Tikai lasīšanai

LATVIJAS

LEK

ENERGOSTANDARTS

140

rg

o.

lv

Pirmais izdevums
2015

w.
le

ke

ne

ELEKTRODZINĒJU VIBRĀCIJU MĒRĪJUMI UN
NOVĒRTĒŠANA

ww

© AS „Latvenergo”, teksts, 2015
© LEEA Standartizācijas centrs „Latvijas Elektrotehnikas komiteja”, noformējums,
makets, 2015
Šī energostandarta un tā daļu pavairošana un izplatīšana jebkurā formā vai jebkādiem
līdzekļiem bez Standartizācijas centra „Latvijas Elektrotehnikas komiteja” un
AS „Latvenergo” rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Latvijas Elektrotehnikas komiteja
Šmerļa iela 1, Rīgā, LV-1006
www.lekenergo.lv

Reģistrācijas Nr. 192
Datums: 01.10.2015.
LEK 140
LATVIJAS ENERGOSTANDARTS

Tikai lasīšanai
2

LEK140:2015

Satura rādītājs
1. Vispārējā daļa................................................................................................................... 4
1.1. Energostandarta piemērošana ..................................................................................... 4
1.2. Normatīvās atsauces .................................................................................................... 4
1.3. Normatīvā lietotie termini un saīsinājumi................................................................... 5
2. Novērtēšana elektrodzinēju vibrāciju mērījumiem ...................................................... 9
2.1. Vibrāciju vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas zonas ...................................................... 9
2.2. Kritērijs I. Vibrācijas lielums ...................................................................................... 9
2.3. Vērtēšanas zonas ....................................................................................................... 10
2.4. Kritērijs II. Vibrācijas lieluma izmaiņas ................................................................... 10

lv

2.5. Novērtēšanas kritēriju izvēle..................................................................................... 11

o.

3. Mērījumu metodika ....................................................................................................... 11
3.1. Mērījumu laikā reģistrējamie iekārtas parametri ...................................................... 11

rg

3.2. Mērījumu rezultātā iegūtie lielumi ............................................................................ 12
4. Mērījumu vietas ............................................................................................................. 13

ne

4.1. Mērījumi uz elektrodzinēja nerotējošām daļām ........................................................ 13
4.2. Mērījumi uz elektrodzinēja rotējošām daļām, relatīvās vibrācijas mērījumi ............ 16

ke

5. Mēraparāti ...................................................................................................................... 17
5.1. Mēraparātu izvēle ...................................................................................................... 17

w.
le

5.2. Mērāmo parametru izvēle ......................................................................................... 17
5.3. Minimālās prasības mēraparātiem ............................................................................ 18
6. Mērījumu organizācija .................................................................................................. 19

ww

6.1. Mērījumu mērķis ....................................................................................................... 19
6.2. Mērījumu dokumenti, protokols un atskaite ............................................................. 20
6.3. Mērīšanas darbu uzsākšana ....................................................................................... 22
6.4. Mērīšanas darbu pabeigšana ..................................................................................... 22
6.5. Vibrāciju mērījumu periodiskums ............................................................................ 23
7. Vibrāciju nepārtrauktā monitoringa sistēma ............................................................. 24
7.1. Monitoringa sistēmas uzstādīšana un izvēle ............................................................. 24
7.2. Vibrāciju novērtēšana monitoringa sistēmā .............................................................. 25
8. Prasības personālam ...................................................................................................... 25
8.1. Vibrāciju mērījumu un novērtēšanas darbu iedalījums............................................. 25
8.2. Prasības personālam, kas veic vibrācijas mērījumus ................................................ 26
8.3. Prasības personālam, kas analizē vibrācijas mērījumus............................................ 26
8.4. Prasības personālam, kas organizē vibrācijas mērījumus ......................................... 27

Tikai lasīšanai
3

LEK140:2015

8.5. Atbildību sadalījums, ierosinot, saskaņojot un veicot vibrāciju mērījumus ............. 27
1. pielikums (rekomendējošs). Vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem1 ......................... 28
2. pielikums (rekomendējošs). Vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem, kas piedzen
sūkni1 ................................................................................................................................... 30
3. pielikums (rekomendējošs). Vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem, kas piedzen
ventilatoru ........................................................................................................................... 31
4. pielikums (rekomendējošs). Vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem, kas piedzen
kompresoru ......................................................................................................................... 32
5. pielikums (rekomendējošs). Vērtēšanas kritēriji vārpstas pārvietojumam ............. 34
6. pielikums (rekomendējošs). Novērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem remonta
vai montāžas laikā .............................................................................................................. 35

lv

7. pielikums (informatīvs). Piemēri vibrācijas mērījumu novērtējumu kritēriju
izvēlei ................................................................................................................................... 36

o.

8. pielikums (informatīvs). Vibrāciju izraisošie defekti elektrodzinējam ..................... 39

rg

9. pielikums (informatīvs) Monitoringa sistēmas iestatījumi atbilstoši
Kritērijam II ....................................................................................................................... 43
10. pielikums (informatīvs) Piemērs mērījumu programmai ........................................ 48

ww

w.
le

ke

ne

11. pielikums (informatīvs). Elektrodzinēju un agregātu vibrāciju mērījumu
darba programma .............................................................................................................. 49

Tikai lasīšanai
4

LEK140:2015

1. Vispārējā daļa
1.1. Energostandarta piemērošana
Normatīvs nosaka prasības vibrācijas parametru mērīšanai, rezultātu apkopošanai,
apstrādei, kā arī novērtēšanas kritērijus industriāliem elektrodzinējiem ar jaudu no
1 kW līdz 10 MW un barošanas spriegumu no 0.4 kV līdz 10 kV.

lv

Normatīvs attiecināms uz industriāliem elektrodzinējiem, kas ir uzstādīti un montēti
atbilstoši ražotāja tehniskām prasībām Latvijas Republikas ekspluatācijā esošajās
elektroietaisēs. Normatīvs attiecas uz elektrodzinējiem, kas tiek ekspluatēti stabilā
darba režīmā un saskaņā ar ražotāja prasībām. Normatīvā iekļautās prasības vibrāciju
mērīšanas un novērtēšanas laikā ir obligāti jāpiemēro tiem elektrodzinējiem, kuru
mērīšanu ir nozīmējis vai saskaņojis tehniskais vadītājs. Pārējos gadījumos aprakstīto
mērīšanas un novērtēšanas kārtību lieto kā rekomendācijas darbu izpildei.

rg

o.

Normatīvā apskatīta elektrodzinēju vibrāciju mērīšanas un novērtēšanas kārtība gultņu
korpusu vibrācijai un vārpstu pārvietojuma mērījumiem ekspluatācijas laikā
(t.i. elektrodzinējiem savienotiem ar piedzenamo agregātu) un remonta vai montāžas
laikā (t.i. kad elektrodzinējs nav savienots ar piedzenamo mehānismu).

w.
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1.2. Normatīvās atsauces

ke

ne

Normatīvā noteikti platjoslas (kopējās) vibrācijas vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem,
ņemot vērā piedzīto agregātu veidu un agregātu radīto vibrāciju ietekmi. Vērtēšanas
kritēriji noteikti atsevišķi elektrodzinējiem, kas piedzen sūkni, elektrodzinējiem, kas
piedzen ventilatoru, elektrodzinējiem, kas piedzen kompresoru. Papildus noteikti
atsevišķi vērtēšanas kritēriji vārpstas pārvietojumam un novērtēšanas kritēriji
elektrodzinējiem remonta vai montāžas laikā.

LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”, 2011, ar Izmaiņām 5, 2013;
LEK 025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, 2014;
LEK 036 „Drošības prasības veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs”, 2015;
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ISO 1925:2001 „Mechanical vibration – Balancing – Vocabulary”;
ISO 2041:2009 „Mechanical
Vocabulary”;

vibration,

ISO 5348:1998 „Mechanical
accelerometers”;

vibration

shock
and

and

condition

shock - Mechanical

monitoring –
mounting

of

ISO 7919-3:2009 „Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by
measurements on rotating shafts, Part 3: Coupled Industrial Machines”;
ISO 10816-1:1995 „Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts – Part 1: General guidelines”;
ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009 „Mechanical vibration – Evaluation of machine
vibration by measurements on non-rotating part – Part 1: General guidelines”;
ISO 10816-3:2009 „Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts – Part 3: Industrial machines with nominal
power above 15 kW and nominal speeds between 120 rpm and 15 rpm when measured
in situ”;
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ISO 10816-6:1995 „Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts – Part 6: Reciprocating machines with power
ratings above 100 kW”;
ISO 10816-7:2009 „Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by
measurements on non-rotating parts – Part 7: Rotodynamic pumps for industrial
applications, including measurements on rotating shafts”;
LVS ENV 13005:2007 L „Norādījumi mērījumu nenoteiktības izteikšanai”;
ISO 13372:2012 „Condition monitoring and diagnostics of machines – Vocabulary”;
ISO 13373-1:2002 „Condition monitoring and diagnostics of machines – Vibration
condition monitoring - General procedures”;
ISO 14694:2003 „Industrial fans – Specifications for balance quality and vibration
levels”;
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ISO 14694:2003/Amd 1:2010 „Industrial fans – Specifications for balance quality
and vibration levels”;
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ISO 18436-2:2014 „Condition monitoring and diagnostics of machines-Requirements
for training and certification of personnel – Vibration condition monitoring and
diagnostics”;

ne

LVS EN 60034-14:2004 „Rotējošas elektromašīnas – 14.daļa: Noteiktu mašīnu ar
ass augstumu 56 mm un augstāk mehāniskā vibrācija – Vibrāciju intensitātes
mērīšana, novērtēšana un robežvērtības”;

ke

LVS EN 60034-14:2004 /A1:2007 „Rotējošas elektromašīnas. 14.daļa: Noteiktu
mašīnu ar ass augstumu 56 mm un augstāk mehāniskā vibrācija. Vibrāciju
intensitātes mērīšana, novērtēšana un robežvērtības”;

w.
le

SKF Reliability Systems „ISO 18436 Level II Course”;
VDI 3836 „Measurement and evaluation of mechanical vibration of screw-type
compressors and Roots blowers - Addition to DIN ISO 10816-3”.
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1.3. Normatīvā lietotie termini un saīsinājumi
1.3.1.
amplitūda

Matemātikā ar amplitūdu saprot starpību starp nomērītās līknes lielāko un mazāko
vērtību. Vibrāciju teorijā, apskatot harmoniskas svārstības, amplitūda ir vibronovirze,
jeb attālums, ko vibrējošs priekšmets veic no izejas stāvokļa līdz galējam stāvoklim,
t.i. no minimuma līdz maksimumam. (skatīt 1.1. attēlu).
1.3.2.
elektrodzinējs
Elektriskā mašīna, kas darbojas dzinēja režīmā un elektroenerģiju pārveido mehāniskā
enerģijā. (skatīt p.1.3.7.)
1.3.3.
g
Brīvās krišanas paātrinājums, 9,81 m/s2. (skatīt p.1.3.23.)
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1.3.4.
harmonika
Vibrāciju sastāvdaļa, noteikta ar spektrālanalīzes palīdzību. Piemēram, pirmā
harmonika, 1X apzīmē vibrāciju ar frekvenci, kas piesaistīta iekārtas apgriezienu
frekvencei. Augstākās harmonikas piesaistītas iekārtas apgriezienu frekvencei, kas
reizināta ar veselu skaitli, piemēram, 2X ir apgriezienu frekvence, reizināta ar divi.
(skatīt p.1.3.18.)
1.3.5.
iekārtu ekspluatējošais personāls
Darbinieks (operatīvais un ekspluatācijas personāls) ar atbilstošu kvalifikāciju un
pieredzi, kura pārziņā atrodas konkrētā iekārta. (skatīt p.8.5.1.)
1.3.6.
indikators

o.

lv

Mērīšanas līdzeklis, ko lieto tikai tehnoloģisko procesu fizikālo lielumu novērošanai
bez to skaitliskas novērtēšanas ar noteiktu precizitāti. Mērīšanas līdzekļu veidus un
izmantošanas jomas, kurās tie var tikt lietoti kā indikatori, apstiprina tehniskais
vadītājs. (skatīt p. 8.1.2.)

rg

1.3.7.
industriāls elektrodzinējs

1.3.8.
kritiska iekārta

ke

ne

Dotā normatīva ietvaros par industriāliem elektrodzinējiem uzskata elektrostacijā
uzstādītās elektriskās mašīnas, kas paredzētas rotējošo industriālo mehānismu
darbināšanai energoapgādes objektos.

1.3.9.
mēriekārta

w.
le

Iekārta, kurai salūstot, uzņēmumam radīsies būtiski šķēršļi komercdarbības mērķu
sasniegšanai vai efektīvai stratēģijas īstenošanai. (skatīt p. 3.1.1., p. 6.5.3. un p. 7.1.3.)

ww

Instruments vai instrumentu kopa (no devēja līdz datoram vai ekrānam), kas nomēra
un uzrāda noteiktā parametra vērtību. (skatīt p. 5.1.1.)
1.3.10.
mērīšanas procedūra

Uzņēmumā ieviestā instrukcija vai procedūra attiecīgiem darbiem. (skatīt p. 6.2.5.)
1.3.11.
novērtēšana
Dotā normatīva ietvaros ar novērtēšanu saprot nomērīto elektrodzinēja vibrāciju
vērtību atbilstības pārbaudi pielikumos 1-6 dotajām zonu robežvērtībām. Ja
novērtēšanas laikā konstatē neatbilstību, elektrodzinējam ieteicams veikt tehnisko
diagnostiku.
1.3.12.
pīķis
Vibrāciju amplitūda, maksimālā vibrācijas vērtība (no nulles līdz maksimumam)
dotajā mērījumu intervālā. (skatīt p. 5.2.3.)
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1.3.13.
pīķis-pīķis vērtība
Vibrāciju dubultā amplitūda, jeb starpība starp vibrācijas maksimālo un minimālo
vērtību. Pielieto gan signāla, gan spektra amplitūdu izteikšanai. (skatīt p. 5.2.3.)
Pīķis
RMS vērtība
Signāla vidējā vērtība

Vibrāciju
amplitūda

lv

Pīķis-Pīķis

o.

1.1. attēls. Vibrāciju pīķis-pīķis un Vidējās kvadrātiskās vērtības grafiskais
attēlojums

rg

1.3.14.
platjoslas vibrācija

ke

1.3.15.
relatīvā vibrācija

ne

Vibrācija, kas vienlaicīgi tiek mērīta plašā frekvenču joslā (no angļu val. „overall
vibration”, praksē saukta arī par „kopējo vibrāciju”). (skatīt p. 3.2.1.)

1.3.16.
ritgultnis

w.
le

Vienas mašīnas konstrukcijas elementa svārstības, salīdzinot pret citu mašīnas
elementu (piemēram, vārpstas vibrācija pret gultņa korpusu). (skatīt p. 4.2.)

ww

Gultnis, kurā slodze tiek uztverta un nodota ar rites elementu palīdzību. Starp ārējo un
iekšējo gultņa gredzenu var atrasties tādi rites elementi kā lodītes, cilindriskie rullīši,
sfēriskie rullīši, koniskie rullīši, adatas. Ritgultņi iedalās radiālgultņos un
aksiālgultņos, t.i. radiālslodzei un aksiālslodzei, kā arī īpašos gultņos radiālaksiālai
slodzei. (skatīt 8. pielikumu)
1.3.17.
slīdgultnis

Gultnis, kurā slodze tiek uztverta un nodota, nodrošinot slīdi starp gultņa pretberzes
slāni un slīdes elementu, piemēram, vārpstu. (skatīt 8. pielikumu)
1.3.18.
spektrs
Signāls (piemēram, nomērītais vibrācijas signāls), kas sadalīts pa frekvenču
komponentēm. Spektrālo analīzi izmanto, lai noteiktu, kādi defekti rada paaugstinātu
agregāta vibrāciju. Analizējot nomērīto vibrāciju signālu, uz spektra grafika
horizontālās ass tiks atzīmēta svārstību frekvence, bet uz vertikālās ass redzama
svārstību amplitūda pie dotās frekvences. Tāpēc spektra grafiku mēdz saukt arī par
amplitūdas-frekvenču raksturlīkni. Analizējot frekvences, tiek atrasts problēmas
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cēlonis, bet amplitūdas vērtība ļauj novērtēt problēmas nozīmīgumu. 1.1. tabulā
apkopoti daži defekti un tiem raksturīgās harmonikas. (skatīt p. 3.2.3.)
1.1. tabula
Elektrodzinēju defektiem raksturīgo harmoniku piemēri

lv

Raksturīgās harmonikas
1X
1X, 2X, 3X
1X, 2X, 3X
0.5X, 1X, 1.5X, 2X, 2.5X, 3X, 3.5X, 4X
1X
1X, 2X, 3X
1X
1X, 2X, 3X, 4X
0.33X-0.5X

o.

Defekts
Mehāniskais disbalanss
Vārpstas izliece
Asu nesakritība
Pamatu stiprinājuma defekti
Rezonanse
Detaļu saskaršanās rotācijas laikā
Nevienmērīga slodze uz korpusu vai
pamatiem
Sajūgu defekti
Slīdgultņu defekti

ne

rg

Piemēram, novērojot, ka spektram ir augstas 1X vērtības (1X var būt 2÷5 reizes
lielāka par citām harmonikām), darbinieks, kura zināšanas atbilst (skatīt p. 8.3.)
minētām prasībām, izvērtēs, vai nav nepieciešama rotora balansēšana.
1.3.19.
stabilais darba režīms

w.
le

ke

Elektrotehniskās iekārtas darba režīms (no angļu val. „Steady state”), kurā režīmam
raksturīgo parametru vērtības praktiski nemainās vai mainās periodiski, kad
elektrodzinējs ir iesilis, tam ir mērījumu laikā nemainīga (stabila) temperatūra,
mērījumu laikā stabili apgriezieni, mērījumu laikā stabila slodze. (skatīt p. 6.3.2.)
1.3.20.
tehniskā diagnostika

ww

Mērījums ar mērķi noteikt defekta atrašanās vietu un cēloni. Tehniskajā diagnostikā
nepastāv universāli novērtēšanas paņēmieni, līdz ar to dotā normatīva ietvaros punkti
par tehnisko diagnostiku ir informatīvi. (skatīt p. 3.2.3.)
1.3.21.
vibrāciju devējs, mērpārveidotājs
Mēriekārtas elements, kas tiek piestiprināts mehāniskai sistēmai vibrāciju mērīšanai,
reaģē uz neelektriska fizikāla parametra izmaiņām, jeb pārveido mehānisko kustību
elektriskajā signālā. (skatīt p. 5.3.4.)
1.3.22.
vibrācijas signāla fons
Vibrācijas signāla komponente, ko ietekmē faktori, kas nav tieši saistīti ar mērāmā
elektrodzinēja vibrāciju. Piemēram, ārējas iedarbības mehāniskais signāla fons var
rasties no iekārtām, kas darbojas blakus elektrodzinējam. Vibrācijas signāla fonu var
novērtēt, piemēram, nomērot vibrāciju izslēgtam elektrodzinējam. (skatīt p. 6.4.2.)
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1.3.23.
vibropaātrinājums
Mērīšanas lielums, ko iegūst biežāk pielietojamie vibrāciju devēji – akselerometri. Tā
mērvienība ir mm/s2, jeb g. (skatīt p. 3.2.3.)
1.3.24.
vibroātrums
Ieteicamais mērīšanas lielums iekārtu nerotējošo daļu mērījumiem. Tā mērvienība –
mm/s. Vibroātrums visbiežāk tiek iegūts, integrējot akselerometra iegūto
vibropaātrinājumu. Retāk tiek izmantoti devēji, kas mehānisko vibrāciju uzreiz
pārveido vibroātrumā. (skatīt p. 3.2.1.)
1.3.25.
vibropārvietojums

rg

o.

lv

Ieteicamais mērāmais lielums vārpstas vibrācijai, atsevišķos gadījumos arī nerotējošo
daļu mērīšanai lēngaitas elektrodzinējiem. Tā mērvienība ir mikrometrs (1 μm=
=10-6m). Vibropārvietojumu iegūst tiešā veidā no bezkontakta vārpstas pārvietojuma
devējiem (rotējošo daļu mērījumiem), vienreiz integrējot vibroātrumu vai divreiz
integrējot akselerometra iegūto paātrinājumu (nerotējošo daļu mērījumos). (skatīt
p. 3.2.1.)

ne

1.3.26.
Vidējā kvadrātiskā vērtība (saīsinājums r.m.s. jeb RMS no angļu valodas „root
mean square”)

ke

Vibrāciju signāla (pieņemot, ka signāls ir sinusoīda) vidējā kvadrātiskā vērtība, ko
pielieto vibroātruma vai vibropaātrinājuma izteikšanai (skatīt p. 5.2.2.):
𝑋Pīķis− pīķis vērtība

w.
le

𝑋RMS vērtība ≈

2√2

=

𝑋Pīķis vērtība
√2

2. Novērtēšana elektrodzinēju vibrāciju mērījumiem

ww

2.1. Vibrāciju vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas zonas
Atkarībā no piedzenamā agregāta vibroietekmes uz elektrodzinēju izvērtē, vai iekārtas
vibrācija tiks vērtēta pēc elektrodzinēja vibrācijas vai piedzenamā agregāta vibrācijas.
Ja piedzenamā agregāta ietekme uz konstrukciju ir nozīmīga un nav nodalāma, tad arī
elektrodzinēja vibrācija tiks vērtēta pēc konkrētā agregāta vibrāciju novērtēšanas
kritērijiem. Visos pārējos gadījumos elektrodzinēja vibrācija tiks novērtēta saskaņā ar
1. pielikumu.
2.2. Kritērijs I. Vibrācijas lielums
Kritērijs I nosaka robežvērtības agregātu vibrācijai. Lielākais nomērītais vibrācijas
lielums katrai mērīšanas vietai tiek salīdzināts ar četrām vērtēšanas zonām (A, B, C,
D), kas definētas, pamatojoties uz starptautisko pieredzi.
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2.3. Vērtēšanas zonas
2.3.1. Lai kvalitatīvi novērtētu vibrāciju un sniegtu vadlīnijas turpmākai darbībai,
saskaņā ar Kritēriju I, var definēt sekojošas vērtēšanas zonas, kas apkopotas
2.1. tabulā.
2.1. tabula
Vērtēšanas zonas Kritērijam I

A
B

ne

D

rg

o.

C

Raksturojums
Vibrācijas lielumi dotajā zonā ir raksturīgi tikko ieregulētām, jaunām
mašīnām, pēc atjaunošanas remonta vai rekonstrukcijas. Defektu nav.
Mašīnas, kuru vibrācijas atbilst dotajai zonai, tiek uzskatītas par derīgām
darbināšanai ilgtermiņā. Defekti nenozīmīgi.
Mašīnas, kuru vibrācijas atbilst dotajai zonai, tiek uzskatītas par nederīgām
nepārtrauktai ilgtermiņa darbināšanai. Defekti būtiski, nepieciešama tehniska
apskate vai remonts. Tādām mašīnām tiek noteikti darbināšanas režīmu
ierobežojumi līdz brīdim, kamēr rodas iespējas veikt remontdarbus,
piemēram, elektrodzinējs var turpināt darboties, līdz diagnostiskā ceļā tiek
noskaidrots vibrācijas paaugstināšanās iemesls. Līdz remontam agregāta
vibrācija jākontrolē biežāk.
Vibrācijas lielumi dotajā zonā tiek uzskatīti par bīstamiem (avārijas stāvoklis),
un var izraisīt mašīnas bojājumus. Sasniedzot D zonu operatīvi jānovērš
paaugstinātas vibrācijas iemesls vai arī jāaptur agregāts.

lv

Zona

ke

2.3.2. Ieteicamās vērtēšanas zonu skaitliskās vērtības dotas 1.-6. pielikumos. Zonu
robežas var koriģēt katram konkrētam elektrodzinējam, pamatojoties uz iekārtas
ražotāju rekomendācijām, ekspluatācijas pieredzi un tehniskā vadītāja norādījumiem.

w.
le

2.3.3. Vibrāciju novērtēšanas atskaitēs papildus var norādīt, par cik procentiem
nomērītās kopējās vibrācijas amplitūda iesniedzas novērtēšanas zonas diapazonā
(skatīt 7. pielikumu).

ww

2.4. Kritērijs II. Vibrācijas lieluma izmaiņas
2.4.1. Kritērijs II nosaka, kā mainījusies vibrācija, salīdzinot ar iepriekš nomērīto
vērtību, jeb atskaites vērtību, tādēļ to var piemērot tikai tām iekārtām, kurām
monitorings tiek veikts ilgstoši un regulāri (vismaz reizi trijos mēnešos). Kritēriju II
ieteicams lietot mērījumiem tikai stabilā darba režīmā.
2.4.2. Lietojot Kritēriju II elektrodzinēja novērtēšanai, izšķir vairākas secīgas
darbības:
2.4.2.1. par elektrodzinēja vibrāciju tiek uzkrāta informācija ilgākā laika periodā
un noteikta atskaites vērtība;
2.4.2.2. paralēli tiek sekots līdzi tam, vai vibrācija atbilst Kritērijam I;
2.4.2.3. ja tiek atklāts vibrāciju pieaugums, tiek analizēts tā cēlonis.
2.4.3. Vibrācijas izmaiņa skaitās nozīmīga, ja tā par 25% pārsniedz atskaites vērtību,
it īpaši, ja izmaiņa notikusi strauji. Piemēri Kritērija II lietošanai doti 9. pielikumā.
Kritērija II novērtēšanā jāņem vērā, ka, ja tiek atklāts vērā ņemams vibrācijas
palielinājums vai samazinājums, tad jāveic papildus analīze (iespējamie papildus
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mērījumu veidi uzskaitīti p.3.2.3), neskatoties uz to, ka Kritērija I C zona vēl nav
sasniegta. Izmaiņas var būt pēkšņas vai attīstīties laikā. Tas nozīmē, ka iekārtai ir kāds
defekts, vai arī defekts pamazām attīstās un parādīsies nākotnē.
2.4.4. Viena no ērtākajām metodēm darbam ar Kritēriju II ir raksturlīkņu (no angļu
valodas „trend”) analīze. 9. pielikuma P9.2.-P9.5. attēlos parādīti četri piemēri
vibrāciju raksturlīknēm.
2.5. Novērtēšanas kritēriju izvēle
2.5.1. Ja jānovērtē iepriekš korekti veikti vibrāciju mērījumi, tad elektrodzinēju
vibrāciju mērījumu novērtēšanas kritērijus izvēlas, ņemot vērā nomērīto parametru,
mehānisma konstrukciju, iekārtas tipu un jaudu.

o.

1.pielikums

6.pielikums

Nē

Vibrācija remonta
vai montāžas laikā

Nē

rg

Vibrācija
ekspluatācijas
Vai elektrodzinējs
laikā
piedzen iekārtu, kas
Nomērītais parametrs
nozīmīgi ietekmē tā
vibrāciju?

ne

Gatavs
mērījums

lv

2.5.2. Novērtēšanas kritēriju izvēlas pēc 2.1. attēla, ņemot vērā, kāds ir atbildīgais
mehānisms, kuru piedzen elektrodzinējs:

ww

w.
le

5.pielikums

ke

Vārpstas
pārvietojums (tikai
slīdgultņiem)

Jā

Vai piedzenamajai iekārtai
ir izstrādāti standartizēti
novērtēšanas kritēriji?

Jā

Sūkni

Ventilatoru

Kompresoru

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

2.1. attēls. Novērtēšanas kritēriju izvēle

2.5.3. Konkrētus piemērus elektrodzinēju vibrāciju mērījumu novērtēšanas kritēriju
izvēlei skatīt 7. pielikumā.
3. Mērījumu metodika
3.1. Mērījumu laikā reģistrējamie iekārtas parametri
3.1.1. Pirms vibrāciju mērījumu veikšanas jābūt noteiktiem svarīgākiem iekārtas
parametriem. Tas ļaus izvēlēties mērīšanas parametrus no p. 3.2.1. un mērījumu
novērtēšanas kritērijus no p. 2.5.2. un 1.-6. pielikumiem. Lai izvēlētos pielikumu, pēc
kura veikt novērtēšanu, jāapkopo sekojoša informācija:
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3.1.1.1. kāda ir mehānisma konstrukcija, kādu agregātu piedzen elektrodzinējs;
3.1.1.2. kāds ir gultņu tips (ritgultņi vai slīdgultņi);
3.1.1.3. vai elektrodzinējs un piedzenamais mehānisms uzmontēti uz stingas
pamatnes vai uz vibrāciju izolatoriem;
3.1.1.4. vai elektrodzinējs un piedzenamais mehānisms ir/nav „kritiska iekārta”;
3.1.1.5. kāds ir elektrodzinēja un piedzenamā mehānisma nominālais rotācijas
ātrums (<600 apgr./min, <1000 apgr./min vai >1000 apgr./min);
3.1.1.6. kāda ir elektrodzinēja un piedzenamā mehānisma nominālā jauda
(<200 kW vai >200 kW, lai izvēlētos kritērijus sūkņiem; <15 kW, <300 kW vai
> 300 kW, lai izvēlētos kritērijus elektrodzinējiem; <300 kW vai > 300 kW, lai
izvēlētos kritērijus ventilatoriem).

o.

lv

3.1.2. Vēlams reģistrēt arī citus elektrodzinēja mainīgos darba parametrus, kurus
p. 8.3. vai p. 8.4. minētais personāls uzskata par noderīgiem turpmākai analīzei,
piemēram:
3.1.2.1. agregāta apgriezienu skaitu minūtē mērījumu laikā;

rg

3.1.2.2. temperatūru;
3.1.2.3. slodzi, A vai kVA;

ke

3.1.2.5. spriegumu, V;

ne

3.1.2.4. elektrisko frekvenci (ja elektrodzinējs ir aprīkots ar frekvenču
pārveidotāju);
3.1.2.6. piedzenamo agregātu raksturlielumus (spiediens sūknim u.tml.).

w.
le

3.2. Mērījumu rezultātā iegūtie lielumi

3.2.1. Mērot elektrodzinēja vibrāciju profilaktisko pārbaužu laikā, vērtē:

ww

3.2.1.1. platjoslas vibroātrumu, mm/s;
3.2.1.2. platjoslas vibropārvietojumu, mikrometros (1 µm=10-6m).

3.2.2. Mērīšanas parametra izvēle ir atkarīga no elektrodzinēja griešanās ātruma.
Mašīnām ar rotācijas ātrumu lielāku par 600 apgr./min (ieskaitot), tiek vērtēts tikai
vibroātrums, bet mašīnām ar apgriezieniem <600 apgr./min tiek vērtēts gan
vibroātrums, gan vibropārvietojums. Parametru izvēle apkopota 3.1. tabulā.
3.1. tabula
Mērīšanas parametra izvēle
Elektrodzinēja griešanās ātrums, apgr./min
vibropārvietojums, μm
vibroātrums, mm/s

<600
X
X

≥600
‒
X

3.2.3. Diagnostikas mērķiem veic plašākus vibrāciju mērījumus un plašāku iegūto
vibrāciju datu analīzi. Elektrodzinēju diagnostikā visbiežāk izmantotie paņēmieni
apkopoti 3.2. tabulā. Lai korekti veiktu elektrodzinēja tehnisko diagnostiku,
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nepieciešams zināt iekārtas svarīgākos konstruktīvos parametrus, piemēram, gultņu
numurus, zobu skaitu zobratu pārvadam u.tml.
3.2. tabula
Mērījumu veidi bez noteiktiem novērtēšanas kritērijiem
Iegūtā informācija

Pielietojums
Augstas frekvences vibrācijai, biežāk
saistītai ar ritgultņu defektu noteikšanu

Vibropaātrinājums, m/s2; g

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

Paātrinājuma apliecējfunkcijas analīze
(saukta arī par „Apliecējas analīzi” (no
Pielieto ritgultņu un zobratu defektu analīzei
angļu valodas „Acceleration enveloping,
Demodulation”)), gE
Augstfrekvences izstarotās enerģijas
Pielieto ritgultņu eļļošanas defektu
mērījumi (no angļu valodas „SEE ‒ Spectral
noteikšanai agrīnā stadijā
emitted energy”)
Spektrālā diagnostika, saukta arī par FFT
Pielieto, lai noskaidrotu paaugstinātas
spektru (no angļu valodas „FFT – Fast
vibrācijas cēloņus no iekārtas amplitūdasFourier Transform”)
frekvenču raksturlīknēm
Pielieto, lai noskaidrotu raksturīgo
Vektoru analīze ar vibrāciju amplitūdu un
frekvenču fāžu-amplitūdu raksturlīknes,
fāzi
noteiktu asu nesakritību un disbalansu
Pielieto, piemēram, slīdgultņu defektu
Laika raksturlīkņu un orbītu attēlu analīze
dziļākai analīzei
1.3.27. Svārstību maksimuma koeficients
(no angļu valodas „crest factor”), jeb
Pielieto, lai analizētu ritgultņu defektu
attiecība, ko iegūst, izdalot iegūto
attīstību laikā
vibropaātrinājuma Pīķa vērtību ar Vidējo
kvadrātisko vērtību.
4. Mērījumu vietas

ww

4.1. Mērījumi uz elektrodzinēja nerotējošām daļām
4.1.1. Atkarībā no elektrodzinēja konstrukcijas mērījumus veic vai nu uz gultņa
korpusa (pēc iespējas tuvāk gultnim, uz vairoga), vai nu uz statora korpusa. Vibrāciju
mērījumi jāveic trīs savstarpēji perpendikulāros virzienos:
4.1.1.1. virzienā, kur ir lielākā slodze (visbiežāk vertikālā virzienā);
4.1.1.2. virzienā, kur ir mazākais stingums (visbiežāk horizontālā virzienā);
4.1.1.3. uz korpusa, kur iedarbojas aksiālie dinamiskie spēki (aksiālā virzienā).
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1V 1V’

2V’
2V
2A’

1H

1H’

2A

2H’
1A

2H

P

P
P

P

P

4.1. attēls. Mērījumu vietas elektrodzinējam

lv

kur:
ieteicamā aksiālo mērījumu vieta;

A’

pieļaujamā mērīšanas vieta aksiālā virziena mērījumiem;

H

ieteicamā horizontālo mērījumu vieta;

H’

pieļaujamā mērīšanas vieta horizontālā virziena mērījumiem;

V

ieteicamā vertikālo mērījumu vieta;

V’

pieļaujamā mērīšanas vieta vertikālā virziena mērījumiem;

P

pamatnes stiprinājumu mērījumu vietas;

1

pirmais gultnis;

2

otrais gultnis.

w.
le

ke

ne

rg

o.

A

ww

4.1.2. Vibrāciju pārbaužu veikšanai mērījumi tiek veikti trīs virzienos uz katra gultņa
vairoga/korpusa. Regulāru pārbaužu veikšanai pietiek veikt mērījumu radiālā virzienā
(horizontālā šķērsvirzienā vai vertikālā virzienā) uz viena vai abiem elektrodzinēja
gultņu vairogiem/korpusiem, atsevišķos gadījumos papildinot to ar mērījumu aksiālā
virzienā.
4.1.3. Visbiežāk vibrāciju devēji tiek novietoti kā parādīts 4.1. attēlā., taču atsevišķos
gadījumos devēji tiek novietoti savādāk. Piemēram, ja elektrodzinējam ir atsevišķi
gultņu vairogi/korpusi, devēji tiek novietoti saskaņā ar 4.2. attēlu, bet gadījumā, ja
elektrodzinējs piedzen vertikālu sūkni devēji tiek novietoti saskaņā ar 4.3. attēlu.
4.1.4. Mērījumus uz elektrodzinēja pamatnes veic, lai noteiktu paaugstinātas
vibrācijas iemeslus iekārtas pieņemšanas pārbaužu laikā, kā arī saskaņā ar p. 6.4.3., ja
nepieciešama papildus diagnostika (skatīt „SKF Reliability Systems „ISO 18436
Level II Course””). Mērījumus ierosina saskaņā ar p. 8.5.1.
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V

V

A

H

V
V

H

rg

o.

lv

A

ne

4.2. attēls. Mērījumu vietu izvietojums horizontāliem elektrodzinējiem ar
atsevišķiem gultņu korpusiem

V

H

ww

w.
le

ke

V

V

H

4.3. attēls. Mērījumu vietu izvietojums vertikāliem sūkņiem
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4.2. Mērījumi uz elektrodzinēja rotējošām daļām, relatīvās vibrācijas mērījumi
4.2.1. Relatīvās vibrācijas mērījumus veic elektrodzinējiem ar slīdgultņiem un
rotācijas ātrumu <1000 apgr./min, gadījumos, kad devējus iespējams novietot gultņa
korpusā. Gadījumos, kad devējus gultņa korpusā nevar izvietot, novērtēšanu atbilstoši
šim normatīvam neveic.
4.2.2. Relatīvās vibrācijas mērījumus veic ar nekontaktējošu pārveidotāju, kas reģistrē
vibrācijas pārvietojumu starp vārpstu un kādu mašīnas konstrukcijas elementu.
Relatīvās vibrācijas nekontaktējoša tipa devējus uzstāda urbumos ar iekšējo vītni
gultņa korpusā vai piestiprina ar cietiem kronšteiniem līdzās gultņa korpusam.

450

w.
le

ke

450

ne

rg

o.

lv

4.2.3. Vārpstas virsmai devēja jūtīgā elementa izvietojuma vietā jābūt plakanai un
līdzenai (bez rievām vai vītnēm). Ieteicams, lai devēju nomērītais elektriskais un
mehāniskais vibrācijas signāla fons kopā nepārsniegtu 25% no pieļaujamā vibrācijas
pārvietojuma, kas noteikts saskaņā ar 0. pielikuma vibrāciju vērtēšanas zonām, un
nebūtu lielāks par 6 µm. Ja šīs prasības tiek izpildītas, tad relatīvo pārvietojumu var
nomērīt ar diviem bezkontakta devējiem. Devēji jānovieto tā, lai tie uztvertu relatīvo
radiālo pārvietojumu starp rotējošo elementu (vārpstu) un nerotējošo elementu
(piemēram, gultņa vairogu/korpusu) vienā plaknē. Shēma mērīšanas sistēmai,
pielietojot bezkontakta devējus, dota 4.4. attēlā. Kaut arī devēji var būt novietoti
jebkādā pozīcijā, parasti leņķis būs ±450 no horizontālas vai vertikālas plaknes,
atkarībā no tā, kādas ir iespējas piekļūt rotējošai daļai.

(Y)

(Y)

ww

(X)

3

(X)

2

1

4.4. attēls. Shēmas mērīšanas sistēmai, pielietojot bezkontakta devējus
kur:
1

vārpsta;

2

bezkontakta devēji;

3

papildus iespējamais devēju novietojums.
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5. Mēraparāti
5.1. Mēraparātu izvēle
5.1.1. Vibrāciju mērījumus veic ar atbilstoši mērķim noregulētu pārnēsājamu vai
stacionāri iebūvētu daudzkanālu aparatūru. Vibrāciju vērtību mērīšanai var pielietot:
5.1.1.1. vienkāršus pārnēsājamos vibrometrus (t.s. viena kanāla viena parametra
mēraparātus);
5.1.1.2. mazgabarīta vibrometrus, kam ir papildus datu analīzes iespējas;
5.1.1.3. specializētas vibrāciju iekārtas, pārnēsājamos datu savācējus ar
ierobežotām funkcijām;
5.1.1.4. datu savākšanas ierīces ar plašām vibrācijas datu analīzes iespējām;

o.

lv

5.1.1.5. datu savākšanas ierīces ar padziļinātām analīzes iespējām, jeb
pārnēsājamos datorus (t.s. daudzu kanālu daudzparametru vibrācijas mērījumu
sistēmas).

rg

5.1.2. Mēraparātus izvēlas, ņemot vērā to, kurš no vibrāciju raksturojošiem
parametriem tiks vērtēts konkrētā mērījuma rezultātā.

ke

ne

5.1.3. Vienkāršākajos gadījumos (viena parametra noteikšanai), piemēram, platjoslas
vibroātruma nomērīšanai, var izmantot viena kanāla vibroātruma mērīšanas iekārtu.
Tai jābūt atbilstošam frekvenču un amplitūdu mērīšanas diapazonam (skatīt p. 5.3.2).
Iegūtais rezultāts būs derīgs iekārtas novērtēšanai un atsevišķos gadījumos arī
monitoringam.

w.
le

5.1.4. Diagnostikai (defektu noteikšanai) jāizmanto viena vai vairāku mērīšanas
kanālu iekārtas un daudzparametru analīze. Rezultātā var iegūt gan platjoslas
vibrācijas novērtējumu, gan spektru, gan citus iekārtu diagnostikai nepieciešamos
parametrus. Rezultātus izmanto gan mērāmās iekārtas novērtēšanai atbilstoši
Kritērijiem I un II, gan nosakot, vai iekārtai ir kādi defekti, kāpēc tie radušies, un cik
ātri dotie defekti attīstās.

ww

5.2. Mērāmo parametru izvēle

5.2.1. Lai noteiktu elektrodzinēju vibrāciju atbilstību 1.-6. pielikumos uzskaitītiem
kritērijiem, var izmantot mērījumus uz nerotējošām daļām un mērījumus uz rotējošām
daļām.
5.2.2. Mērījumiem uz nerotējošām daļām vērtē:
5.2.2.1. platjoslas vibroātruma Vidējā kvadrātiskā vērtība;
5.2.2.2. platjoslas vibropārvietojuma Vidējā kvadrātiskā vērtība.
5.2.3. Mērījumiem uz rotējošām daļām (skatīt p. 4.2.) vērtē:
5.2.3.1. platjoslas vibropārvietojuma Pīķis vērtības;
5.2.3.2. platjoslas vibropārvietojuma Pīķis-pīķis vērtības.
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5.2.4. Ja konstatēta paaugstināta vibrācija saskaņā ar vērtēšanas zonām (skatīt
p. 2.3.1.) un jānosaka tās cēloņi, tad papildus var veikt citus plašākus vibrāciju
mērījumus. Tad var analizēt vibropaātrinājumu, paātrinājuma apliecējfunkciju, SEE
u.c. parametrus, kas uzskaitīti 3.2. tabulā.
5.3. Minimālās prasības mēraparātiem
5.3.1. Tā kā elektrodzinēji un to sastāvdaļas rada vibrāciju ar dažādu frekvenci un
amplitūdu, tad vibrāciju mēraparātiem jābūt piemērotiem plaša frekvenču diapazona
mērījumiem.

rg
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5.3.2. Mēraparātiem jādarbojas frekvenču diapazonā ne šaurākā kā 10 Hz÷1000 Hz,
bet diagnostikā izmantojamām daudzkanālu iekārtām tas ir plašāks. Konkrēto
frekvenču diapazonu nosaka, izvērtējot elektrodzinēja griešanās ātrumu un
konstrukciju. Agregātiem, kuru griešanās ātrums ir mazāks par 600 apgr./min,
mēraparātu zemākai frekvencei jābūt 2 Hz vai vēl mazākai. Ieteicams diapazona
zemāko robežu izvēlēties kā 1/3 no griešanās ātruma. Tātad, ja elektrodzinēja
griešanās ātrums ir 200 apgr./min, jāizvēlas mēraparāts ar diapazonu 1 Hz÷1 kHz
(200/3/60=1.11 Hz). Savukārt, agregātiem ar lielu griešanās ātrumu, īpaši, ja tie ir
aprīkoti ar zobratu pārvadu, jāizvēlas lielāka augšējās zonas robeža. Piemēram, pie
2981 apgr./min (49.69 Hz) un 23 zobiem augstākai robežai jābūt ap 1150 Hz
(49.69×23=1143 Hz).

ke

ne

5.3.3. Mēraparātiem jābūt pārbaudītiem. Ja saskaņā ar tehniskām prasībām iekārtu
nepieciešams kalibrēt, tad tai jābūt ar derīgu kalibrēšanas sertifikātu. Kalibrēšanas
sertifikātā jābūt iekļautai informācijai par to, kādā frekvenču diapazonā strādā
mēraparāts:
5.3.3.1. vibroātrumam frekvenču diapazons parasti ir no 10 Hz līdz 1 kHz;

w.
le

5.3.3.2. vibropaātrinājumam frekvenču diapazons parasti ir no 10 Hz līdz
10 kHz;
5.3.3.3. vibropārvietojumam frekvenču diapazons parasti ir no 1 Hz līdz 1 kHz.

ww

5.3.4. Vibrāciju devējus darbu veikšanai atkarībā no mērījumu mērķa izvēlas
personāls, kas atbilst p. 8.4. prasībām. Devējus var iedalīt sekojošās grupās:
5.3.4.1. akselerometri, kas nomēra paātrinājumu, un tiek montēti pie nekustīgām
mašīnas daļām. Darbojas frekvenču diapazonā no 0.1 Hz līdz 30 kHz;
5.3.4.2. ātruma devēji, kas var nomērīt arī pārvietojumu. Šie devēji arī tiek
montēti uz nekustīgām mašīnas daļām, un darbojas frekvenču diapazonā no
1 Hz līdz 2000 Hz;
5.3.4.3. relatīvā pārvietojuma devēji, kas nomēra relatīvo pārvietojumu starp
mašīnas rotējošiem un nerotējošiem elementiem (skatīt p. 4.2.). Relatīvā
pārvietojuma devēji darbojas frekvenču diapazonā no 0 Hz līdz 10 kHz (skatīt
ISO 13373-1:2002).
5.3.5. Devēju stiprinājumu veids un līdzekļi nedrīkst ietekmēt vibrāciju raksturu un
ieviest lielu mērījumu kļūdu (virs 10%). Atbildīgais par mērījumu organizāciju izvēlas
devējus un stiprinājuma veidu pēc p. 6.3.4. tā, lai nerastos kontakta rezonanse
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mērīšanas diapazonā. Izvēloties mēriekārtas no saraksta p. 5.1.1., jāpārliecinās, ka tai
būs konkrētiem mērījumiem atbilstoša precizitāte.
5.3.6. Mēraparātu precizitātei jānodrošina mērāmo lielumu iegūšana ar pietiekami
augstu, ekonomiski pamatotu un tehniski iespējamu ticamības pakāpi. Precizitāti
iedala divos tipos (skatīt ISO 13373-1:2002). Pieļaujamo precizitāti izvēlas saskaņā ar
mērījumu veidu pēc 5.1. tabulas.
5.1. tabula
Pieļaujamā mērījumu precizitāte
Mērījumu precizitāte
±5%

Tips 2

±10%

Cita veida mērījumi

>10%

Mērījumu piemērs
Spektrālā analīze
Platjoslas vibroātrums,
vibropārvietojums, paātrinājums
SEE, gE u.c.

lv

Mērījumu tips
Tips 11

Piezīme1: Atbilstoši ISO 13373-1:2002.
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Ir svarīgi, lai mērījumu laikā iegūtie dati, ko pēc tam paredzēts salīdzināt, būtu ar
vienādu precizitāti.
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5.3.7. Mēraparātu kalibrēšanu veic reizi trijos gados. Ieteicams veikt arī regulāras
pārbaudes, lai pārliecinātos par vibrācijas mērīšanas iekārtas korektu darbību.
Ieteicams reizi gadā pārbaudīt, vai monitoringa sistēmas devēja pievienojums
joprojām atbilst prasībām p. 5.3.5., vai pārnēsājamiem datoriem nav nepieciešama
programmatūras atjaunošana, vai nav bojāts kontakts devēja savienojuma vietā ar
kabeli u.tml. Pilnīgu atbilstības novērtēšanu monitoringa sistēmas darbībai ieteicams
veikt atjaunošanas remonta laikā, reizi 4 gados.

w.
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5.3.8. Izvēloties mēriekārtas, personāls, kas atbilst p. 8.4. prasībām, pārliecinās, ka
mērījumu precizitāti būtiski neietekmēs sekojošie vides faktori:
5.3.8.1. temperatūras svārstības, mitrums;
5.3.8.2. magnētiskais lauks;

ww

5.3.8.3. skaņas lauks;

5.3.8.4. barošanas avota izmaiņas;
5.3.8.5. devēja kabeļa garums u.c..

6. Mērījumu organizācija
6.1. Mērījumu mērķis
6.1.1. Organizējot vibrāciju mērījumus, jādefinē, kāds ir to mērķis:
6.1.1.1. iekārtu pieņemšanas pārbaude, kuras laikā ražotnes pārstāvji
pārliecinās, vai agregāts atbilst vibrāciju A vērtēšanas zonai (saskaņā ar
p. 2.3.1.), un ir derīgs pieņemšanai ekspluatācijā;
6.1.1.2. neplānotā pārbaude pēc iekārtu ekspluatējošā/par iekārtu atbildīgā
personāla pamatota pieprasījuma, piemēram, ja plānots elektrodzinēja remonts;
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6.1.1.3. profilaktiskā pārbaude (kārtējā plānotā iekārtu pārbaude, lai
pārliecinātos, ka vibrācija ir normas robežās un monitoringa mērījumi, ko veic
ar mērķi noteikt tehniskā stāvokļa izmaiņas attiecībā pret iepriekšējiem
mērījumiem vai iepriekš noteiktu bāzes stāvokli, agregātam strādājos līdzīgos
darba apstākļos);
6.1.1.4. diagnostiskā pārbaude, ko veic, kad nepieciešama elektrodzinēja
vibrācijas analīze. Analīze nepieciešama, ja novērtēšanas laikā konstatēts, ka
vibrācija ir pieaugusi, un jānosaka izmaiņu cēlonis. Diagnostiku var veikt pēc
atbildīgā par iekārtu/iekārtas ekspluatāciju pamatota pieprasījuma ‒ arī tad, ja
defekts nav konstatēts, tomēr nepieciešams izanalizēt elektrodzinēja tehnisko
stāvokli pēc atjaunošanas remonta, rekonstrukcijas un tml..

o.

6.2. Mērījumu dokumenti, protokols un atskaite

lv

6.1.2. Kad noteikts mērījumu mērķis, jāapkopo informācija par to, kāds ir iekārtas
tips, iespējamie mērījumu veidi un vērtēšanas kritēriji. Pamatojoties uz doto
informāciju, sastāda profilaktisko pārbaužu grafiku, ja nepieciešams, sastāda arī
mērījumu veikšanas programmu.

ne

rg

6.2.1. Mērījumu dokumenti tiek sastādīti pirms darbu uzsākšanas un pēc darbu
pabeigšanas. Dokumenta veidu izvēlas pēc darba mērķa, saskaņā ar 6.1. tabulu.
6.1. tabula

Mērījumu dokumenti

Darbu uzsākšanas dokuments

ke

Mērķis

ww
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Pieņemšanas
Mērījumu programma
pārbaude
(ja nepieciešama)
Neplānotā pārbaude
Mērījumu programma
Profilaktiskā
Profilaktisko pārbaužu grafiks (ja
pārbaude (Kārtējā
nepieciešams, arī mērījumu
pārbaude)
programma)
Diagnostiskā
Mērījumu programma
pārbaude

Darbu pabeigšanas
dokuments
Protokols ar parakstu
Protokols vai atskaite
Protokols vai ieraksts
elektroniskajā datubāzē
Atskaite

6.2.2. Profilaktisko pārbaužu grafiku izstrādā personāls, kas atbilst p. 8.3. vai p. 8.4.
prasībām, visbiežāk tas ir iekārtu ekspluatējošais/par iekārtu atbildīgais personāls.
Dokumentu apstiprina tehniskais vadītājs. Sastādot pārbaužu grafiku, tiek norādīts
mērāmo iekārtu saraksts un veicamo darbu apjoms, termiņš, periodiskums.
6.2.3. Mērījumu programmu izstrādā darba izpildītājs (skatīt p. 8.5.1.). Sastādot
mērījumu programmu, tiek norādīts:
6.2.3.1. mērījumu mērķis no p. 6.1.1. dotā saraksta;
6.2.3.2. mērāmo iekārtu saraksts, katras mērāmās iekārtas nosaukums, tips,
operatīvais apzīmējums;
6.2.3.3. nepieciešamie iekārtas darba režīmi;
6.2.3.4. veicamo darbu apjoms, termiņš;
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6.2.3.5. atbildīgie par darbu izpildi u.c. informācija, par kuru vienojas
ierosinātājs un izpildītājs. Piemērs mērījumu programmai pievienots
10. pielikumā.
6.2.4. Protokolu vibrāciju mērījumiem sagatavo pieņemšanas pārbaužu laikā, pēc
neplānotām pārbaudēm un kārtējām pārbaudēm. Protokolu par mērījumu rezultātiem
sastāda, ja darbu izpildītājs (p. 8.5.1) ir iekārtu ekspluatējošais/par iekārtu atbildīgais
personāls. Kārtējām vibrāciju pārbaudēm protokolu papīra veidā var nesastādīt
gadījumos, kad novērtēšanai nepieciešamā informācija jau ir elektroniski ievadīta
mērīšanas iekārtā. Protokolā jānorāda:
6.2.4.1. darbu izpildītājs (personāla saraksts, ja darbus veic vairāki cilvēki);
6.2.4.2. parametri, kas tiks mērīti (vibroātrums un/vai vibropārvietojums);
6.2.4.3. objekts un/vai elektroietaise, kurā veikti mērījumi;

6.2.4.5. mērīšanas iekārta,
SKF Microlog GX u.tml.);

ar

operatīvais

tiks

apzīmējums

veikti

darbi

(Vibropen,

rg

kuru

tips,

lv

nosaukums,

o.

6.2.4.4. mērāmās iekārtas
(„KKS numurs” u.tml.);

6.2.4.6. vibrāciju mērīšanas vietas un virzieni;

ne

6.2.4.7. iegūto parametru vērtēšanas kritēriji saskaņā ar 1.-6. pielikumiem;
6.2.4.8. slēdziens par iekārtas stāvokli saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem;

ke

6.2.4.9. citi parametri, kas ir nepieciešami (skatīt p. 3.1.2.), piemēram, slodze,
temperatūra u.tml.
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6.2.5. Atskaiti par vibrāciju mērījumiem sagatavo pēc neplānotām pārbaudēm,
kārtējām pārbaudēm un diagnostikas pārbaudēm. Atskaiti par mērījumu rezultātiem
sastāda, ja darbu izpildītājs (skatīt p. 8.5.1.) ir piesaistītā mērīšanas vai diagnostikas
organizācija. Atskaitē jānorāda tā pati informācija, kas protokolā, un papildus
jānorāda dokumenta nosaukums, kas nosaka mērīšanas kārtību (mērīšanas procedūras,
saskaņā ar kurām strādā darbu izpildītājs). Atskaitē jāiekļauj arī vispārīga informācija,
kas padara dokumentu vieglāk lasāmu, piemēram:
6.2.5.1. saturs;

6.2.5.2. termini, jēdzieni, apzīmējumi;
6.2.5.3. darba mērķi un uzdevumi;
6.2.5.4. grafiskā informācija, kas izmantota analīzei (spektra diagrammas
u.tml.);
6.2.5.5. apkopojums par nomērītiem lielumiem tabulās;
6.2.5.6. secinājumi, rekomendācijas un tml..
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6.3. Mērīšanas darbu uzsākšana
6.3.1. Darba vietu sagatavo saskaņā ar LEK 025 un LEK 036 prasībām. Veicot
mērījumus, jāpārliecinās, ka devēji ir pareizi uzmontēti (skatīt pp. 5.3.5. un 6.3.4.), un
ka montāžas rezultātā nesamazināsies mērījumu precizitāte (skatīt p. 5.3.6.).
6.3.2. Vibrācijas mērījumus veic, kad elektrodzinējs sasniedzis darba programmā
definētos lielumus. Monitoringa mērījumiem visbiežāk izmanto stabilo darba režīmu
ar definētu griešanās ātrumu (±1%)1 un jaudu (±20%). Iekārtām, kuras tiek
darbinātas ar mainīgu ātrumu un slodzi, mērījumus veic tādos režīmos, kuros
ilgtermiņā agregātu paredzēts darbināt visbiežāk.
Piezīme1: Elektrodzinējiem ar frekvences pārveidotājiem mērījumu laikā griešanās ātrums var
mainīties arī vairāk. Novērtēšanu pēc 1.-6. pielikumos var veikt tad, kad var viennozīmīgi izvēlēties
zonas robežas, piemēram, apgriezieni ir mazāki par 1000 apgr./min vai lielāki par 1000 apgr./min.
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6.3.3. Diagnostikas mērījumiem var vērtēt vibrāciju visos elektrodzinēja darba
režīmos (tipiskos, kuros iekārta strādā visbiežāk, un netipiskos), kā arī var ar nolūku
veikt mērījumus tādos režīmos, kuros vibrācija ir vislielākā, un ir vieglāk atklāt
elektrodzinēja defektus. Mērot vibrācijas pārējas procesu laikā un netipiskos režīmos,
kad tiek novērotas maksimālās vibrācijas, novērtēšanu atbilstoši šim normatīvam
neveic, tomēr ieteicams, lai vibrācijas vērtība šajos režīmos neiesniegtos D zonā
vairāk kā par 25% pēc Kritērija I. Kritēriju II tādiem mērījumiem nelieto.
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6.3.4. Devēju stiprinājuma veidu izvēlas, ņemot vērā mērījumu mērķi, mēriekārtas
īpatnības un nepieciešamo frekvenču diapazonu. Rekomendējamie pievienojuma veidi
apkopoti 6.2. tabulā. Virsmai devēja pievienojuma vietā jābūt pēc iespējas gludākai,
tīrākai, bez nelīdzenumiem, sausai (skatīt ISO 5348:1998), pirms mērījumiem jānotīra
lieka krāsa un netīrumi, jāpārliecinās, ka virsmai nav mehāniskie defekti, skrāpējumi
u.tml.
6.2. tabula

Pievienojuma veidi vibrodevējiem

ww

Stiprinājuma veids
Piespiests ar roku
Magnētiskā pamatne
Stiprinājums ar skrūvi

Nomērītais parametrs
Vibroātrums
Vibroātrums, vibropaātrinājums, gE u.c.
Dažādi

Frekvenču diapazons
10-500 Hz
<2.5 kHz
<15 kHz

6.3.5. Stiprinājumu ar skrūvi ieteicams izmantot nepārtrauktās monitoringa sistēmas
devējiem, jo šis pievienojuma veids nodrošina devēju korektu darbību visplašākā
frekvenču diapazonā. Ja uzstādītajai iekārtai nav iespējams nodrošināt korektu
urbumu skrūvei (urbumam jābūt perpendikulāram mērāmai virsmai, pietiekami
dziļam un ar pareizu vītni), skrūvi var uzmontēt, pielietot speciālus pielīmējamos
nerūsējošā tērauda paliktņus.
6.4. Mērīšanas darbu pabeigšana
6.4.1. Mērīšanas darbi ir pabeigti, ja ir iegūtas ticamas mērījumu programmā noteikto
parametru vērtības, ir sastādīts atbilstošs protokols vai sagatavota atskaite (skatīt
p. 6.2.) par mērīšanas rezultātiem. Mērījumu atskaiti izstrādā darba izpildītājs, saskaņā
ar p. 8.5.1..
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6.4.2. Ja nomērītās vibrācijas pārsniedz pieļaujamo līmeni, un ir konstatēts, ka ir liela
fona vibrācija, veic atkārtotus mērījumus, kad agregāts nedarbojas, lai noteiktu, cik
liela ir ārējo faktoru ietekme uz paaugstināto vibrāciju. Ja nomērītās vibrācijas signāla
fons pie izslēgta elektrodzinēja pārsniedz 25% no iekārtas vibrācijas darbināšanas
laikā, tad jāveic korektīvie pasākumi, lai samazinātu ietekmi no apkārtējās vides
vibrācijām uz agregātu.
6.4.3. Ja nomērītās vibrācijas pārsniedz pieļaujamo līmeni, un, ja ir konstatēts, ka
vibrāciju iemesls ir pamata stiprinājumi (vaļīgi stiprinājumi) vai pamatu konstrukcija
(plaisas vai citi pamatu iekšējās struktūras defekti), tad papildus veic attiecīgos
mērījumus uz elektrodzinēja pamatiem. Mērījumu vietas uz elektrodzinēju pamatiem
parādītas 4.1. attēlā.
6.5. Vibrāciju mērījumu periodiskums

rg
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6.5.1. Vibrāciju profilaktiskos mērījumus veic, pamatojoties uz tehniskā vadītāja
apstiprinātu mērījumu grafiku. Elektrodzinēju vibrāciju jākontrolē regulāri, un
kontroles kārtība jānosaka iekārtu ekspluatācijas instrukcijā (skatīt LEK 002 un
LEK 025). Papildus ieteicams veikt elektrodzinēju vibrāciju mērījumus pirms un pēc
to remonta. Diagnostikas mērījumus veic, ja atklāts vibrācijas palielinājums pēc
Kritērija II vai pēc iekārtu ekspluatējošā/par iekārtu atbildīgā personāla pieprasījuma,
saskaņojot to p. 8.5.1. noteiktā kārtībā.
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6.5.2. Elektrodzinēju profilaktisko pārbaužu periodiskums nosakāms tāds pats kā
darbināmajam mehānismam, ja elektrodzinēja vai darbināmo mehānismu ražotājs nav
noteicis savādāk. Ja elektrodzinēja vai darbināmo mehānismu ražotājs neparedz
profilaktisko pārbaužu periodisku veikšanu, tad to, cik bieži veikt profilaktiskās
pārbaudes, nosaka tehniskais vadītājs (skatīt LEK 002 un LEK 025). Izvērtējot, cik
bieži jāveic mērījumi, ņem vērā agregāta darba stundu skaitu plānošanas periodā,
vibrāciju līmeņa izmaiņu vēsturi un raksturu, agregāta specifiku, „kritiskumu” un
tehnisko stāvokli.
6.5.3. Izvērtējot mērījumu nepieciešamību un
elektrodzinējam ņem vērā arī sekojošus faktorus:

biežumu

katram

konkrētam

ww

6.5.3.1. cik „kritiska” dotā iekārta ir stacijas drošam darbam un ražošanas
procesam;
6.5.3.2. iekārtas tehnisko stāvokli;
6.5.3.3. laiku līdz nākošam plānu remontam;
6.5.3.4. temperatūru, kurā darbojas elektrodzinējs, un tā darba apstākļus;
6.5.3.5. kāda ir iekārtas eļļošanas sistēma;
6.5.3.6. kāds ir iespējamā defekta attīstības ātrums;
6.5.3.7. kādas ir remontdarbu izmaksas, ja iekārta tiek bojāta;
6.5.3.8. kādas ir monitoringa mērījumu izmaksas;
6.5.3.9. cik viegli ir piekļūt iekārtai, lai veiktu tās remontu.

6.5.4. Jo lielāka ir iekārtas darbināšanas slodze, apgriezieni un darba temperatūra, jo
biežāk būtu jāveic mērījumi. Piemēram, vibrācijas mērīšanas iekārtu ražotāji, stacijas
darbā nozīmīgākām, jeb kritiskām iekārtām, vibrāciju mērījumus iesaka veikt ik pēc
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400 darbināšanas stundām vai reizi mēnesī. Iekārtām, kuras nav kritiskas, mērījumus
iesaka veikt ik pēc 800 darbināšanas stundām vai reizi divos mēnešos (skatīt
SKF Reliability Systems „ISO 18436 Level II Course”).
6.5.5. Plānoto mērījumu periodiskumu var koriģēt, balstoties uz iegūtiem vibrācijas
novērtēšanas rezultātiem. Piemēram, tehniskais vadītājs var noteikt, ka ražošanā
svarīgai mašīnai, kuras vibrācija atbilst A zonai, vibrācija uz gultņiem jānomēra ik pēc
2000 stundām (~reizi trijos mēnešos). Ja tiek konstatēts, ka vibrācija sasniegusi
B zonu, mērīšanas biežumu var saīsināt līdz 1000 stundām.
7. Vibrāciju nepārtrauktā monitoringa sistēma
7.1. Monitoringa sistēmas uzstādīšana un izvēle

o.

lv

7.1.1. Monitoringa sistēma (attālinātā datorizēta nepārtrauktas uzraudzības iekārta) ir
paredzēta regulārai vibrāciju lielumu reģistrēšanai un arhivēšanai. Tās uzstādīšana ir
papildus riska kontroles pasākums. Lemjot, vai nepieciešama sistēmas uzstādīšana,
jāievēro racionalitātes princips. Izmaksām jābūt mazākām, nekā iespējamiem
zaudējumiem.

ne

rg

7.1.2. Uzstādītā monitoringa sistēma automātiski ievāc mērījumu datus, nepārtraukti
vai definētā īsā laika periodā. Šādas sistēmas piemēro dārgām un kritiskām iekārtām.
Avārijbīstamām mašīnām paredzētās nepārtrauktās uzraudzības iekārtas spēj mašīnu
apturēt, vibrācijām pārsniedzot kritisko līmeni.
7.1.3. Izvēloties monitoringa sistēmu, ņem vērā sekojošus faktorus:

w.
le

ke

7.1.3.1. cik kritiska ir droša iekārtas darbība (ja elektroietaisē ir izstrādāts
„kritisko” vai „galveno” un „svarīgo” iekārtu saraksts, var ņemt vērā, kurai
kategorijai atbilst elektrodzinējs);
7.1.3.2. kādas ir izmaksas iekārtas apstāšanās vai bojājuma gadījumā (ja
elektroietaisē ir izstrādāti risku vadības noteikumi, tad tos ņem vērā, izvērtējot,
cik lieli būs zaudējumi iekārtas bojājuma rezultātā);

ww

7.1.3.3. kā attīstīsies defekts (vai defekts konkrētajam elektrodzinējam var
rasties pēkšņi un attīstīties strauji);
7.1.3.4. cik viegli vai grūti ir veikt iekārtas remontu;
7.1.3.5. nepieciešamo mērīšanas pozīciju pieejamība un nepieciešamais
mērīšanas periodiskums;
7.1.3.6. plānotie iekārtas ekspluatācijas režīmi (ātrums, jauda, temperatūra,
palaišanas biežums, smagi ekspluatācijas apstākļi);
7.1.3.7. iespējamā ietekme uz vidi avārijas gadījumā u.c. faktori.

7.1.4. Nepārtrauktai monitoringa sistēmai jāatbilst p. 5.3. uzskaitītām mēraparātu
prasībām. Tās pārbaudes biežumu nosaka tāpat, kā mēraparātiem.
7.1.5. Mērīšanas parametru izvēle un iespējamie vērtēšanas parametri uzskaitīti p. 3.2.
Nepārtrauktu vibrācijas kontroli var veikt arī tad, ja monitoringa sistēma uzrāda tikai
vienu vibrāciju raksturojošo parametru (piemēram, platjoslas vibroātrumu, mm/s).
7.1.6. Jānodrošina, lai nepārtrauktā monitoringa sistēmai būtu iespējams regulēt
mērījumu reģistrēšanas biežumu. Biežumam ir jābūt pietiekamam (jo lielāks
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apgriezienu skaits, jo biežāk jāveic mērījumi), lai konkrētai iekārtai būtu iespējams
laicīgi novērot defekta rašanos un attīstību, un novērstu iespējamo bojājumu.
7.2. Vibrāciju novērtēšana monitoringa sistēmā
7.2.1. Vibrāciju novērtēšanai var pielietot gan Kritēriju I, gan Kritēriju II. Izvēloties
kritēriju, jāņem vērā, cik ātri iekārtai var attīstīsies defekts.
7.2.2. Ja tiek lietots Kritērijs I, nepārtrauktām mērījumu sistēmām tiek iestatītas
vibrāciju vērtības, jeb limiti, pie kurām nostrādā brīdinājuma un trauksmes
iedarbināšana. Ja nostrādā brīdinājuma signāls, iekārtas ekspluatāciju var turpināt,
kamēr nav noskaidrots bojājuma iemesls un nav definēts, kādas korekcijas tiks
veiktas. Brīdinošas vērtības tiek iestatītas atbilstoši C zonai. Ja nostrādā trauksmes
signāls (sasniedzot 25% no D zonas), iekārta tiek automātiski apstādināta.

ne

rg

o.

lv

7.2.3. Konstatējot, ka nozīmīgas iekārtas vibrācija iesniedzas D zonā, nekavējoties
jāinformē tehniskais vadītājs. Dažos režīmos, piemēram, kad iekārta ar nolūku tiek
īslaicīgi darbināta ar maksimālu slodzi, vibrācija var sasniegt Kritērija I D zonu, bet ar
tehniskā vadītāja atļauju elektrodzinēju var turpināt ekspluatēt. Tomēr, ja iekārta
strādā stabilā darba režīmā, ekspluatācija D zonā nav pieļaujama. Ja iekārtu ar
tehniskā vadītāja atļauju paredzēts darbināt D zonā ilgtermiņā, tas nozīmē, ka no
ekspluatācijas pieredzes ir zināms, ka konkrētai iekārtai pieļaujamas lielākas
vibrācijas, nekā noteiktas šajā normatīvā. Tādā gadījumā Kritērija I zonu robežas
konkrētai iekārtai jāmaina saskaņā ar p. 2.3.2.

w.
le

ke

7.2.4. Ja tiek lietots Kritērijs II, tad galvenais salīdzināšanas parametrs ir vibrācijas
izmaiņa laikā. Iegūtos datus analizē ar datorprogrammu palīdzību un elektroniski
saglabā. Kad vērtēšanai tiek izmantots Kritērijs II, tad visiem vibrācijas mērījumiem,
kuru rezultāti tiek salīdzināti laika gaitā, vibrāciju devēji mērījumu laikā jānovieto
vienādi, un katru reizi jānodrošina iespējami līdzīgāki agregāta darbināšanas režīmi.
Ja tiek atklātas nozīmīgas novirzes no normāla vibrāciju lieluma, mērījums jāizpēta
sīkāk, lai novērstu visas iespējamās bīstamās situācijas.

ww

7.2.5. Pēc regulāriem monitoringa mērījumiem, statistiski apstrādājot rezultātus, var
pārskatīt brīdinājuma iestatījumus. Ja datu plūsmā nav novērojams sistemātisks
vibrāciju vērtību pieaugums, sākotnējo (no angļu valodas „baseline”) vibrāciju līmeni
izvēlas kā vidējo no visiem iepriekšējiem mērījumiem. Ņemot vērā jauno vidējo
vērtību, var mainīt brīdinājuma līmeni. Brīdinājuma līmeni var uzstādīt zemāku, nekā
iepriekš, ņemot vērā p. 7.1.3. uzskaitītos kritērijus. Brīdinājuma līmeni var uzstādīt arī
augstāku, nekā iepriekš, taču nepārsniedzot vairāk kā 25% no C zonas apakšējās
robežas, ja tehniskais vadītājs nav noteicis citādi. Konkrēts piemērs apskatīts
9. pielikumā.
8. Prasības personālam
8.1. Vibrāciju mērījumu un novērtēšanas darbu iedalījums
8.1.1. Vibrāciju mērījumu mērķis (skatīt p. 6.1.1.) var būt pārbaude pieņemšanas
laikā, profilaktiskās pārbaudes (kārtējā iekārtu pārbaude, monitorings) vai padziļināta
diagnostika.
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8.1.2. Kārtējās iekārtu pārbaudes var veikt personāls, kas atbilst p. 8.2. uzskaitītām
prasībām, lietojot vienkāršus pārnēsājamus vibrometrus (piemēram, „Vibropen”) un
indikatorus.
8.1.3. Gan kārtējās pārbaudes, gan diagnostiku var veikt personāls, kas atbilst p. 8.3.
uzskaitītām prasībām, lietojot sarežģītākus mērlīdzekļus (vienkanāla vai
daudzkanāla), portatīvās datu savākšanas iekārtas ar plašākām analīzes iespējām
(piemēram, „SKF Microlog”).
8.1.4. Personāls, kas atbilst p. 8.2. prasībām, veicot vibrāciju mērījumus, varēs
konstatēt, ka vibrācijas strauji pieaugušas vai pārsniedz pieļaujamo vērtību. Tādā
gadījumā informācija tiek nodota personālam, kas analizē vibrācijas mērījumus,
piemēram, Ekspluatācijas dienesta pārstāvim.
8.2. Prasības personālam, kas veic vibrācijas mērījumus

o.

lv

8.2.1. Personāls, kas nav atbildīgs par mērīšanas organizāciju, devēju izvēli, datu
analīzi vai testa rezultātu novērtēšanu, var strādāt ar pārnēsājamo vibrāciju
mēraparatūru, saskaņā ar darba instrukciju.

rg

8.2.2. Darbiniekam, kas veic vibrāciju mērījumus, jāatbilst sekojošām prasībām:
8.2.2.1. jābūt darbu veikšanai atbilstošai elektrodrošības grupai;

ne

8.2.2.2. jāizprot elektrodzinēja uzbūve un darbības princips;

ke

8.2.2.3. jābūt zināšanām par vibrāciju mēriekārtām un to pielietošanu, jāspēj
atpazīt situācijas, kad uz mēriekārtu netiek padots signāls, vai tas ir kļūdains;
8.2.2.4. jābūt izpratnei par nekvalitatīvu mērījumu cēloņiem un sekām;

w.
le

8.2.2.5. jābūt izpratnei par vibrāciju mērījumu mērķi un mēriekārtas nolasījumu
būtību;
8.2.2.6. jāspēj salīdzināt vibrācijas mērījumu rezultātus, lai atpazītu avārijas
situācijas;

ww

8.2.2.7. jāspēj ziņot par bīstamu situāciju iekārtas ekspluatācijas dienestam;
8.2.2.8. jābūt iepazīstinātam ar šo elektrodzinēju vibrāciju mērīšanas standartu;
8.2.2.9. jāspēj atslēgt iekārtu avārijas gadījumā, ja darbiniekam ir tādas tiesības.
Elektrodzinēja atslēgšanas kārtība jānosaka iekārtu ekspluatācijas instrukcijā
(skatīt LEK 002 un LEK 025).

8.3. Prasības personālam, kas analizē vibrācijas mērījumus
8.3.1. Darbiniekam, kas veic iegūto vibrāciju datu analīzi, jāspēj veikt visas darbības,
kas uzskaitītas p.8.2.2., un papildus jāatbilst sekojošām prasībām:
8.3.1.1. jāspēj sakārtot, interpretēt un izvērtēt mērījuma rezultātus;
8.3.1.2. jāspēj uzturēt datubāzi par vibrāciju mērījumu rezultātiem un vibrāciju
izmaiņu laikā;
8.3.1.3. jāpārzina elektrodzinēju standarti, kas attiecas uz vibrāciju mērījumiem;
8.3.1.4. jāizprot elektrodzinēja uzbūve un darbības princips;
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8.3.1.5. jāizprot vibrāciju mērījumu mērķis un mēriekārtas nolasījumu būtība;
8.3.1.6. jāspēj ieteikt korektīvas darbības.
8.4. Prasības personālam, kas organizē vibrācijas mērījumus
8.4.1. Darbiniekam, kas ir atbildīgs par vibrāciju mērījumu organizāciju (sastāda
programmas vibrāciju monitoringam, un tad veic mērījumus vai kontrolē tos), jāspēj
veikt visas darbības, kas uzskaitītas pp.8.2.2. un 8.3.1., un papildus jāatbilst sekojošām
prasībām:
8.4.1.1. jāspēj izvēlēties piemērotas iekārtas un vibrāciju mērīšanas tehniku;
8.4.1.2. jāspēj noteikt piemērotas vibrāciju mēriekārtas daļas un programmatūru
gan pārnēsājamām, gan stacionārām sistēmām;

lv

8.4.1.3. jāspēj sagatavot atskaites par elektrodzinēja stāvokli, ieteikt korektīvās
darbības.

o.

8.5. Atbildību sadalījums, ierosinot, saskaņojot un veicot vibrāciju mērījumus

ne

rg

8.5.1. Atbildīgais par vibrācijas mērījumu organizāciju un izpildi var būt gan iekārtu
ekspluatējošais/par iekārtu atbildīgais personāls (ierosinātājs), gan piesaistītā vibrāciju
mērīšanas vai diagnostikas organizācija (izpildītājs). Lomas un atbildību sadalījums
norādītas 8.1. tabulā.
8.1. tabula

Pamatojums

ww

Iekārtu ekspluatējošais/
par iekārtu atbildīgais
personāls

Saskaņotāji

Pieņemšanas vai
profilaktisko pārbaužu
veikšanas nepieciešamība;

w.
le

Ierosinātāji

ke

Atbildību sadalījums, ierosinot un saskaņojot mērījumus

Profilaktisko pārbaužu
rezultāti;

Monitoringa mērījumu
rezultāti.

Tehniskais
vadītājs

Izpildītāji
Iekārtu
ekspluatējošais/ par
iekārtu atbildīgais
personāls;
Mērīšanas vai
diagnostikas
organizācija.

8.5.2. Ja mērījumu laikā tiek konstatēts, ka elektrodzinējs ir bojāts (sabojāts
darbināmais mehānisms, dzinējs vai palaišanas aparatūra aizdegusies, jūtama
gruzduma smaka u.tml.), bet darbu izpildītājam nav tiesību to atslēgt, tam
nekavējoties jāinformē par bojājumu dispečers vai darbu veikšanas projektā norādītās
personas.
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1. pielikums (rekomendējošs).
Vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem1
P1.1. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem ar jaudu >300 kW

Uz vibrāciju
izolatoriem

lv

Uz stingas
pamatnes

A
B
C
D
A
B
C
D

vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s (elektrodzinējiem
>1000 apgr./min)
<2.3
2.3÷4.5
4.5÷7.1
>7.1
<3.5
3.5÷7.1
7.1÷9
>9

o.

Stiprinājums Zona

vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s (elektrodzinējiem
<1000 apgr./min)
<1.4
1.4÷2.3
2.3÷4.5
>4.5
<2.3
2.3÷4.5
4.5÷7.1
>7.1

rg

P1.2. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem 15kW÷300 kW (ieskaitot)

ww

Uz vibrāciju
izolatoriem

ne

w.
le

Uz stingas
pamatnes

A
B
C
D
A
B
C
D

ke

Stiprinājums Zona

vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s (elektrodzinējiem
<1000 apgr./min)
<1.1
1.1÷1.8
1.8÷3.5
>3.5
<1.4
1.4÷2.3
2.3÷4.5
>4.5

vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s (elektrodzinējiem
>1000 apgr./min)
<1.4
1.4÷2.8
2.8÷4.5
>4.5
<2.3
2.3÷4.5
4.5÷7.1
>7.1

P1.3. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem <15 kW (ieskaitot)2
Zona
A
B
C
D

vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība, mm/s
<0.71
0.71÷1.8
1.8÷4.5
>4.5

Piezīme1: atbilstoši ISO 10816-3:2009
Piezīme2: atbilstoši ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009
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P1.4. tabula
Vibropārvietojuma zonu robežas elektrodzinējiem ar jaudu > 300 kW
Stiprinājums

Uz stingas
pamatnes

Uz vibrāciju
izolatoriem

vibropārvietojums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība, μm,
(tikai elektrodzinējiem <600 apgr./min)
<29
29÷57
57÷90
>90
<45
45÷90
90÷140
>140

Zona
A
B
C
D
A
B
C
D

ww

rg

w.
le

Uz vibrāciju
izolatoriem

A
B
C
D
A
B
C
D

vibropārvietojums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība, μm
(tikai elektrodzinējiem <600 apgr./min)
<22
22÷45
45÷71
>71
<37
37÷71
71÷113
>113

ne

Uz stingas
pamatnes

Zona

ke

Stiprinājums

o.

lv

P1.5. tabula
Vibropārvietojuma zonu robežas elektrodzinējiem <300 kW (ieskaitot)
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2. pielikums (rekomendējošs).
Vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem, kas piedzen sūkni1
P2.1. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem, kas piedzen sūkni
ar jaudu >200 kW

A
B
C
D

lv

Zona

vibroātrums, VVidējā kvadrātiskā vērtība, mm/s
1. kategorija. Sūknis ir kritisks
(bīstamām vielām vai
2. kategorija. Sūknis nav kritisks
bīstamām iekārtām)
<1000 apgr./min >1000 apgr./min <1000 apgr./min >1000 apgr./min
<1.8
<3.5
<2.3
<4.2
1.8÷2.8
3.5÷5
2.3÷3.5
4.2÷6.1
2.8÷6.1
5÷7.6
3.5÷7.1
6.1÷9.5
>6.1
>7.6
>7.1
>9.5

ne

ke

A
B
C
D

vibroātrumsVidējā kvadrātiskā vērtība, mm/s
1. kategorija. Sūknis ir kritisks
(bīstamām vielām vai
2. kategorija. Sūknis nav kritisks
bīstamām iekārtām)
<1000 apgr./min >1000 apgr./min <1000 apgr./min >1000 apgr./min
<1.4
<2.5
<1.8
<3.2
1.4÷2.3
2.5÷4
1.8÷2.8
3.2÷5.1
2.3÷4.5
4÷6.6
2. 8÷6.6
5.1÷8.5
>4.5
>6.6
>6.6
>8.5

w.
le

Zona

rg

o.

P2.2. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem, kas piedzen sūkni
ar jaudu <200 kW

ww

P2.3. tabula
Vibropārvietojuma vērtības elektrodzinējiem, kas piedzen
sūkni ar <600 apgr./min
Zona
A
B
C
D

Vibropārvietojums (Pīķis-pīķis vērtība), μm
<50
50÷80
80÷130
>130

Piezīme1: skatīt ISO 10816-7:2009.
Piezīme2: Tabulās dotie kritēriji nav atkarīgi no stiprinājuma veida un virziena. Šie kritēriji nav
piemērojami, ja sūknis darbojas pārejas procesā (no viena darba režīma uz citu), piemēram, tam mainās
ātrums vai slodze.
Piezīme3: 1. pielikuma P1.5. tabulā uzskaitītas vibrācijas robežvērtības, bet 2. pielikuma P2.2. tabula –
papildus vibrāciju pārvietojuma robežas elektrodzinējiem, kas piedzen sūkni ar zemiem apgriezieniem.
Ja abi kritēriji ir piemērojami, tad izvēlas to vērtēšanas zonu, kurai būs stingrāki ierobežojumi. Pastāv
īpašiem uzdevumiem ražoti sūkņi un stiprinājuma veidi, kuriem var piemērot vibrācijas robežvērtības,
kas ir zemākas vai augstākas, nekā tabulā minētās.
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3. pielikums (rekomendējošs).
Vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem, kas piedzen ventilatoru1
P3.1. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem, kas piedzen ventilatoru >300 kW
Stiprinājums

vibroātrums,
vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība, Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s (elektrodzinējiem
mm/s (elektrodzinējiem
<1000 apgr./min)
>1000 apgr./min)
<1.8
<2.3
1.8÷2.8
2.3÷4.5
2.8÷4.5
4.5÷7.1
>4.5
>7.1
<2.8
<4.5
2.8÷4.5
4.5÷7.1
4.5÷7.1
7.1÷9
>7.1
>9

Zona

o.

Uz vibrāciju
izolatoriem

lv

A
B
C
D
A
B
C
D

Uz stingas
pamatnes

ww

Uz vibrāciju
izolatoriem

ne

A
B
C
D
A
B
C
D

w.
le

Uz stingas
pamatnes

vibroātrums,
vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība, Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s (elektrodzinējiem
mm/s (elektrodzinējiem
<1000 apgr./min)
>1000 apgr./min)
<2.5
<4.5
2.5÷4
4.5÷7,1
4÷6.6
7.1÷9
>6.6
>9
<3.5
<6.3
3.5÷5
6.3÷9
5÷7.6
9÷12.5
>7.6
>12.5

ke

Stiprinājums Zona

rg

P3.2. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem, kas piedzen ventilatoru <300 kW

P3.3. tabula
Vibropārvietojuma zonu robežas elektrodzinējiem, kas piedzen ventilatoru
ar jaudu > 300 kW (tikai elektrodzinējiem ar rotācijas ātrumu <600 apgr./min)
Stiprinājums
Uz stingas
pamatnes

Uz vibrāciju
izolatoriem

Zona
A
B
C
D
A
B
C
D

Piezīme1: skatīt ISO 14694:2003.

vibropārvietojums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība, μm
<29
29÷57
57÷90
>90
<45
45÷90
90÷140
>140
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4. pielikums (rekomendējošs).
Vērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem, kas piedzen kompresoru1
1. Kompresoru klasifikācija:
1.1. Grupa 1: Skrūves kompresori ar slīdgultņiem un iekšējo zobratu pārvadu,
P≥55 kW.
1.2. Grupa 2: Skrūves kompresori ar ritgultņiem vai ritgultņiem un slīdgultņiem
un iekšējo zobratu pārvadu, P≥37 kW.
1.3. Grupa 3: Skrūves kompresori bez iekšējā zobratu pārvada, P≥55 kW.
1.4. Grupa 4: Virzuļkompresori.

Uz stingas
pamatnes
Grupa 1, 3

A2
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

w.
le

o.

ke

Uz vibrāciju
izolatoriem

Zona

rg

Iekārtas tips

Uz stingas
pamatnes

ww

Grupa 2, 4

Uz vibrāciju
izolatoriem

vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s
<7
7÷8
8÷12
>12
<8
8÷10
10÷15
>15
<8
8÷10
10÷15
>15
<10
10÷12
12÷18
>18

ne

Montāžas
veids

lv

P4.1. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem, kas piedzen kompresoru mērījumu
frekvenču diapazonā A

Piezīme1: skatīt VDI 3836.
Piezīme2: A zona VDI 3836 nav definēta, dotajā pielikumā tā ir ieviesta informācijai, un ir
rekomendējoša. Pieņemot jaunu iekārtu ekspluatācijā, par konkrētām A zonas vērtībām jāvienojas ar
iekārtas izgatavotājrūpnīcu.
Piezīme3: Mērījumu frekvenču diapazons A (~10 Hz÷1000 Hz) ietver visas raksturīgās frekvences.
Diapazona augšējai robežai jābūt vismaz 1000 Hz un jāreģistrē vismaz raksturīgo frekvenču trešā
harmonika.
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P4.2. tabula
Vibroātruma zonu robežas elektrodzinējiem, kas piedzen kompresoru
mērījumu frekvenču diapazonā B

Grupa 1, 2, 3
Uz vibrāciju
izolatoriem

Uz stingas
pamatnes
Grupa 4

ne

Uz vibrāciju
izolatoriem

o.

Uz stingas
pamatnes

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

lv

Zona

vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s
<1.8
1.8÷3
3÷4.5
>4.5
<2.3
2.3÷4.5
4.5÷7
>7
<2.3
2.3÷4.5
4.5÷7
>7
<3.5
3.5÷7
7÷9
>9

rg

Iekārtas tips

Montāžas
veids

ke

Piezīme: Mērījumu frekvenču diapazons B (~10 Hz÷2.2X Hz) ir filtrēts mērījumu diapazons, kas ietver
elektrodzinēja 1X un 2X harmonikas un apraksta pamatā mehāniskos defektus.

ww

w.
le

Piemērs: Tiek mērīts kompresors ar griešanās ātrumu 2981 apgr./min (49.68Hz). Kompresora 2.2X =
=2981/60*2.2=109.3 Hz. Mērījumu frekvenču diapazonu B var uzstādīt 10 Hz÷110 Hz.
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5. pielikums (rekomendējošs).
Vērtēšanas kritēriji vārpstas pārvietojumam1
Vērtēšanas kritērijus vārpstas pārvietojumam pielieto mērījumiem uz rotējošām
daļām. Vērtēšanas kritērijus var noteikt gan pēc 0. pielikuma P5.1. attēla, gan pēc
zemāk dotajām formulām.

450
400
350
300
250

lv

200

o.

150

ne

rg

100
90
80
70
60
50

ke

40
30
20

10

w.
le

Vārpstas vibrācijas pārvietojuma pilns vēziens (pīķis-pīķis), µm

Pieīme1: Skatīt ISO 7919-3:2009.

ww

1

2

4
6
8
10
20
Vārpstas rotācijas frekvence x 1000, apgr./min

30

P5.1. attēls. Rekomendētās zonu robežas vārpstu relatīvās vibrācijas
novērtēšanai

Elektrodzinēju vārpstu relatīvās vibrācijas novērtēšanai rekomendētās zonu
robežvērtības ir apgriezti proporcionālas kvadrātsaknei no vārpstas rotācijas
frekvences n (apgriezienos minūtē):
B zonas robeža: 𝑆(𝑝−𝑝) = 4800/√𝑛, μm
C zonas robeža:𝑆(𝑝−𝑝) = 9000/√𝑛, μm
D zonas robeža:𝑆(𝑝−𝑝) = 13200/√𝑛, μm
Atsevišķos gadījumos robežvērtības var būt augstākas vai zemākas. Augstākas
vibrācijas vērtības var būt pieļaujamas pārejas režīmos, palaižot vai apstādinot
elektrodzinēju.
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6. pielikums (rekomendējošs).
Novērtēšanas kritēriji elektrodzinējiem remonta vai montāžas laikā
4. pielikuma P4.2. tabulā uzskaitīti pieļaujamie vibrāciju līmeņi elektrodzinējiem
remonta vai montāžas laikā, kad tie nav savienoti ar piedzenamo iekārtu. Kritēriji
attiecas uz elektrodzinējiem, kas ir uzstādīti tiem paredzētajā darba vietā.
Elektrodzinējiem ir jābūt pilnā komplektācijā. Elektrodzinēja pamata skrūvēm jābūt
pievilktām ar atbilstošu spēka momentu. Savienošanas sajūgam vai tā daļām ir jābūt
uzmontētām tā, lai varētu veikt drošu elektrodzinēja darbināšanu tukšgaitā.
P6.1. tabula
Pieļaujamais vibroātrums elektrodzinējiem remonta vai montāžas laikā, kad tie
nav savienoti ar piedzenamo iekārtu
<1000 apgr./min

Vibroātrums elektrodzinējiem
<300kW

1.1 mm/s

w.
le
ww

>1000 apgr./min

o.

rg
ne

1.4 mm/s

ke

Vibroātrums elektrodzinējiem
>300kW

lv

Elektrodzinēja nominālie darba
apgriezieni

1.8 mm/s
2.3 mm/s
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7. pielikums (informatīvs).
Piemēri vibrācijas mērījumu novērtējumu kritēriju izvēlei
1. piemērs. Elektrodzinējs, kura piedzenamām iekārtām nav izstrādāti
standartizēti novērtēšanas kritēriji
Tiek mērīta vibrācija elektrodzinējam ar ritgultņiem ar jaudu 100 kW, 1470 apgr./min.
Elektrodzinējs stiprināts uz stingas pamatnes. Mērījumi tiek veikti uz nerotējošām
daļām – gultņu korpusiem/vairogiem. Tādā gadījumā nomērītais vibroātrums, mm/s
tiks vērtēts pēc 1. pielikuma:
daļa no 1. pielikuma P1.2. tabulas
Vibrācijas zonu robežas elektrodzinējiem ar jaudu <300 kW un >1000 apgr./min

lv

Uz stingas
pamatnes

A
B
C
D

o.

Zona

rg

Stiprinājums

Vidējā kvadrātiskā vērtība,
vibroātrums, mm/s
(elektrodzinējiem ar rotācijas
ātrumu >1000 apgr./min)
<1.4
1.4÷2.8
2.8÷4.5
>4.5

ne

Pieņemot elektrodzinēju ekspluatācijā, tā vibrācijai jāatbilst A zonai.

ke

Elektrodzinēji, kas tiek uzskatīti par derīgiem darbināšanai ilgtermiņā bez īpašiem
ierobežojumiem, atbilst B zonai.

w.
le

Pieļaujamās vibroātruma vērtības ilgtermiņa darbam bez ierobežojumiem būs līdz
2.8 mm/s. Pilnu novērtēšanas tabulu skatīt 1. pielikumā.

ww

Saskaņā ar p. 2.3.3, vibrāciju novērtēšanas atskaitē papildus var norādīt, par cik
procentiem nomērītās vērtības pārsniedz B zonas robežu. Pieņemsim, ka nomērītā
Vidējā kvadrātiskā vērtība, vibroātrumam augstāk aprakstītam elektrodzinējam ir
3.5 mm/s. Saskaņā ar 1. pielikuma P1.2. tabulu, C zonas robežas ir no 2.8÷4.5 mm/s.
Tātad, nomērītā vērtība pārsniedz B zonas robežu par 0.7 mm/s, jeb ir sasniegusi 41%
no C novērtēšanas zonas.
Ja nomērītā vērtība atrodas uz divu zonu robežas, tad pieņem, ka elektrodzinējs
atrodas sliktākajā zonā, piemēram, vērtība 2.8 atbilst C zonai.
2. piemērs. Elektrodzinējs piedzen sūkni
Tiek mērīta vibrācija elektrodzinējam, kuram pievienots ūdens piebarošanas sūknis ar
jaudu 75 kW un 2978 apgr./min. Tādiem sūkņu agregātiem, kuri ir savienoti ar
elektrodzinēju (sūknis atrodas tieši uz dzinēja ass vai iekārtām ir stings asu
savienojums), vibrāciju pieļaujamās vērtības (vibroātrumu, mm/s) visai iekārtai
kopumā nosaka pēc 2. pielikuma:
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daļa no 2. pielikuma P2.2. tabulas
Vibroātruma zonu robežas sūkņiem ≤200 kW
vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība,
mm/s
2. kategorija. Sūknis nav
kritisks
>1000 apgr./min
<3.2
3.2÷5.1
5.1÷8.5
>8.5

Zona

A
B
C
D

lv

Pieļaujamās vibroātruma vērtības ilgtermiņa darbam bez ierobežojumiem būs līdz
5.1 mm/s. Pilnu novērtēšanas tabulu skatīt 2. pielikumā.

o.

3. piemērs. Elektrodzinējs piedzen ventilatoru

rg

Tiek mērīta vibrācija elektrodzinējam, kas piedzen gaisa padeves ventilatoru ar jaudu
250 kW un 990 apgr./min. Tādam agregātam vibroātrums, mm/s tiks vērtēts pēc
3. pielikuma:

ne

daļa no 3. pielikuma P3.2. tabulas
Vibroātruma zonu robežas ventilatoriem <300 kW, <1000 apgr./min

ke
Zona

w.
le

Stiprinājums

ww

Uz stingas
pamatnes

Vidējā kvadrātiskā vērtība,
vibroātrums, mm/s
(elektrodzinējiem ar rotācijas
ātrumu <1000 apgr./min)
<2.5
2.5÷4
4÷6.6
>6.6

A
B
C
D

Pieļaujamās vibroātruma vērtības ilgtermiņa darbam bez ierobežojumiem būs līdz
4 mm/s. Pilnu novērtēšanas tabulu skatīt 3. pielikumā.
4. piemērs. Vibropārvietojuma
rotējošām daļām

zonas

noteikšanas

piemērs

mērīšanai

uz

Tiek aprēķināta zona vibropārvietojumam uz vārpstas, µm, elektrodzinējam ar
1450 apgr./min. Vibropārvietojumam jāatrodas B zonā. Diagramma un formulas
novērtēšanas zonu aprēķinam ir dotas 0. pielikumā. Aprēķinātās vērtības var atšķirties
no vispārīgās diagrammas.
C zonas robeža, kas nosaka lielāko pieļaujamo vērtību ilgtermiņa darbībai bez
ierobežojumiem, būs vienāda ar:
𝑆(𝑝−𝑝) = 9000/√𝑛 = 9000/√1450= 236.35 (μm)
Redzams, ka aprēķinātais vibropārvietojums nesasniedz C zonu uz P7.1. attēla
diagrammas.
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450
400
350
300

200
150

o.

lv

100
90
80
70
60
50

rg

40
30

ne

20

10
2

4
6
8
10
20
Vārpstas rotācijas frekvence x 1000, apgr./min

w.
le

1 1.45

ke

Vārpstas vibrācijas pārvietojuma pilns vēziens (pīķis-pīķis), µm

250

30

P7.1. attēls. Elektrodzinēja ar 1450 apgr./min vibropārvietojuma uz
vārpstas, µm. noteikšanas piemērs (vibropārvietojumam jāatrodas B zonā)

ww

Novērtēšanas diagrammu un formulas B, C, D zonas robežām skatīt 0. pielikumā.
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8. pielikums (informatīvs).
Vibrāciju izraisošie defekti elektrodzinējam
1. Vibrodiagnostikas teorijā bez paša elektrodzinēja vibrostāvokļa novērtēšanas ir
apskatīti arī to konstrukcijas elementu defekti kā 8. pielikuma P8.1. attēlā. Papildus
tiek apskatīti arī piedzenamo mehānismu un pamatnes defekti. Šis ir informatīvs
pielikums, kurš sniedz īsu ieskatu dažu elektrodzinēju konstrukcijas elementu defektu
vibrodiagnostikā.
Bojāts īsslēgtais rotors
Disbalanss

Rotors

Bojāti rotora stieņi

lv

Serdes presējuma atslābšana
Deformēts

Stators

ke

Elektrodzinējs

ne

Vārpsta

rg

o.

Bojāti tinumi

w.
le

Gultņi

ww

Montāža

Barošana

Saliekta
Savērpta

Neatbilstoša montāža
Smērvielas piesārņojums
Gultņa defekti
Bojāta gultņa sēža
Centrējums
Pamatu stiprinājumi

Nesimetrija
Pulsācija

P8.1. attēls. Apkopojums par biežāk sastopamiem elektrodzinēju defektiem, ko
var noteikt ar vibrāciju mērījumiem
1.1. Gultņu defekti
Saskaņā ar p. 3.1.1. pirms vibrāciju mērījumu veikšanas ir svarīgi noteikt, kāds ir
gultņu tips, lai izlemtu, vai vibrāciju mērīs uz elektrodzinēja nerotējošām daļām vai
rotējošām daļām. Gultņu bojājumiem ir daudz cēloņu, tādu kā neparedzēti lielas
slodzes, blīvējuma defekti, liela uzspīle salāgojumos, nepietiekama spēle
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labirintblīvējumā (berze), vārpstas nobīde, nepiemērota eļļošana u.c. Tomēr lielāko
daļu gultņojumu defektu var novērst, nodrošinot pareizu gultņojumu salikšanu un
apkopi. Pielikumā apkopoti vibrodiagnostikas piemēri slīdgultņiem un ritgultņiem,
taču smalkāks defektu un uzturēšanas apraksts atrodams gultņojumu rokasgrāmatās.
Vibrācija ir tikai viena no septiņām biežākām gultņa bojājuma pazīmēm. Citas
pazīmes, kas liecina par gultņa bojājumu, ir tā pārkaršana, troksnis, vaļīga gultņa sēža
uz vārpstas u.c. 6. pielikuma P6.1. tabulā apkopoti daži defekti, par kuriem liecina
paaugstināta vibrācija.
1.2. Slīdgultnis
Slīdgultņiem defekti var rasties, ja samazinās eļļas viskozitāte, palielinās gultņa spēle
u.tml. Lai noteiktu slīdgultņu defektus, mēra vibroātrumu radiālā virzienā, bet
visbiežāk pielieto spektrālo diagnostiku.

o.

lv

Harmonikas, kas raksturīgas slīdgultņiem ar rotora kustības defektiem ir 0.33X÷0.5X.
Harmonikas, kas raksturīgas eļļojuma defektiem, mainās no 0.41÷0.43X līdz
0.48÷0.49X. Slīdgultņa sašķiebumam raksturīgā harmonika ir 2X.

rg

1.3. Ritgultnis

ne

Ritgultņiem defekti rodas no materiāla virsmu noguruma, nepietiekamas eļļošanas,
gultņa piesārņošanas no ārienes. Ritgultņu defektu atrašanai analizē gultņu vibrācijas
spektru, apliecējfunkciju, analizē augstfrekvences vibrāciju u.tml (skatīt p. 3.2.3.).

ke

Zemāk doti piemēri frekvencēm, pie kurām novērojami ritgultņu elementu defekti.
Veicot spektrālo diagnostiku, defektus var novērot arī šo frekvenču reizinājumiem ar
veseliem skaitļiem k=1, 2, 3.

𝑧

w.
le

Ritgultņu ārējā gredzena defekti tiek atklāti pie rites elementu kustības frekvences pa
ārējo gredzenu:
𝑓ā𝑟.𝑔𝑟. = 2 𝑓𝑟𝑜𝑡 (1 −

𝐷

𝑧

𝑐𝑜𝑠𝛽) vai 𝑓ā𝑟.𝑔𝑟. = 2 𝑓𝑟𝑜𝑡 (1 −
𝑘

𝑑𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢
𝐷

𝑐𝑜𝑠𝛽) ∙

ww

kur:

𝑑𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢

𝑓𝑟𝑜𝑡 kustīgā gredzena rotācijas frekvence attiecībā pret nekustīgo;

𝛽

kontakta leņķis starp rites elementiem un skrejas virsmu;

d

diametrs, mm;

D

rites ķermeņu centru aploces diametrs.

z

rites elementu skaits

k=1, 2, 3, ja zināms konkrēts gultņa defekts;
k=1, ja zināms, ka gultņojumos ir sašķiebums;
k=2, ja zināms, ka ir nodilis ārējais gredzens;
k=3, ja zināms, ka ārējā gredzenā radušās plaisas.
Ritgultņu iekšējā gredzena defekti tiek atklāti pie rites elementu kustības frekvences
pa iekšējo gredzenu:
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𝐷
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𝑧

𝑐𝑜𝑠𝛽) vai𝑓𝑖𝑒𝑘š.𝑔𝑟. = 2 𝑓𝑟𝑜𝑡 (1 +
𝑐𝑜𝑠𝛽) ∙ 𝑘

Ritgultņu rites elementu defekti tiek atklāti pie rites elementu svārstību frekvences:
1

𝑓𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢 = 2 𝑓𝑟𝑜𝑡 ∙ 𝑑

𝐷

𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢

𝑓𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢 =

(1 −

𝑑𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢 2
𝐷2

cos2 𝛽) vai

1
𝐷
𝑑𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢 2
𝑓𝑟𝑜𝑡 ∙
(1 −
cos2 𝛽) ∙ 𝑘
2
𝑑𝑟𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢
𝐷2

P8.1. tabula
Ritgultņu bojājuma cēloņu piemēri, kuru pazīme ir paaugstinātas vibrācijas

‒
‒

lv

Piesārņojums
Nepiemērota eļļošana
Gultņa sašķiebums
korpusā
Ārējā gredzena
sašķiebums
Ārējā gredzena
defekti
Gultņa korpusa
deformācija
Gultņa brīvkustība uz
vārpstas
Kustīgo daļu
disbalanss
Vārpstas nobīde
Pārspriegoti gultņi
u.c.
Citi

Citas pazīmes, pēc kurām var atpazīt defektu
Neapmierinoša
Pārkaršana
Troksnis
iekārtas
darbība
X
X

o.

Raksturīgo
harmoniku
piemēri

rg

Defekts, ko var
noteikt pēc
vibrācijas līmeņa

2X

X

w.
le

ww

X

ke

1X un >3X

ne

0.5X; 2X

X

1X u.c.

X

1X, 2X, 3X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

1.4. Pamatnes defekti
Saskaņā ar p. 6.4.3. atsevišķos gadījumos papildus veic mērījumus uz elektrodzinēja
pamatiem. Mērījumu vietas 4.1. attēlā apzīmētas ar „P – pamatnes stiprinājumu
mērījumu vieta”.
Stiprinājumu un pamatnes defekti var rasties kļūdainas projektēšanas rezultātā vai
ekspluatācijas laikā, pamatnē var rasties plaisas, tā var deformēties, savienojumi var
palikt vaļīgi, gultņa korpusi var nobīdīties no ass līnijas utt. Nomērot vibroātrumu uz
gultņa korpusa un elektrodzinēja pamatiem, var salīdzināt iegūtās vērtības un secināt,
vai pamatu kvalitāte ir pietiekama, lai slāpētu elektrodzinēja vibrāciju. Ja pamatu
vibrācija ir divreiz mazāka par elektrodzinēja vibrāciju, visticamāk pamatu kvalitāte ir
apmierinoša. Ja elektrodzinēja vibrācija ir 1.4÷1.7 reizes lielāka, nekā pamatu
vibrācija, ir pamats apšaubīt pamatu konstrukcijas kvalitāti. Elektrodzinēja vibrācija
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var būt 2.5÷3 reizes lielāka, nekā pamatu vibrācija. Tas var nozīmēt, ka pamatu
stāvoklis ir nevainojams, vai arī to, ka elektrodzinēja stiprinājumi pie pamatiem ir
kļuvuši vaļīgi (piemēram, pazudusi vai palikusi vaļīgāka kāda stiprinājuma detaļa,
radusies plaisa stiprinājuma rāmī utt.). Ieteicams noteikt atbilstošo mērīšanas virzienu
1X fāžu atšķirību.
Gadījumu, kad elektrodzinēja stiprinājumi pie pamatiem ir kļuvuši vaļīgi, kad viena
vai vairākas dzinēja pēdas pilnībā nepiekļaujas pamatnei, sauc arī par „mīksto pēdu”
(no angļu valodas „soft foot”). To var atklāt, mērot vibrācijas punktā, kurā pirms tam
tika nolasītas visaugstākās vērtības. Stiprinājumus pēdai, kas atrodas pie mērījumu
vietas, atskrūvē vaļīgāk un pēc brīža pieskrūvē stingrāk. Ja elektrodzinējam ir „mīkstā
pēda”, palaižot stiprinājumus vaļīgāk, varēs novērot vibrācijas straujas izmaiņas (vai
nu amplitūdas palielinājumu, vai nu samazinājumu). Atsevišķos gadījumos pēdu var
noķīlēt un novērst defektu, neapstādinot elektrodzinēju.

rg

o.

lv

Pamatu konstrukcijas vai stiprinājumu defekti var izraisīt arī rezonanses vibrāciju.
Rezonansei raksturīgākā harmonika ir 1X, ja elektrodzinējs strādā ar apgriezieniem,
kas atbilst rezonanses frekvencei. Defektu var noteikt, veicot ieskrējiena – izskrējiena
testu (no angļu valodas „Run-up and Coastdown Test”). Rezonanses defekta dēļ nereti
nākas veikt visas balstu sistēmas, pamatnes rekonstrukciju, bet dažreiz pietiek ar
balstu cietības vai masas palielināšanu. Atsevišķos gadījumos rezonansi var atklāt un
novērst, veicot testu „mīkstai pēdai”, kad, palaižot vaļīgāk kādu stiprinājumu,
paaugstināta vibrācija vairs netiek novērota.

ww

w.
le

ke

ne

Vaļīgi stiprinājumi un nepietiekama balstu cietība var izraisīt triecienvibrāciju.
Defektam raksturīgs spektrs ar daudzām harmonikām.
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9. pielikums (informatīvs)
Monitoringa sistēmas iestatījumi atbilstoši Kritērijam II
1. Vibrāciju monitorings pēc Kritērija II nozīmē, ka dati tiek iegūti un uzkrāti ilgākā
laika periodā, un tos savā starpā var salīdzināt, kā arī analizēt vibrāciju izmaiņas laikā
(skatīt ISO 13373-1:2002).
Tiek izpētīta mašīnas
ekspluatācijas vēsture un
atbilstība punktam 7.1.4.

Jā

Izskata citas iekārtu
novērtēšanas iespējas vai
rīkojas saskaņā ar esošu
iekārtas ekspluatācijas
instrukciju

lv

Ja nepieciešams,
rīko iepirkumu
procedūru
monitoringa

Nē

Vai ir nepieciešams veikt nepārtrauktu
vibrāciju monitoringu?

Izvēlas vibrācijas
mērīšanas parametrus

Nepieciešama īpaša tehnika

ke

Platjoslas mērījumi piem.
(Vibroātrums)

ne

Veic sākotnējos
vibrācijas
mērījumus
pārbaudei

rg

sistēmas iegādei

o.

Izvēlas vibrāciju
mērījumu punktus

Spektrālā analīze

Nosaka nepieciešamo
diapazonu un mērīšanas
parametru pieļaujamās
vērtības. Izvēlas
mēriekārtas

w.
le

Izvēlas spektra
parametrus un
nosaka svarīgas
harmonikas

Izvēlas speciālo tehniku un
instrumentus

ww

Uzstāda sistēmu un veic vibrāciju
pamata līmeņa (baseline) mērījumus

Nomaina uzstādījumus, ja nepieciešams
(Kritērijs II), atbilstoši p.7.2.3.

Veic stāvokļa novērtējumu

Nē

Jā
Tiek pārsniegta trauksmes
vērtība?

Tiek pārsniegta
automātiskās
apstādināšanas vērtība
( D zonā)?

Jā

Iekārta jāapstādina
Nē
Jāinformē atbildīgais personāls,
jāizpēta dati un raksturlīknes,
jāveic diagnostikas izvērtējums
un, ja nepieciešams, iekārtas
remonts
Nē

Vai nepieciešams jauns
vibrāciju pamata līmeņa
uzstādījums
Jā

P9.1. attēls. Vibrāciju monitoringa sistēmas vērtību iestatīšanas piemērs
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1.1. Vibrāciju raksturlīkņu novērtēšanas piemēri pēc Kritērija II
v, mm/s
7
6

Labs stāvoklis, nav bojājumu, atskaites
vērtība Kritērijam II~1,2 mm/s.

5
4
3

lv

2
1

ne

rg

o.

0

ke

P9.2. attēls. Vibrāciju raksturlīkņu piemēri. Kopējā vibrācija 36 mēnešu periodā

7
6

Pēkšņas izmaiņas, iespējams, bojājums vai
nepareiza montāža pēc remonta, atskaites
vērtība Kritērijam II~2,1 mm/s.

ww

5

w.
le

v, mm/s

4
3
2
1
0

P9.3. attēls. Vibrāciju raksturlīkņu piemēri. Kopējā vibrācija 36 mēnešu periodā
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v, mm/s
7
6
5

Iekārtai attīstās kāds defekts, iespējams,
kādas detaļas nodilumarezultātā, atskaites
vērtība Kritērijam II~1,8 mm/s.

4
3
2
1

o.

lv

0

rg

P9.4. attēls. Vibrāciju raksturlīkņu piemēri. Kopējā vibrācija 36 mēnešu periodā

mērījumu vietas vai devēju pievienojums, Kritēriju II lietot nevar,
jo nevar noteikt atskaites vērtību.

ke

6

ne

v, mm/s
7
Tendences nav, iespējams, mērījumulaikā tika aizvēlētas atšķirīgas

4
3

ww

2

w.
le

5

1
0

P9.5. attēls. Vibrāciju raksturlīkņu piemēri. Kopējā vibrācija 36 mēnešu periodā
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1.2. Kritērija II lietošanas piemēri
1.2.1. Skaitliski piemēri trauksmes un automātiskās apstādināšanas vērtību
uzstādīšanai
Pieņemsim, ka ir dots centrbēdzes sūknis ar 1500 apgr./min un jaudu 100 kW, kas
atbilst 2. kategorijai (nav kritisks).
1.2.2. Novērtēšanas zonas vērtības iestatīšana pēc Kritērija I
Brīdinājuma robežvērtība jaunai mašīnai, par kuras gultņu vibrāciju nav informācijas,
tiks uzstādīta C zonas robežās. Pasūtītājs un ražotājs var vienoties par precizētām
vērtībām. Pieņemsim, ka vērtības tika sākotnēji uzstādītas tuvu B/C zonu robežai
katram gultnim, piemēram, to Vidējā kvadrātiskā vērtība tika noteikta 5.1 mm/s.
Automātiskās apstādināšanas vērtība dotajā gadījumā varētu būt 8.5 mm/s.

rg

ne

A
B
C
D

vibroātrums,
Vidējā kvadrātiskā vērtība, mm/s
2.kategorija. Sūknis nav kritisks
>1000 apgr./min
<3.2
3.2÷5.1
5.1÷8.5
>8.5

ke

Zona

o.

lv

daļa no 2. pielikuma P2.2. tabulas
Zonu robežas vibroātrumam elektrodzinējiem, kas piedzen sūkni ar jaudu
<200 kW

1.2.3. Novērtēšanas zonas vērtības iestatīšana pēc Kritērija II

w.
le

Pēc laika lietotājs var mainīt uzstādītās brīdinājuma vērtības. Pamatojoties uz
ISO procedūru, robežvērtību katram gultnim var noteikt, apkopojot informāciju par tā
mērījumiem. Tad robeža tiks noteikta, raksturīgajai vibroātruma vērtībai pieskaitot
25% no B zonas augšējās robežas.

ww

1. piemērs. Brīdinājuma iestatīšana, kad nomērītā vidējā vibrācija neliela1
Regulāri mērot vibrāciju uz sūkņa gultņa, konstatēts, ka tā raksturīga vibroātruma
Vidējā kvadrātiskā vērtība ir 2.5 mm/s. Tad brīdinājuma vērtību var uzstādīt kā
3.8 mm/s (t.i. 2.5 mm/s+0.25×5.1 mm/s). Tāda vērtība būtu B zonas robežās.
Piezīme1: skatīt ISO 10816-7:2009, Pielikumu C.

2. piemērs. Brīdinājuma iestatīšana, kad nomērītā vidējā vibrācija ir tuvu
C zonai
Regulāri mērot vibrāciju uz sūkņa gultņa, konstatēts, ka tā raksturīga Vidējā
kvadrātiskā vērtība ir 4.9 mm/s. Tad 4.9 mm/s+0.25×5.1=6.2 mm/s. Jāpārbauda, vai
jauna aprēķinātā brīdinājuma vērtība nav lielāka par 1.25 reizēm no B zonas augšējās
robežas. Dotajā gadījumā aprēķinātā brīdinājuma vērtība ir 6.2 mm/s, un ir mazāka
par 6.4 mm/s (5.1+0.25×5.1=6.4), tātad to var lietot kā jaunu iestatījuma vērtību.
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Abos piemēros automātiskās apstādināšanas Vidējā kvadrātiskā vērtība nemainīsies.
Saskaņā ar Kritēriju I tā paliks 8.5 mm/s, jo automātiskās apstādināšanas vērtība jau
sākumā tiek uzstādīta tā, lai atspoguļotu maksimāli pieļaujamo vibrāciju, kas
neizraisīs mašīnas bojājumus.
Šādi iestatītas robežas attiecas tikai uz vibrāciju stabilā darba režīmā. Pārejas procesu
laikā vibrācija var pārsniegt jauna brīdinājuma signāla robežu ar noteikumu, ka tā
neiesniedzas D zonā vairāk kā par 25%.
3. piemērs. Brīdinājuma iestatīšana, kad vibrācija ir strauji pieaugusi

lv

Ņemsim dotā pielikuma 1. piemēru. Sūkņa gultnim raksturīga vibroātruma Vidējā
kvadrātiskā vērtība bija 2.5 mm/s, un tam uzstādīja jaunu brīdinājuma vērtību
3.8 mm/s. Pēc Kritērija II nomērītai vibrācijas vērtībai jāpievērš uzmanība, ja tā
pieaugs par 25%, kaut arī nesasniegs C zonu. Tātad, uzmanība būs jāpievērš, ja
vibrācija sasniegs 3.125 mm/s (2.5+0.25×2.5=3.125).

o.

Piemēram, tiek konstatēts, ka vibrācija ir 4.5 mm/s. Pieaugums ir nozīmīgs, jo tas ir
80% (4.5-2.5/(2.5)=0.8), daudz lielāks par 25%.

rg

Lēmums par turpmāko rīcību tiek pieņemts, izvērtējot:

vai pieaugusi nomērītā elektrodzinēja vibrācijai ir jauna stabila vērtība,
vai arī tā turpina augt;



vai iekārtai tika veikts remonts, un vibrācija varēja rasties nepareizas
montāžas rezultātā;



vai nomērītā vērtība jau par 25% iesniedzas C zonā pēc Kritērija I.

ke

ne



ww

w.
le

Ja uz vienu no augstāk minētajiem jautājumiem var atbildēt apstiprinoši, jāveic
situācijas analīze un nepieciešamie mērījumi, lai noskaidrotu vibrācijas patieso
pieaugšanas iemeslu. Ja nomērītā vērtība iesniegsies C zonā, būs jāveic darbības tāpat,
kā sasniedzot C zonu, vērtējot vibrāciju pēc Kritērija I (skatīt p. 2.3.1.). Konkrētajā
gadījumā jauna vērtība ir sākotnējās B zonas robežās, tāpēc turpmākā rīcība būs
atkarīga no tā, vai vērtība turpinās augt vai nē. Ja vērtība „nostabilizējas”, un vairs
neaug, tad var uzstādīt jaunu brīdinājuma vērtību kā aprakstīts dotā pielikuma
2. piemēru. Ja vibrācija tomēr turpina augt, tad jāveic darbības, kas uzskaitītas
p. 3.2.3., lai noskaidrotu, kāds ir izmaiņu iemesls.
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10. pielikums (informatīvs)
Piemērs mērījumu programmai
Mērījumu programmu sastāda saskaņā ar p. 6.2.3 vadlīnijām.
P10.1. tabula
Mērījumu programmas saturs

Mērījumu mērķis

Pieņemšanas
pārbaude

Neplānotā
pārbaude pēc
iekārtu
ekspluatējošā
personāla/
atbildīgās
personas
pamatota
pieprasījuma

Mērāmā iekārta

Elektrodzinējs
(6 kV) ar
siltumtīkla ūdens
cirkulācijas sūkni
SCS-II-6

Elektrodzinējs
(0.69 kV) ar
gaisa padeves
ventilatoru
(0.69 kV,
250 kW)

Darbu apjoms

Nomērīt
vibroātrumu,
pārbaudīt, vai
vibrācija atbilst
A zonai

Nomērīt
vibroātrumu,
pārbaudīt, vai
vibrācija atbilst
B zonai

Konkrēts datums

Konkrēts datums

Piemērs

Kārtējā plānotā
iekārtu pārbaude.
Vibrodiagnostika
Vibrāciju
mērījums.

Elektrodzinējs
(10.5 kV, Tips:
1SL4 4562HY90-Z) ar
gāzes
kompresoru,
0EKA62AN005
Nomērīt
Nomērīt
vibroātrumu,
vibroātrumu, veikt vibropaātrinājum
novērtēšanu,
a apliecēja
pārliecināties, ka funkciju, spektru
vibrācija atbilst utt., lai noteiktu
B zonai
paaugstinātās
vibrācijas iemeslu
Tekošā gada
IV. ceturksnī vai Konkrēts datums
konkrēts datums
Elektrodzinējs
(0.69 kV) ar
recirkulācijas
sūkni
(0.69 kV,
290 kW)

ne

ke

w.
le

ww

Termiņš,
periodiskums

Piemērs

lv

Piemērs

rg

Piemērs

o.

Obligāti
iekļaujamā
informācija

Darba programmā var iekļaut papildus informāciju, ko mērījumu ierosinātājs vai
izpildītājs uzskata par svarīgu darbu veikšanai. Zemāk dots paraugs programmai
kārtējai plānotai iekārtu pārbaudei, ko veic piesaistītā vibrodiagnostikas organizācija.
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11. pielikums (informatīvs). Elektrodzinēju un agregātu vibrāciju mērījumu
darba programma
APSTIPRINU
Tehniskais vadītājs (piem. TEC tehniskais direktors)
Vārds, Uzvārds, Datums, Paraksts
Elektrodzinēju un agregātu vibrāciju mērījumu darba programma

ww

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

1. Darba mērķis
Izvērtēt agregātu gultņu, elektrodzinēju gultņu un mehānismu stāvokli, pamatojoties
uz vibrāciju mērījumiem. Mērījumu rezultātā sniegt slēdzienu par tehniskā stāvokļa
atbilstības novērtējumu un iespējamiem defektiem. (skatīt p. 6.1.1.)
2. Vibrāciju mērīšanas vietas un virzieni
Skatīt p. 4.
3. Mērīšanas parametri
Skatīt pp. 3.2.2. un 5.2..
Saskaņā ar p. 6.1.1, pēc atbildīgā par iekārtas ekspluatāciju pamatota pieprasījuma
mērīšanas programmā var iekļaut papildus parametrus, kas ir noderīgi diagnostikai, kā
nosaka p. 3.2.3., arī tad, ja defekts nav konstatēts, tomēr nepieciešams izanalizēt
elektrodzinēja tehnisko stāvokli.
4. Rezultātu novērtēšana
Saskaņā ar dotā standarta 1.-6. pielikumiem vai citiem spēkā esošiem normatīviem
dokumentiem.
5. Iekārtas parametri, kas tiks fiksēti mērījumu laikā
Skatīt p. 3.1..
6. Agregāta vēlamie darba režīmi
Stabilais darba režīms saskaņā ar p. 6.3.2. vai citi režīmi, ko iekārtu ekspluatējošais/par iekārtu atbildīgais personāls uzskata par noderīgiem turpmākai analīzei.
7. Sagatavošanās mērījumiem
Ja nepieciešams, apraksta, kādi sagatavošanās darbi tiks veikti, teiksim, tiks laicīgi
nodrošināta piekļuve mērījumu vietām, noņemti aizsargi u.tml.
8. Mērījumos piedalīsies
Organizācijas nosaukums, personas amats, vārds, uzvārds.
9. Darba drošība
Saskaņā ar LEK 025 prasībām.
10. Izmantotās iekārtas
Skatīt pp. 5.1. un 5.3.
11. Atskaites saturs
Ja nepieciešams, mērījumu ierosinātājs un izpildītājs darba programmā vienojas par
mērīšanas atskaites saturu.
SASTĀDĪJA
Vārds, Uzvārds, Datums, Paraksts
SASKAŅOJA
Vārds, Uzvārds, Datums, Paraksts

