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ZAŁĄCZNIK A do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja generatora udarowego 5 MV. 

Generator udarowy Haefely o parametrach: 5 MV udar normalny i 2,8 MV udar łączeniowy. 

Generator został uruchomiony w lecie 1980 roku i jest używany do prób transformatorów, kabli, 

przekładników. 

Generator udarów o takich parametrach jest unikalnym urządzeniem probierczym aparatury 

wysokonapięciowej. 

2. Części generatora wymagające modernizacji bądź wymiany: 

Stan techniczny generatora wymaga modernizacji i konserwacji. Najważniejszą część stanowią 

kondensatory impulsowe o znamionowym napięciu 100 kV, oraz kolumna zestawiona z segmentów 

izolacyjnych z papieru fenolowego w której są umieszczone nastawne iskierniki na każdym stopniu 

generatora. 

Mechanizmy do ustawiania odstępu iskierników są połączone wałkami napędowymi sterowanymi z 

pulpitu sterowania i po wieloletniej eksploatacji wymagają modernizacji.   

Do budowy generatora zastosowano rury z papieru fenolowego, jednak nieuchronne uszkodzenia 

powłoki powodowały lokalne zawilgocenia. Naprężenia dielektryczne elementów z papieru 

fenolowego wynikające z ładowania kondensatorów stopniowych napięciem stałym 200 kV 

inicjowały wyładowania niezupełne w zawilgoconych fragmentach. Rozwój tych wyładowań 

przyczynił się do erozji materiału i w chwili obecnej wymagana jest modernizacja lub wymiana 

elementów. 

 

3. Zakres modernizacji: 

a)  Kondensatory impulsowe 200 kV 

Przeprowadzenie badania stanu wszystkich kondensatorów generatora w postaci minimum 

wykonania rejestracji tg  oraz pojemności w zakresie od mHz do kilkudziesięciu Hz, pomiaru 

tg  oraz pojemności  w funkcji napięcia w zakresie od 500 V do 12 kV. Należy także zmierzyć 

upływność izolacji oraz pomiar czasu rozładowania przy otwartych zaciskach. 

Na podstawie wykonanych badań dokonać należy oceny stanu technicznego kondensatorów. 

 

b) Modernizacja iskierników stopniowych i mechanizmów regulacji odstępu elektrod 

Aby zapewnić takie same ustawienie odstępu między stykami iskierników na wszystkich 

stopniach generatora należy zlikwidować luz wyrobionych połączeń pomiędzy wałkami 

sprzęgającymi mechanizm zębatki na kolejnych stopniach. 

W tym celu zużyte elementy należy wymienić na nowe o identycznych parametrach 

technicznych. 

Powierzchnię elektrod iskierników należy zregenerować lub uwzględnić wymianę wkładu 

opalnego wolframowo-miedzianego na nowy. 

 

c) Modernizacja segmentów izolacyjnych generatora 

Celem modernizacji jest przywrócenie pełnej sprawności segmentom izolacyjnym generatora 

poprzez ich modernizację lub wymianę. 

Efektem przeprowadzonych prac mają być segmenty, które poddane próbie w laboratorium 

napięciem stałym ±200 kV, w atmosferze o wysokiej wilgotności będą wolne od słyszalnych i 

widzialnych wyładowań niezupełnych. Dodatkowo w próbie napięciowej z rejestracją 

wyładowań niezupełnych (WNZ) uzyskają pozytywny wynik. Za pozytywny wynik próby 

uznaje się brak wyładowań powyżej poziomu zakłóceń i nie przekraczających 10 pC. 
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Pomiary WNZ wykonać należy zgodnie z normą IEC 60270 z wykorzystaniem aparatury 

pozwalającej na zapis całego czasu pomiaru w sposób umożliwiający jego odtworzenie oraz 

późniejszą weryfikację. 

4. W ramach realizacji zadania przewidzieć należy następujące prace montażowe 

 Całkowity demontaż segmentów elektroizolacyjnych generatora układu napędowego oraz 

kondensatorów impulsowych. 

 Montaż generatora. 

 Zamiana miejscami kondensatorów impulsowych zgodnie z pozycjami w rankingu technicznym 

opracowanym na podstawie badań. 

 Montaż układu napędowego elektrod oraz wymiana zużytych elementów mechanicznych 

układu napędu likwidacja luzów. 

 Naprawa lub wymiana drobnych elementów mechaniczno-konstrukcyjnych. 

 Gruntowne czyszczenie konstrukcji i elementów generatora. 

 

5. Gwarancje 

Wymagane jest udzielenie minimum 48 miesięcznej gwarancji na brak wyładowań niezupełnych 

na segmentach izolacyjnych generatora oraz minimum 48 miesięcznej gwarancji na wymienione 

elementy mechaniczne układu napędowego 

 

6. Terminy realizacji 

Ze względu na fakt wykorzystywania generatora do prac laboratorium IEN na realizację prac 

wymaga się, aby przerwy w pracy generatora nie były dłuższe niż 3 tygodnie oraz aby w całym 

okresie modernizacji była zapewniona jego praca z obniżonymi parametrami: udar piorunowy 

2MV, udar łączeniowy 1,4 MV. 

 

 

 


