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AZ ÉRINTETT BERENDEZÉS ÉS ESEMÉNY

Kombinált ciklusú, gáz-gőz körfolyamatú, 110 MWe
beépített kapacitású erőmű gőzturbina generátora.

generátor

gőzturbina

Teljes terhelésről, forgórész földzárlat védelmi
működés következtében levált a hálózatról.
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ELSŐDLEGES INTÉZKEDÉSEK
1. Védelmi jeladó azonnali ellenőrzése – hibát nem találtak
2. Forgórész szigetelési ellenállás mérés előkészítése (zárlat vizsgálat)
•

Kizárólag álló tengely mellett lehetséges

•

A gép megállításához a turbinát tengelyforgatós üzemmódban le kellett hűteni (3 nap)

•

A generátoron a méréshez szükséges pontokat hozzáférhetővé kellett tenni

3. Szigetelési ellenállás mérés akkreditált partnerrel
4. Minősítés: Zárlatos forgórész, üzemre alkalmatlan
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MŰSZAKI-ÜZLETI HATÁSELEMZÉS
Műszaki:
•

Zárlatos forgórész kiszerelése vizsgálatra (megbontás, kifűzés) – kb. 2 hét

•

Talált állapot függvényében
•
•

•

szigetelés javítás helyszínen vagy műhelyben, ismételt mérés
áttekercselés gyártóműben, mérés, kiegyensúlyozás

A legrosszabb esetben, ha áttekercselés szükséges, az anyagbeszerzés, kapacitások biztosítása, külföldre
szállítás, kivitelezés, tesztek és visszaszállítás-beszerelés akár 8-12 hetet is igénybe vehet.

Üzleti:
•

A kombinált ciklusú erőmű gőzturbina nélkül jelentősen veszít piacképességéből, kiesik 40 MWe villamos
kapacitás, a nagynyomású gőzt kénytelenek csúcs hőcserélőre vezetni, és teljes energiáját a távfűtésben
hasznosítani.

•

Az erőmű erőssége, a rendszer szolgáltatás (hullámzó fogyasztói igényeknek megfelelő gyors le-, illetve
felterhelés) képessége gőzturbina nélkül nem működik.
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DÖNTÉST MEGELŐZŐ KONTROLLOK
Előző mérések trendjeinek elemzése:
•

A legutóbbi kifűzéses revíziót követő éves szigetelési ellenállás mérések nem mutattak romló gépállapotot,
fokozódó elhasználódást (mért 1.5 GΩ, elfogadható 1 MΩ-ig)

•

A gép leállását megelőző rezgés állapot kifogástalan volt, nem utalt olyan mechanikai hibára, ami zárlathoz
vezethetett volna (rögzítőék kimozdulás, besúrolás)

Szigetelés ellenállás mérés megismétlése:
•

Az ismételt mérés megerősítette a zárlat tényét, de a korábbitól jelentősen eltérő mért értékkel (KΩ
nagyságrendben). Eltérő vizsgálófeszültség eltérő eredményt mutatott.

A gyanú: A megismételt mérésre a laboratórium egyik nagy tapasztalatú szakemberét is kihívtuk, aki

korábban részt vett a generátor szereléseiben, ismerte a sajátosságait. Neki gyanús lett a mért adatok szórása.
Javasolta a tengelyvégnél beépített gerjesztő elemeinek megbontásos vizsgálatát.
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GERJESZTŐ TERÉNEK ÉS KIVEZETŐ PONTJAINAK ELLENŐRZÉSE
A gerjesztő elemeihez gyári kialakításban a
betekintés nem lehetséges.

A záró elem leszerelése után erősen poros,
fekete szennyeződés volt látható,
feltételezhetően a szénkefék fokozott
kopásából származhatott.
A szennyezett tér kitisztítása, a kivezetett
pólusok szénportól való megtisztítása után a
megismételt mérés kifogástalan szigetelési
ellenállást mutatott.
A gép indítása probléma mentesen zajlott.
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MI OKOZHATTA A SZENNYEZŐDÉST?
A nyári karbantartáskor szemrevételezéses ellenőrzés, tisztítás és
műszeres mérés is történt.

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a kiszerelt kefék kopása cserét
igényelt volna, de cseredarabok nem álltak rendelkezésre, ezért a
régi keféket az újak megérkezéséig visszaszerelték. Kopás
méreteket nem rögzítettek, de eltérő kopást sem naplóztak.

A védelmi leállást követő vizsgálatok a négy kefe közül az
egyiknél fokozott kopást mutattak, ez vezethetett a szénpor
lerakódáshoz.
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KI HIBÁZOTT?
Valószínűsíthető, hogy a nyári karbantartáskor az ellenőrzést
követő visszaszerelés nem kellő gondossággal, az
előírásoknak megfelelően történt.
A keféken a forgásirány fel van tüntetve, segítendő a helyes
beillesztést. Bár az üzemzavar körüli izgalomban a kefék
kivételekor nem ellenőrizték, hogy azok eredetileg helyes
forgásirányban voltak-e, de valószínűleg igen.
A kefék és a csúszógyűrű folyamatos kapcsolatát a keféket
leszorító laprugók biztosítják. Eltérő rugóerő eltérő kefekopást
eredményez. A nyári karbantartáskor a kefék visszahelyezése
után a rugóerő ellenőrzés és beállítás elmaradhatott. A
kopottabb kefe bizonyítottan nagyobb rugóerőt kapott.
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TANULSÁGOK
 Karbantartáskor, ellenőrzéskor, méréskor mindent, még a jelentéktelennek tűnő
észleléseket is dokumentálni kell (feljegyzés, fénykép, video)
 A műveleteket műveleti utasítás alapján, kellő kontroll mellett kell végezni, elkerülendő az
emberi tévedést, tévesztést, felejtést
 Rendellenesség esetén érdemes feltárni minden körülményt, visszatekinteni a
karbantartási előzményekre, mérésekre, jegyzőkönyvekre

 Súlyos műszaki, üzleti döntések előtt érdemes minden lehetséges alternatívát vizsgálni
 A modern berendezések és műszerek világában is nélkülözhetetlen a diagnoszta és a
karbantartó szakemberek tapasztalata
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !
Üzem közbeni betekintésre
átlátszó zárólap beszerelve
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