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Н А У К А  —  Н А У К О В О � Т Е Х Н І Ч Н О М У  П Р О Г Р Е С У  В  Г І Д Р О Е Н Е Р Г Е Т И Ц І

ВВ
о вре мя про ве де ния ка пи таль но го ре -
мон та ги д ро ге не ра то ра Г�2 Ки ев ской
ГАЭС  при вы со ко вольт ных ис пы та ни -

ях бы ло об на ру же но  по вреж де ние по яс ной изо -
ля ции по лю са № 18.   

За вод ская изо ля ция по лю са вы пол не на пу тем
на вив ки на по люс стек ло лен ты тол щи ной 0,3 мм с
про пит кой тер мо ре ак тив ным ком па ун дом, тол -
щи на слоя = 4 мм. 

По сле де мон та жа по лю са с ро то ра и де мон та -
жа ка туш ки с по лю са об на ру же но рас сло е ние и
рас тре с ки ва ние по яс ной изо ля ции. В сло жив -
шей ся си ту а ции воз ник во прос об от прав ке по лю -
са на за вод, что в свою оче редь зна чи тель но уве -
ли чи ва ет срок ре мон та. На ми бы ло при ня то ре -
ше ние о ре мон те по лю са в ус ло ви ях стан ции.

Ре монт в ус ло ви ях стан ции по ста вил ряд во -
про сов: 

� вы бор ма те ри а лов от ве ча ю щих тре бо ва ни ям
по эле к т ро изо ля ци он ным ха рак те ри с ти кам;

� стой кость  ма те ри а лов к теп ло вым ус ло ви ям;
� раз ра бот ка тех но ло гии ре мон та не тре бу ю -

щей за печ ки изо ля ции.  
Ос нов ным ма те ри а лом для ре мон та был вы -

бран ли с то вой стек ло тек с то лит мар ки СТЭФ
тол щи ной = 4 мм. Вспо мо га тель ные ма те ри а лы:
клей  "LOXEAL  32"   и шпат лёв ка со стек ло во -
лок ном "NOVOL PROFESSIONAL FIBER". Об -
раз цы шпат лёв ки тол щи ной в 1 мм под вер г лись
эле к т ри че с ким из ме ре ни ям при тем пе ра ту рах 
t =20 оС и t = 140 оС, со про тив ле ние изо ля ции со -
ста ви ло: R t = 20оС = ∞ и R t = 140 оС= 200 Мом. 

Тех но ло гия ре мон та пре ду с ма т ри ва ла сле ду -
ю щие про цес сы:

� раз бор ка по лю са;
� сня тие по вреж дён ной изо ля ции;
� очи ст ка по верх но с ти по лю са от ос тат ков

изо ля ции с по сле ду ю щей шли фов кой наж дач ной
бу ма гой ;

� раз мет ка и рас крой стек ло тек с то ли та;
�  на не се ние клея на пря мые уча ст ки по лю са и

при кле и ва ние стек ло тек с то ли та;
� на не се ние шпат лёв ки на скруг ле ния по лю са;
� об ра бот ка  шпат лёв ки;
� эле к т ри че с кие ис пы та ния по яс ной изо ля -

ции по лю са;
� сбор ка по лю са;

� эле к т ри че с кие ис пы та ние
по лю са в сбо ре.

По сле ре мон та по люс был
под верг нут эле к т ри че с ким ис пы та ни ям со глас но
ГКД 34.20.302�2002 и при знан год ным к экс плу а -
та ции.

Рас ход ма те ри а лов:
Стек ло тек с то лит — 0.8 м2.
Клей"LOXEAL  32" — 80 гр.
Шпат лёв ка"NOVOL PROFESSIONAL FI -

BER". — 400 гр.
Наж дач ная бу ма га S100 — 0.5 м2

Вре мя вы пол не ния ра бот бри га дой из двух
че ло век со ста ви ло 24 ча са (3 ра бо чих дня)

Шпат лёв ка"NOVOL PROFESSIONAL FIBER"
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Рис. 1. Полюс ГД	1 Киевской ГАЭС после ремонта

Рис. 1. Повреждение поясной изоляции полюса ротора ГД	1
Киевской ГАЭС
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мо жет при ме нят ся для ре мон та не боль ших по -
вреж де ний изо ля ции по лю са. На фо то гра фи ях
пред став лен по люс ГД�1 Ки ев ской ГА ЭС до и по -
сле ре мон та с при ме не ни ем  шпат лёв ки "NOVOL
PROFESSIONAL FIBER"

Ис хо дя из на ше го опы та мож но ска зать, что
дан ная тех но ло гия ре мон та мо жет быть ис поль -
зо ва на для ре мон та по яс ной изо ля ции дру гих ти -
пов яв но по люс ных эле к т ри че с ких ма шин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ШИХТОВАНОГО
МАГНІТОПРОВОДУ СТАТОРА 
ТУРБО� І ГІДРОГЕНЕРАТОРІВ

УДК 621.313.322 ТІТКО В.О., мол. наук. співр., 
Інститут електродинаміки НАНУ

Дослідже но на фізичній мо делі спосіб еле к т ро магнітної діаг но с ти ки ста ну пре су ван ня ших то ва но го осер дя ста то ра тур -
бо� і гідро ге не ра торів на ос нові ви ко ри с тан ня ду го вих дат чиків, які вста нов лю ють ся в крайніх па ке тах осер дя ста то ра. На
ос нові ре зуль татів досліджень за про по но ва но ряд діаг но с тич них па ра метрів для виз на чен ня зміни пре су ван ня в ло каль них
місцях по всій по верхні тор це вої зо ни ста то ра тур бо� і гідро ге не ра торів при не значній кількості вста нов ле них дат чиків.

ВВ
еле к т ро технічних при ст ро ях й апа ра -

тах, зо к ре ма, еле к т рич них ма ши нах у
про цесі ек сплу а тації нерідко спо с -

терігається ло каль не роз пре сування ших то ва них
магніто про во дів. Такі де фек ти важ ко кон тро лю -
ва ти. До то го ж ці яви ща ма ло вив чені. В ди -
намічних ре жи мах, при пу с ках і зу пин ках через
не од на ко ві тем пе ра тур ні роз ши рення еле ментів
кріплен ня ста то ра періодич но відбу ва єть ся роз -
пре сування і пе ре пре сування ших то ва но го
магніто про во ду, що при зво дить до побічних де -
фектів, які по сту по во роз ви ва ють ся; по ру шен ня
ли с то вої ізо ляції та ізо ляції об мот ки, ме ханічних
по шко д жень зубців, пла с тич них де фор мацій
стяж них призм та на жим них пальців та ін. Існує
ряд спо собів діаг но с ту ван ня цих яви щ, у то му

числі на ос нові аналізу еле к т ро магнітних про -
цесів [1, 2—4]. Го ло вна особ ливість діаг но с ту ван -
ня ло каль ного роз пре су ван ня по ля гає в то му, що
за зда легідь не мож на вста но ви ти в місці роз пре -
су вання дат чик, крім то го, невідо мо, якою мірою
змінюється еле к т ро магнітне по ле в об ла с тях, від -
далених від зо ни роз пресування. 

Вка зані спо со би ба зу ють ся на зміні аксіаль -
ної скла до вої магнітної індукції при на яв ності
роз пре сування. Магнітна індукція вимірюється
за до по мо гою дат чиків у ви гляді ко ту шок, які
виз на ча ють індукцію в не ве ликій зоні.

Для то го, щоб кон тро лю ва ти весь ма сив маг ні -
то про во ду не обхідно вста нов лю ва ти ве ли ку кіль -
кість та ких дат чиків. То му про по нується на ступ -
ний спосіб іден тифікації ло каль ного роз пре су ва -
ння. На виз на че но му радіусі вста нов лю ють ся вит -
ки у ви гляді дуг по ко лу в кількості n ≥ 2р (Рис. 1).
На ри сун ку для дво по люс ної ма ши ни по ка за но чо -
ти ри вит ки. Розміри вит ка та їх кількість виз на -
чається місцем вста нов лен ня так, щоб на ве де на у
вит ках електрорушійна сила (ЕРС) без ве ли ких
по хи бок мог ла апа рат но кон тро лю ва тись і скла -
да ла де кіль ка Вольт. А місце вста нов лен ня ду го -
подібних витків виз на чає ве ли чи ну магнітно го
по то ку, який про ни зує вит ки.

Та кий спосіб кон тро лю ста ну ших то ва но го
магніто про во ду доз во ляє визначити ряд діаг но с -
тич них па ра метрів. Найбільш про стим — є сиг на -
ли електро рушійна сила (ЕРС), на ве де ної в різних
вит ках. Як що в од но му із витків ЕРС від різ ня єть -
ся від ЕРС, на ве де ної в інших, то це оз на чає, що в
місці ус та нов ки да но го вит ка спо с терігається по -
ру шен ня пре сування магніто про во ду.

Рис. 1.  Приклад встановлення дугоподібних витків (n=4) для
вимірювання аксіальної складової індукції магнітного поля в

шихтованому магнітопроводі статора ТГ (1 — вимірюючі
дугоподібні витки; 2 — стяжні призми; 3 — пази; 4 — спинка
магнітопроводу статора; 5 — зубцева зона магнітопроводу)


