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REMONTY I RETROFIT WIRNIKÓW GENERATORÓW 

SYNCHRONICZNYCH 
 

SYNCHRONOUS GENERATORS RENOVATION AND RETROFIT 
 

Streszczenie: W artykule pokazany został w skrócie remont wirnika turbogeneratora oraz niektóre badania 

jakie muszą przejść poszczególne części wirnika. Wirnik turbogeneratora składa się z wielu elementów wyko-

nanych z różnych materiałów (stal, miedź, aluminium, materiały izolacyjne), dlatego tak ważne jest by każdy 

użyty element był bez defektów. Obecnie w przemyśle energetycznym wymaga się by przestoje maszyn były 

jak najkrótsze, a maszyny były jak najbardziej niezawodne. Wieloletnie doświadczenie firmy w remontach 

oraz korzystanie z najlepszych dostępnych materiałów pozwala na tyle zoptymalizować czas remontu by 

spełnić kryteria klientów krajowych i zagranicznych. Każdy przegląd bądź remont wirnika powinien dawać 

pewność niezawodnej pracy do następnego przeglądu. Prace modernizacyjne wirnika zakończone są zawsze 

szeregiem badań zdawczo-odbiorczych. W poniższym tekście przedstawiono badania, które przeprowadzone 

są na poszczególnych częściach, jak i na kompletnym wirniku. Zaprezentowane zostały charakterystyki  

z procesu nagrzewania wirnika na obrotach znamionowych. Możliwość przeprowadzenia tego procesu posiada 

niewiele firm, a jest on bardzo ważny w ocenie całego remontu. 
 
Abstract: This article showed summary of  turbogenerator’s rotor renovation and selected test  performed on 

selected parts of the rotor. Rotor consist of many parts manufactured from various stuffs (steel, copper, alumi-

num, insulation materials) so it’s really important to use parts without any defect. Nowadays electric industry 

require short downtime, machines have to be in operation . Long experience of company in renovation and us-

age best stuffs  allow to optimize working time to satisfy criteria  of domestic and foreign customers. Each 

overhaul or renovation should guarantee operation to the next service plan. Modernization always includes  

final tests, and reports. Following text presents performed  test on selected parts and whole rotor. There were 

presented charts from heating process of the rotor at the nominal speed. This action may be done only by a few 

companies, but is really important for whole renovation. 
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1. Wstęp 

W dobie dobrze rozwiniętej diagnostyki, zasto-

sowaniu najlepszych materiałów oraz rozwią-

zań technologicznych podczas remontu turbo-

generatora znacznie przedłużone zostały czasy 

pracy dużych maszyn wirnikowych. Dzięki 

modernizacji turbogeneratora maszyny są mniej 

awaryjne, zwiększona zostaje moc jednostki 

nawet o 20%, możliwa jest eksploatacja maszyn 

przy zmiennych warunkach obciążeniowych. 

Modernizacja jednostki wiąże się z wprowa-

dzeniem wielu zmian konstrukcyjnych w od-

kuwce wirnika, układach izolacyjnych, uzwoje-

niu oraz układzie chłodzenia wirnika. Zmiany 

te pociągają za sobą konieczność przeprowa-

dzenia wielu badań na etapach zdawczo-od-

biorczych. 

Remont każdej jednostki składa się z wielu 

skomplikowanych procesów technologicznych  

i badań sprawdzających jakość wykonania. Pro- 

 
 

ces naprawczy kończy się wyważeniem w ca-

łym zakresie prędkości obrotowej. Wszystkie 

wirniki po remoncie kapitalnym przechodzą 

proces grzania na obrotach znamionowych, se-

zonowania i próby wytrzymałości mechanicznej 

- 120% obrotów nominalnych.  

Procesy te mają na celu [1]: 

– uformowanie i uspokojenie dynamiczne wir-

nika, 

– weryfikację stanu dynamicznego wirnika 

podczas nagrzewania - ruch termiczny uzwoje-

nia wirnika w stosunku do układu izolacyjnego 

oraz innych elementów konstrukcyjnych powi-

nien być swobodny, 

– przygotowanie wirnika do sekwencji rozru-

chów spełniających oczekiwania klienta i norm 

eksploatacji. 

W artykule pokazany został przykładowy re-

mont wirnika turbogeneratora. Zakres remontu 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 130

bądź przeglądu jest indywidualny dla każdego 

przypadku. Zaplanowany zakres remontowy 

może się rozszerzyć i jest ściśle związany         

z wynikami pomiarów elektrycznych i mecha-

nicznych, jakie zostały przeprowadzone na re-

montowanym wirniku. 

2. Cel i zakres remontu 

Podstawowym celem remontu maszyny jest do-

prowadzenie do jej pełnej sprawności użytko-

wej. W przypadku maszyn wirujących zakres 

remontu bądź przeglądu określa właściciel jed-

nostki i jest on indywidualny dla każdego przy-

padku. Zaplanowany zakres remontowy może 

zostać  rozszerzony w przypadku wykrycia nie-

prawidłowości podczas pomiarów elektrycz-

nych i mechanicznych, jakie zostaną przepro-

wadzone na remontowanym wirniku. Na trwa-

łość układu izolacyjnego, podzespołów, a co za 

tym idzie całej maszyny ma wpływ wiele czyn-

ników m.in. materiały użyte do jej wykonania, 

warunki i sposób eksploatacji, kwalifikacje ob-

sługi. Dlatego też te same maszyny wykonane 

przez tego samego producenta mogą mieć różną 

trwałość eksploatacyjną[2,3]. W artykule poka-

zany został przykładowy remont wirnika turbo-

generatora.  

3. Etapy remontu 

3.1.  Demontaż z miejsca pracy 

Demontaż maszyny z miejsca pracy polega na: 

« odłączeniu wszystkich przewodów instala-

cji elektrycznej, 

« rozsprzęgleniu z turbiną, 

« wyjechaniu wirnikiem ze stojana, 

« oczyszczeniu remontowanej jednostki, 

« zabezpieczeniu i przetransportowaniu do 

miejsca remontu. 

Czasami czynniki ekonomiczne bądź termi-

nowe wymuszają przeprowadzenie prac na-

prawczych w miejscu zainstalowania jednostki. 

W zakresie takich prac może być wymiana po-

jedynczych elementów, przegląd okresowy,  

a także przezwojenie wirnika.  Wybór takiej 

opcji wiąże się najczęściej z większymi proble-

mami przy uruchomieniu po remoncie z po-

wodu doważania w łożyskach własnych. 
 

 

 

Rys. 1. Zdjęcia przedstawiają wyciąganie wir-

nika ze stojana [4] 
 

Po przetransportowaniu wirnika do zakładu re-

montowego wykonuje się kompleksową ocenę 

stanu technicznego  kompletnego wirnika przed 

remontem. Na tym etapie przeprowadzane są 

oględziny wizualne oraz następujące pomiary 

elektryczne i mechaniczne: 

« pomiar rezystancji izolacji, 

« pomiar rezystancji uzwojenia przy ustalonej 

temperaturze wirnika, 

« pomiar impedancji statycznej wirnika, 

« pomiar strumienia rozproszenia na po-

wierzchni wirnika, 

« pomiar spadków napięć na biegunach wir-

nika, 

« badanie RSO, 

« zdjęcie średnic wszystkich powierzchni, 

« pomiar centryczności, 

« badania penetracyjne wybranych po-

wierzchni. 

3.2. Demontaż i badania podzespołów zain-
stalowanych na wirniku 

Wirniki turbogeneratorów składają się z wielu 

odrębnych elementów wykonanych z różnych 

materiałów (stal, miedź, mosiądz, materiały 

izolacyjne). Technologia montażu elementów 

na wirniku jest zależna od jego konstrukcji i tak 

niektóre elementy osadzone są na wale wirnika  

metodą skurczową (półsprzęgło, kołpaki, piasty 

wentylatorów), a inne np. przykręcane. 

  

Rys. 2. Wirnik przed naprawą w zakładzie re-

montowym [4] 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 131

Po demontażu podzespołów i części, zostają 

one dokładnie oczyszczone i poddane bada-

niom, które mają na celu ustalenie ich aktual-

nego stanu technicznego. W zależności od wy-

ników badań części zostają podzielone na[3]: 

- części nie wymagające naprawy,  

- części nadające się do naprawy,  

- część zdyskwalifikowane. 

Często naprawa bądź regeneracja niektórych 

elementów może okazać się bardziej kosztowna 

niż wykonanie i zamontowanie nowego ele-

mentu. Wszystkie te zabiegi przeprowadzane są 

w celu uniknięcia bardzo kosztownych i nie-

spodziewanych awarii w trakcie eksploatacji 

oraz zapewnienia bezproblemowej pracy do na-

stępnego remontu. 
 

 

 

Rys. 3. Deformacje uzwojenia widoczne po 

zdjęciu kołpaków [4] 
 

Badania przeprowadzane po demontażu podze-

społów i części wirnika[4]: 

« badanie penetracyjne lub magnetyczno-

proszkowe powierzchni: czopów, uszczel-

nień olejowych, miejsca przejścia średnic 

wału, pierścieni centrujących, kołpaków, 

miejsca osadzeń piast wentylatorów (wał 

wirnika), strefy zębów od strony czołowej   

i miejsca osadzenia kołpaków, łopatek, kli-

nów żłobkowych, nowego odpływu prądo-

wego. 

« badanie ultradźwiękowe (dno żłobków, ob-

szar zębów beczki, powierzchnie czopów, 

uszczelnień olejowych, pierścieni centrują-

cych), odkuwek wentylatora pierścieni śli-

zgowych, pierścieni centrujących, kołpa-

ków 

« badanie twardości piast wentylatorów oraz  

pierścieni ślizgowych, 

« badanie magnetyczno-proszkowe:  

- badanie piast wentylatorów, 

- pierścieni ślizgowych, 

- wentylatora pierścieni ślizgowych, 

- pierścieni centrujących, 

- dna żłobka beczki wirnika, 

« badania nieniszczące półsprzęgła, 

« legalizacja mechaniczna wirnika. 
 

 

Rys. 4. Czop łożyskowy podczas badań [4] 
 

 

Rys. 5. Łopatki wentylatora podczas badań [4] 
 

 

Rys. 6. Odkuwka nowego kołpaka przed ob-

róbką [4] 
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3.3. Uzwajanie i montaż wszystkich części 
wirnika  

Cały proces uzwajania wirnika przeprowadzany 

jest w specjalnym pomieszczeniu tzw. clean 

room. Fotografie przedstawiają poszczególne 

etapy uzwajania wirnika generatora.  
 

 

Rys. 7. Odkuwka wirnika przed uzwajaniem[4] 
 

 

Rys. 8. Początkowy etap uzwajania[4] 
 

 

Rys. 9. Zdjęcie przedstawia wirnik po uzwojeniu 

i jego zaprasowaniu[4] 

Na etapie uzwajania, montażu kołpaków i gło-

wicy z pierścieniami ślizgowymi wykonywane 

są następujące pomiary elektryczne[4]: 

« próba napięciowa kanałków żłobkowych 

wykonana w sztucznym żłobku napięciem 

przemiennym, 

« próba napięciowa wyprowadzeń, 

« próby i pomiary elektryczne uzwojenia wir-

nika w trakcie uzwojenia, 

« pomiary elektryczne uzwojenia wirnika 

przed zaprasowaniem, 

« pomiary elektryczne uzwojenia wirnika po 

zaprasowaniu, 

« pomiary elektryczne po zaklinowaniu uz-

wojenia, 

« pomiary elektryczne po założeniu pierw-

szego kołpaka, 

« pomiary elektryczne po zamontowaniu dru-

giego kołpaka, 

« próby i pomiary uzwojenia po połączeniu 

uzwojenia szynoprzewodami z pierście-

niami ślizgowymi. 

Pozytywny wynik prób elektrycznych przepro-

wadzonych na każdym etapie remontu wirnika 

pozwala na przeprowadzenie jego legalizacji       

i osadzonych na nim elementów(pierścienie śli-

zgowe, sprzęgło, kołpaki itp.). 

3.4. Wyważanie 

Kompletny wirnik zostaje zamontowany na wy-

sokoobrotowej wyważarce. Na tym etapie wir-

nik zostaje wyważony w całym zakresie pręd-

kości obrotowej i przechodzi kolejne próby na 

różnych prędkościach obrotowych. 
 

 

Rys. 10. Kompletny wirnik po remoncie przed 

wyważaniem i próbami na odwirowni [4] 
 

Pomiary przeprowadzane na odwirowni [4]: 

« wyważenie wstępne w całym zakresie pręd-

kości obrotowej, 

« pomiar stanu izolacji 

« pomiar impedancji w funkcji napięcia oraz 

w funkcji obrotów, 

« oscylogramy zwarć międzyzwojowych, 

« zagrzanie uzwojenia wirnika na obrotach 

znamionowych 

« wykonanie próby wytrzymałości mechani-

cznej, 

« wyważenie końcowe wirnika, 

« zabezpieczenie wyważników. 

Wykonanie procesu nagrzewania z przepływem 

prądu przez uzwojenie, sezonowania oraz próby 

wytrzymałości mechanicznej ma na celu przede 

wszystkim sprawdzenie prawidłowości wyko-

nania wszystkich prac remontowych i ostatecz-

nie „doformować” uzwojenie oraz pozostałe 

podzespoły wirnika. Przez cały proces nagrze-

wania rejestrowanych jest wiele parametrów 
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m.in. temperatura wirnika, prąd podany na 

uzwojenie, napięcie, temperatura w tunelu, 

drgania bezwzględne łożysk, drgania względne 

wału, temperatura łożysk ślizgowych, tempe-

ratura oleju. Następnym krokiem jest doważe-

nie wirnika w stanie ciepłym i zdjęcie charakte-

rystyk końcowych 1f i 2f. Po schłodzeniu wir-

nika ponownie przeprowadzone są pomiary 

elektryczne. Poniżej przedstawione zostały cha-

rakterystyki nagrzewania wirnika, trendy drgań 

względnych wału podczas nagrzewania oraz 

charakterystyka drgań bezwzględnych łożysk 1f 

w kierunku poziomym podczas wykonania 

próby wytrzymałości mechanicznej.  
 

 

Rys. 11. Proces nagrzewania uzwojenia wirnika 

[4] 

 

 

Rys. 12. Trendy drgań względnych wałów pod-

czas nagrzewania uzwojenia[4] 

 

Rys. 13. Próba wytrzymałości mechanicznej 

n=3600 obr/min, temperatura uzwojenia wir-

nika ~100
O
C [4] 

3.5. Pomiary końcowe 

Po zabezpieczeniu wyważników i zakończeniu 

wszystkich prac na odwirowni ponownie prze-

prowadza się kontrolę bicia wału wirnika i osa-

dzonych elementów. Przed zapakowaniem         

i transportem przeprowadzony zostaje pomiar 

rezystancji izolacji, rezystancji uzwojenia oraz 

pomiar RSO. Wszystkie wykonane badania  

i próby są potwierdzone odpowiednim protoko-

łem i dołączone do raportu końcowego z re-

montu wirnika. 
 

 

Rys. 14. Wirnik po remoncie, przygotowany do 

pakowania i transportu [4] 

4. Uwagi końcowe 

Obecnie w przemyśle energetycznym wymaga 

się by przestoje maszyn były jak najkrótsze,  

a maszyny były bardziej niezawodne. Wielo-

letnie doświadczenie firmy w remontach, wyko-

rzystanie najlepszych technologii oraz mate-

riałów najlepszej jakości pozwalają na zopty-

malizowanie czasu remontu, by zostały speł-

nione wymagania klientów krajowych i zagra-

nicznych. W celu zapewnienia długiej pracy 

maszyny, materiały użyte do produkcji nowych 

elementów wirnika spełniają wszystkie wyma-

gania norm i posiadają odpowiednie certyfikaty. 

W czasie remontu przeprowadza się wiele prób 

i badań. Program prób odbiorczych jest uzależ-

niony od zakresu remontu. Pełny zakres prób 

jest przeprowadzony przy remoncie kapitalnym. 
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Dlatego bardzo ważne jest, by zakład remon-

towy dysponował dobrze wyposażoną stacją 

prób i doświadczoną kadrą o odpowiednich 

kwalifikacjach. Poprawnie wykonany remont  

i badania zdawczo-odbiorcze powinny zagwa-

rantować długą i bezawaryjną pracę. 
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