páry z multipárových kabelů jsou na straně sdru-

žovacího boxu zemněny v zemnící svorce, na straně rozvaděče Compass 

(10CPS) zapojeny do jednotlivých svorek, tak jak je uvedeno v projektové do-

kumentaci, 

· Stínění jednotlivých signálových kabelů propojující převodníky se sdružovacími 

boxy je přizemněno na straně sdružovacího boxu v kovových průchodkách, na 

straně převodníků nepřipojeno a zaizolováno, 

· Stínění signálových kabelů čidel je připojeno na svorky převodníku. [5], [7] 

 

5.4 Specifikace zařízení HW 

      Na specifikaci hardwarových zařízení poukazuje tabulka číslo 1. 

 

              Tabulka 1. Seznam přístrojů 

1 3013-HW3 Monitorovací modul - tacho a I/O  

2 3031-HW5 Monitorovací modul AC/DC6-ti kanálový  

3 7405 
Systémový modul s paměťovou kartou (včetně modifi-

kace stávajícího vibračního monitoru) 
 

4 
VV-AC-

0095/12 

Multipárový signálový kabel, 12 párů (délka stanovena 

společným kvalifikovaným odhadem) 
 

5 FC-ADAM Převodník Advantech ADAM RS232/485    

     

 

 

5.5 Modbus systému Compass na TG14 Energetika Třinec 

      V rámci rozšíření stávající instalace systému Compass o TG14 Energetiky Třinec je 

rozšířena i digitální komunikace systému Compass s řídicím systémem. Pro komunikaci 
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mezi systémy je využit protokol Modicon Modbus, kde ŘS systém vystupuje jako Mas-

ter (posílá dotazy) a systém Compass jako Slave (odpovídá na dotazy Masteru). Pomocí 

Modbusu mohou být do ŘS systému přenášena data, která budou vizualizována v rámci 

obrazovek ŘS. 

      Do ŘS budou přenášena následující data; 

· měření relativních vibrací 6x (BP P-P), 

· měření relativních posuvů (včetně axiál. posuvů) 2x (DC). 

Pro vybraná měření mohou být přenášeny a obvyklým způsobem zobrazovány následu-

jící informace; 

· aktuální hodnota měření s aktualizací 1s (v obvyklých jednotkách zobrazení), 

· stavová informace: valid/not valid (platná/neplatná hodnota), 

· stavová informace: system alarm (systémový alarm), 

· stavová informace: AH, DH, AL, DL pro měření posuvů. 

 

      Pro komunikaci Modbus bude použit standard RS-232, tj. bude vedena samostatná 

linka RS-232 mezi vibračním monitorem VM3 systému Compass a ŘS. Linky budou 

konfigurovány; 

· Half duplex, 

· RTU mód, 

· přenosová rychlost 4800 B/s, 

· parita None, 

· 1 stop bit, 

· každé VM bude mít svou vlastní adresu (viz. Konfigurační parametry). [5] 
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6. Zobrazení naměřených hodnot 

      Jednu s možností vizualizací je kontinuálně znázorněné měření vibrací a posuvu 

prostřednictvím změn průběhu vzorkování v čase. 

      Z obrázku číslo 11 názorně vyplývá, jak se projevuje chvění při změně otáček tur-

bosoustrojí. Tento stav lze vnímat jako poruchový. 

 

 

 Obr. 11 Snímané hodnoty chvění a otáček v poruchovém stavu TG14.        
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      V provozních podmínkách se tento energetický blok chová, co se týče vibrací, po-

měrně ustáleně. Na obrázku číslo 12 jsou zachyceny provozní hodnoty vibrací a otáček 

TG14. Tyto hodnoty jsou kontinuálně ukládány do paměti PC, s možností zpětného 

vyvolání. 

 

 

Obr. 11 Snímané hodnoty chvění a otáček v bezporuchovém stavu TG 14.       

, 

 

 

 

 

       

 

 

 



24 

 

7. Závěr 

      Kvalita a spolehlivost strojů jsou rozhodující ukazatele jejich efektivnosti a ekono-

mie provozu. S rostoucím instalovaným výkonem roste i důležitost jejich bezporucho-

vého provozu, neboť případná havárie nebo nucená odstávka stroje způsobuje velké 

ztráty energetické i finanční. Po bližším seznámení se zařízením přijdeme na to, že spo-

lehlivost vlastního celku je závislá na spolehlivosti řady dílčích komponentů a samo-

zřejmě jejich vzájemných vazeb. Cílem této práce bylo uvést možnou modernizaci vib-

rodiagnostického zařízení  jakož to nahrazení stávajícího zastaralého vibrodiagnostické-

ho a bezpečnostního systému Vibrocontrol 1000 modernějším systémem Compass 

3540. 

Hlavní výhodou tohoto nově nainstalovaného systému je jeho variabilita, díky které 

můžeme tento systém považovat ni jen jako bezpečnostní ale i jako systém který může-

me využívat k predikci technického stavu jednotlivých komponentů energetického zaří-

zení. 

Možnost kontinuálního ukládání informací v on-line režimu, jednoduchá parametrizace, 

možnost dovybavit měřícími okruhy z dalších energetických bloků elektrárny, to jsou 

hlavní výhody Comassu 3540. 

Dalším rozšířením tohoto nového systému lze v budoucnosti ještě zmírnit lidský faktor 

podílející se na vyhodnocování a diagnostikování naměřených hodnot. 

Tento systém může být ve velké míře přínosem pro plánování oprav, kdy může být ná-

pomocen k odhadu opotřebení jednotlivých komponentů a tím nemusí docházet k pro-

dlužování pravidelných odstávek zařízení. 
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