
10 Co stanowi dokumentację ruchową generatora? (D)

Podstawowym dokumentem mchowym generatora jest raport do
bowy. W raportach, zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji, 
zapisywane są:
♦ wartości podstawowych wielkości elektrycznych charakteryzują

cych pracę generatora oraz
♦ wartości temperatury żelaza czynnego, uzwojeń, gazu chłodzące

go, wody chłodzącej, łożysk i oleju.
Poza raportem dobowym, wypełnianym zwykle co godzinę, 
obsługa prowadzi dziennik operacyjny, w którym wpisywane 
są czynności wykonywane w czasie eksploatacji, jak np. wyniki 
pomiarów rezystancji uzwojeń, kontroli stanu szczotek, pierścieni 
i komutatora itp.

11 Na czym polega przygotowanie generatora do pracy? (E)

Przygotowanie generatorów do pracy polega na wykonaniu na
stępujących czynności:
♦ sprawdzenie zapasu gazów; zapas dwutlenku węgla C 0 2 powi

nien wystarczać na dwukrotne wypełnienie maszyny, zapas wo
doru na wypełnienie maszyny ze znamionowym ciśnieniem,

♦ uruchomienie obiegów olejowych łożysk i uszczelnienia wału,
♦ uruchomienie obiegu destylatu,
♦ usunięcie powietrza z wnętrza maszyny przy pomocy dwutlenku 

węgla,
♦ sprawdzenie szczelności.

12 Kiedy generator uważa się za szczelny? (E)

Maszynę uważa się za szczelną, jeżeli po upływie dwóch godzin oc 
doprowadzenia ciśnienia medium gazowego do wartości znamiono
wej + 0,1 MPa, ciśnienie wewnątrz nie spadnie bardziej niż o 4 m~ 
(ca 0,53 kP) słupa rtęci. W czasie uruchamiania generatora z chło
dzeniem wodorowym, ciśnienie gazu w obudowie powinno być 
wyższe od atmosferycznego co najmniej o 3,5 kPa (0,035 at).
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13 Jaki jest tryb postępowania przy uruchomieniu generatora 
synchronicznego. (E)

Załączenie maszyny synchronicznej, a w szczególności dużych 
turbogeneratorów jest procesem długotrwałym. Tryb postępowania 
zależy od tego, czy uruchomienia dotyczy nowego generatora, bloku 
po remoncie czy też po postoju.
Pierwsze włączenie do sieci nowego generatora odbywa się komi
syjnie z udziałem przedstawicieli inwestora oraz wykonawców. 
Uruchomieniu towarzyszą odpowiednie pomiary i badania wykona
ne w zakresie i kolejności uzgodnionych między użytkownikiem, 
a wytwórcą dla jednostek nowych, oraz pomiędzy użytkownikiem, 
a zakładem remontowym dla jednostek po remoncie.
Generator nowy lub po remoncie przed przyjęciem do eksploatacji 
może być poddany badaniom odbiorczym wykonywanym:
♦ Jeżeli dostawa lub remont obejmuje część generatora, to badania 

odbiorcze przeprowadza się tylko w odniesieniu do tej części.
♦ Jeżeli postój bloku trwał dłużej niż 7 dni, to należy przeprowadzić 

pomiar rezystancji izolacji uzwojeń. W razie zawilgocenia izo
lacji, uruchomienie generatora jest dopuszczalne tylko po jej 
wysuszeniu.

Uruchomienie generatora do pracy kompensatorowej, tj. bez tur
biny, jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy został on wyposażony 
w odpowiednie urządzenie ograniczające ruch wirnika w kierunku 
osiowym.

14 Kiedy można przystąpić do uruchomienia i synchronizacji gene
ratora z siecią? (E)

Przystąpienie do uruchomienia turbiny, wzbudzenia maszyny i jej 
synchronizacji możliwe jest po sprawdzeniu ich parametrów wg 
szczegółowej instrukcji. Generator można wzbudzić, gdy wirnik 
osiągnie prędkość zbliżoną do synchronicznej. Po doprowadzeniu 
do gotowości bloku energetycznego do ruchu można przystąpić do 
synchronizacji generatorów.


