
LATVIJAS

ENERGOSTANDARTS

LEK

084
Pirmais izdevums

2005

HIDROAGREGĀTU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Latvijas Elektrotehniskā komisija LEK 084

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

Tikai lasīšanai



LATVIJAS

ENERGOSTANDARTS

LEK

084
Pirmais izdevums

2005

HIDROAGREGĀTU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Šis standarts attiecināms uz Latvijas Republikā esošām hidroelektrostacijām ar
jaudu virs 2,0 MW.

Šis standarts nosaka galvenās tehniskās prasības hidroagregātiem, tiem
jānodrošina stabila hidroagregātu darbība standartā minētos režīmos un kvalitatīva
elektroenerģijas izdošana.

Standarts izstrādāts ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu, ISO, IEC un citu
analogu starptautisko standartu prasības.

Standarts pieņemts un apstiprināts Latvijas Elektrotehniskajā komisijā

© LEK 2005
Šīs publikācijas jebkuru daļu nedrīkst reproducēt vai izmantot jebkurā formā vai jebkādiem līdzekļiem,
elektroniskiem vai mehāniskiem, fotokopēšana vai mikrofilmas ieskaitot, bez izdevēja rakstiskas
atļaujas.

Reģistrācijas nr. 098
Datums: 31.08.2005.
LEK 084

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

Tikai lasīšanai

LATVIJAS ENERGOSTANDARTS


Typewritten text
LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶUUN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJAŠmerļa iela 1, Rīga, Latvija, LV-1006www.lekenergo.lv



                                                                                                     084  LEK:20053

Satura rādītājs

1. Vispārīga daļa.noteikumu pielietošanas joma. ........................................................ 4
1.1. Standartā lietotie termini ................................................................................. 4
1.2.  Standartā lietotie saīsinājumi: ............................................................................. 6
2.  Prasības hidroagregātu konstrukcijai, to vadības iekārtām un montāžai ............... 7
2.1. Hidroagregāts ....................................................................................................... 7
2.2. Hidroturbina ......................................................................................................... 8
2.3. Hidroģenerators .................................................................................................. 13
2.4. Vadība, aizsardzības, mērīšana, signalizācija .................................................... 20
2.5. Hidroagregātu montāžas uzraudzība un pieņemšana ......................................... 25
2.6. Pārbaudes ........................................................................................................... 27
3.  Hidroagregātu sagatavošana palaidei, palaide ..................................................... 33
3.1. Hidroagregāta sagatavošana palaidei pēc montāžas un atjaunošanas remonta .. 33
3.2. Hidroagregāta sagatavošana palaidei pēc uzturēšanas remonta ......................... 36
3.3. Hidroagregāta iedarbināšana pēc montāžas vai remonta .................................. 37
3.4. Hidroagregāta gatavība un palaide normālā režīmā ........................................... 38
3.5. Hidroagregāta apture .......................................................................................... 39
4. Hidroagregātu ekspluatācija .................................................................................. 39
4.1. HA vadība, mērīšana, signalizācija, pārbaudes un novērojumi ......................... 39
4.2. Aizsardzības ....................................................................................................... 44
4.3. Normāla darba režīmi .................................................................................... 45
4.4. Speciālie hidroģeneratoru režīmi ....................................................................... 47
4.5. Hidroagregāta avārijas apture no aizsardzību iedarbības ................................... 49
4.6. Ierobežojumi....................................................................................................... 50
4.7. Hidroagregātu remonti ....................................................................................... 52
4.8. Turbīneļļas.......................................................................................................... 54
5. Drošības prasības, veicot hidroagregātu apkalpi ................................................... 56
6. Hidroagregāta rezerves daļas, to glabāšana........................................................... 56

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

Tikai lasīšanai



                                                                                                     084  LEK:20054

1. Vispārīga daļa.noteikumu pielietošanas joma.

1.1.  Standartā lietotie termini

1.1.1. Automātiskā vadība – operācijas vadība bez cilvēka līdzdalības, iestājoties
iepriekš uzdotiem nosacījumiem;

1.1.2. Avārijas režīms – hidroagregāta projektā paredzētais hidroagregāta
stāvoklis, kurā tā darbība ir ierobežota vai nepieļaujama;

1.1.3. Distantvadība – operācijas vadība no punkta, kas atrodas vadāmā objekta
robežās;

1.1.4. Frensisa turbīna – radiāli – aksiāla turbīna ar nekustīgi nostiprinātām darba
lāpstām;

1.1.5. Garantijas pārbaudes – pārbaudes, kas apliecina līgumā noteikto garantēto
parametru atbilstību prasītajiem un kuru neatbilstības gadījumos izgatavotājrūpnīcai
finansiāli jākompensē neatbilstība noteiktā apmērā;

1.1.6. Ģeneratora elektriskie bojājumi:

 škērsbojājums – bojājums ģeneratorā, kas izraisa strāvu starp fāzēm vai starp
fāzi (fāzēm) un zemi;

 garenbojājums – bojājums ģeneratorā, kuru izraisa vienas vai divu fāžu
statora tinuma pārrāvums, kā arī komutācijas iekārtu atteice starp ģeneratoru
un elektrotīklu.

1.1.7. Hidroagregāts (HA) – savstarpēji savienota hidrauliskā turbīna
(hidroturbīna) un elektriskais ģenerators (hidroģenerators) ar to darbināšanai
nepieciešamiem mehānismiem un iekārtām;

1.1.8. Hidroelektrostacija – būves un iekārtas, ar kuru palīdzību ūdens hidraulisko
enerģiju pārveido elektroenerģijā;

1.1.9.  Hidroģenerātors – elektriskais ģenerators, kas paredzēts darbam tiešā
savienojumā ar hidroturbīnu;

1.1.10.  Hidroturbīna – turbīna, darbināma ar ūdens spiedienu vai strūklu;

1.1.11. Izmēģinājumu pārbaudes – hidroagregāta vai citas pilnīgi samontētas
iekārtas darbība ar projektā paredzētiem parametriem un noteiktos režīmos saskaņā ar
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energosistēmas dispečeru grafiku pēc pasūtītāja programmas, kas saskaņota ar
energosistēmas operatīvo un tehniskajiem departamentiem;

1.1.12. Jūtības koeficients – elktriskā vai cita lieluma attiecība pret aparāta
nostrādes vērtību, kas raksturo aparāta darbības drošumu;

1.1.13.  Kaplana turbīna – turbīna ar darba gaitā pagriežamām darba lāpstām;

1.1.14. Normālais režīms – hidroagregāta darbības režīms, kas paredzēts
hidroagregāta projektā, kurā hidroagregātam darbojoties elektriskajā tīklā tiek ievēroti
normatīvos dokumentos noteiktie normālie hidroagregāta parametri;

1.1.15. Operatīvā rezerve – jaudas rezerve elektrostacijā, kura paredzēta
operatīvai vai automātiskai izmantošanai avārijas situācijās (aktivizēšanai vai
deaktivizēšanai);

1.1.16. Pārbaudes izgatavotājrūpnīcā – pārbaudes pēc izgatavotājrūpnīcas
sastādītas un pasūtītāja saskaņotas programmas;

1.1.17. Pārbaudes montāžas un ieregulēšanas laikā - pārbaudes pēc
izgatavotājrūpnīcas vai montāžas organizācijas sastādītas un pasūtītāja saskaņotas
programmas;

1.1.18. Pārejas režīms – energosistēmas darba režīms, sākot ar strauju režīma
izmaiņu, kas izsauc elektromagnētiskos un elektromehāniskos procesus elektrotīklā,
līdz pēcavārijas režīma nostabilizēšanai;

1.1.19. Pasūtītājs – HES valdītājs vai viņa pilnvarota juridiska persona HES
būvniecības lietu kārtošanā;

1.1.20. Pēcavārijas režīms – energosistēmas nostabilizējušais darba režīms pēc
pārejas režīma ar pieļaujamu statiskās atabilitātes drošuma koeficientu;

1.1.21. Pēdas gultnis (nesošais gultnis) – vertikāla hidroagregāta gultnis, kas
uzņem aksiālo ūdens spiedienu uz darba lāpstām un hidroagregāta rotējošās daļas svaru;

1.1.22. Piegādes līgums – dokumentu kopums, kurā noteikti visi hidroagregāta
tehniskie parametri, režīmi un citi iekārtas tehniskie rādītāji (dokumentu kopums ir
iekaŗtas projekts, standarti, pasūtītāja tehniskās specifikācijas, izgatavotāja standarti un
normas, kvalitātes nodrošināšanas plāni, u.c. līgumam pievienotie dokumenti);

1.1.23. Primārais regulātors – hidroagregāta turbīnas regulators;

1.1.24. Primārā jaudas regulēšana – hidroagregāta automātiskās jaudas izmaiņas,
ko izsauc novirzes no nominālās frekvences;

1.1.25. Propellera turbīna – Kaplana turbīnas paveids ar mehāniski fiksētām
darba lāpstām;
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1.1.26. Reglamentētais koeficients – ierobežota elektriskā lieluma vai cita
lieluma attiecība pret aparāta nostrādes vērtību (maksimālā vai minimālā robežvērtība);

1.1.27. Rokvadība, manuālvadība – cilvēka darbības izraisīta operācija vai
operācijas vadība;

1.1.28. Rotējoša hidroagregāta pārbaudes - pārbaudes pēc izgatavotājrūpnīcas
sastādītas un pasūtītāja apstiprinātas programmas tukšgaitā un ar slodzi dažādos
režīmos;

1.1.29. Sekundārā jaudas regulēšana – hidroagregāta jaudas automātiska izmaiņa
pēc ārējā signāla;

1.1.30. Sekundārais regulātors – hidroagregāta jaudas automātiskais regulators;

1.1.31. Speciālie (specificētie) noteikumi – pasūtītāja noteikti speciāli
hidroagregāta projektēšanas noteikumi un normas;

1.1.32. Speciālās pārbaudes – turbīnas modeļa, turbīnas kavitācijas un
natūrpārbaudes, ģeneratora silšanas un lietderības koeficienta u.c. pārbaudes pēc
izgatavotājrūpnīcas sastādītas un pasūtītāja apstiprinātas programma;

1.1.33. Tālvadība – operācijas vadība no punkta, kas atrodas ārpus vadāmā
objekta;

1.1.34. Tehniskais vadītājs – ar HES valdītāja rīkojumu noteikts darbinieks ar H3
hidrodrošības grupu;

1.1.35. Turbīnas aplēses spiedienaugstums – vismazākais spiedienaugstums, pie
kā turbīna sasniedz nominālo jaudu.

1.1.36. Vadaparāts – turbīnas mezgls, kas nodrošina ūdens ieplūdes regulēšanu
turbīnā;

1.1.37. Vadības iekārtas – ierīču kopums, kas paredzēts hidroagregāta vadībai,
aizsardzībai, regulēšanai, signalizācijai un mērierīšanai;

1.1.38. Vadgultnis - ģeneratora vai turbīnas gultnis, kas uzņem radiālo slodzi;

1.1.39. Vietējā vadība – operācijas vadība no punkta, kas atrodas vadāmajā
aparātā vai tā tiešā tuvumā;

1.2.  Standartā lietotie saīsinājumi:

1.2.1.    AB – augšbjefs;

1.2.2.    ESI – eļļas spiedieniekārta;

1.2.3. HA- hidroagregāts;
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1.2.4.    HES –hidroelektrostacija;
1.2.4. HG – hidroģenerators;

1.2.6.    HT – hidroturbīna;

1.2.5. LB – lejasbjefs.

1.2.7.    RAA – relejaizsardzība un automātika;

1.2.8.    SG – sinhronais ģenerators;

1.2.9. SK – sinhronais kompensators;

1.2.10.   VA – vadaparāts;

1.3. Šis standarts reglamentē tehniskās prasības hidroelektrostacijās pasūtot
(projektējot), montējot, iedarbinot un ekspluatējot (turpmāk – ekspluatējot)
hidroagregātus hidroelektrostacijās ar jaudu, lielāku par 2,0 MW.

1.4. Šis standarts neattiecas uz hidroagregātiem ar jaudu mazāku par 2,0 MW,
kuru darbību reglamentē citi normatīvie akti.

1.5. Šinī standartā ir atsauces uz LR normatīviem aktiem, izgatavotājrūpnīcu
instrukcijām, pieņemtiem standartiem (ISO, IEC un citiem analogiem) un instrukcijām
enerģētikas jomā.

1.6. Ekspluatējot hidroagregātus jāievēro standartu LEK 002 “Elektrostaciju, tīklu
un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”, LEK 025 “Drošības prasības, veicot
darbus elektroietaisēs” un LEK 037 “Drošības prasības, veicot darbus hidrotehniskajās
būvēs un hidroietaisēs”prasības.

1.7. Izmantojot citas hidroietaises un iekārtas (celtņus, aizvarus, sūkņus,
kompresorus un citas ), kuras nepieciešamas hidroagregātu ekspluatācijā, jāievēro šo
ietaišu ekspluatācijas noteikumi.

1.8. Par hidroagregātu pareizu un drošu ekspluatāciju ir atbildīgs HES valdītājs
vai viņa nozīmēts tehniskais vadītājs.

2.  Prasības hidroagregātu konstrukcijai, to vadības iekārtām un montāžai

2.1. Hidroagregāts

Hidroagregātam jāatbilst sekojošām prasībām:
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2.1.1. Hidroagregātu un to sastāvdaļu konstrukcijai jābūt izstrādātai saskaņā ar
Latvijas Republikā adaptētiem ISO, IEC un/vai analogu starptautisko standartu
rekomendācijām, ievērojot pasūtītāja noteikumus un prasības.

2.1.2. Hidroagregātam jābūt spējīgam darboties šādos hidroelektrostacijas
izmantošanas režīmos:

2.1.2.1. slodzes maksimumu režīmos ar maksimāli iespējamu elektroenerģijas
izstrādi pie ūdenskrātuves līmeņa diennakts/nedēļas regulēšanas;

2.1.2.2. slodzes bāzes režīmā ar maksimālu lietderības koeficientu;
2.1.2.3. bieža ikdienas hidroagregātu palaide un apture vairāk par 3 reizēm

diennaktī, ar kopējo palaides-aptures skaitu ne mazāku kā 700 ciklu gadā;
2.1.2.4. stabila darbība izolētā elektrotīklā;
2.1.2.5. darbība sinhronā kompensatora režīmā, ja tāds režīms paredzēts

konkrētajā hidroelektrostacijā.

2.1.3. Hidroagregātam jābūt vietējai vadībai, distantvadībai no HES vadības
telpas un tālvadībai no energosistēmas vadības centra, automātiski nodrošinot visas
funkcijas, kādas nepieciešamas hidroagregāta palaidei, apturei, režīmu maiņai un
regulēšanai.

2.1.4. Nepieciešamības gadījumā, atkarībā no hidroagregāta projekta apjoma
augstāk minētās prasības jāpapildina.

2.2. Hidroturbina

Hidroturbīnai un tās mezgliem jāatbilst sekojošām prasībām, ko nosaka
hidrauliskie apstākļi:

2.2.1. Ūdenskrātuves augšbjefa līmenis:

2.2.1.1.  iespējamo maksimālo plūdu līmenis;
2.2.1.2.  augstākais līmenis turbīnu darbināšanai;
2.2.1.3.  augstākais regulētais līmenis (normāla darba līmenis);
2.2.1.4. zemākais regulētais līmenis (zemākais pieļaujamais līmenis turbīnu

darbināšanai).

2.2.2. Lejasbjefa līmenis:

 iespējamo maksimālo plūdu līmenis;
 līmenis, strādājot visiem HES hidroagregātiem ar nominālo jaudu;
 zemākais iespējamais;
 lejasbjefa līmenis atkarībā no caurplūdes.

2.2.3. Hidroturbīnai jābūt projektētai tā, lai maksimālais lietderības koeficients
būtu sasniedzams pie tīrā (netto) spiedienaugstuma, kas pēc iespējas tuvs turbīnas
nominālajam spiedienaugstumam.
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2.2.4. Atkarībā no hidroturbīnas projekta apjoma augstāk minētās prasības
jāpapildina atbilstoši vietējiem apstākļiem.

2.2.5.  Konstruktīvās prasības hidroturbīnu  projektēšanai un izgatavošanai.

2.2.5.1. Caurplūdes daļa

2.2.5.1.1. Jāparedz lūkas iekļūšanai spirālkamerā un sūccaurulē, lūkās jāuzstāda
ventīļi, lai kontrolētu ūdens līmeni.

2.2.5.1.2. Spiediena noteikšanai spirālkamerā jāuzstāda manometrs, bet
sūccaurulē – manovakuummetrs un aiz vadaparāta jāuzstāda manometrs.

2.2.5.1.3. Frensisa turbīnām jāuzstāda manometrs spiediena noteikšanai dobumā
starp turbīnas vāku un darbrata rumbu.

2.2.5.1.4. Jāuzstāda ūdens caurplūdes mērītājs.
2.2.5.1.5. Spirālkameras un sūccaurules atsūknēšanas cauruļvados jāuzstāda

sanešu aizturrestes.
2.2.5.1.6. Jāuzstāda aparatūra spiedienaugstuma mērīšanai uz spirālkameras

sanešu aizturrestēm ar brīdinājuma un avārijas signālu.

2.2.5.2.  Darbrats

2.2.5.2.1. Darbrata un turbīnas galveno mezglu kalpošanas laikam jābūt ne
mazākam kā  40 gadi.

2.2.5.2.2. Darbrata izgatavošanas materiāls jānosaka piegādes līgumā.
2.2.5.2.3. Metāla iznesei kavitācijas erozijas rezultātā jāatbilst standarta LVS EN

60609 normām.
2.2.5.2.4. Frensisa turbīnu labirintu blīvējumu konstrukcijai tādai, lai būtu

iespējams izmērīt spraugas montāžas un remonta laikā. Labirintu blīvējumu gredzeniem
jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda vai cita, pret koroziju un kavitāciju noturīga
materiāla.

2.2.5.2.5. Darbratu ģeometrisko parametru novirzēm jāatbilst standarta IEC
normām.

2.2.5.2.6. Projektā jāparedz remonta sastatņu uzstādīšanas iespējas zem darbrata.
2.2.5.2.7. Kaplāna turbīnu darbrata lāpstu blīvējumi nedrīkst pieļaut eļļas

noplūdes.
2.2.5.2.8. Kaplāna turbīnu visām darbrata lāpstām jābūt pagrieziena leņķa atzīmju
skalām.
2.2.5.2.9. Visām darbrata lāpstām jābūt rūpnīcas marķējuma numuram.
2.2.5.2.10. Kaplāna turbīnām projektā jāparedz eļļas uzpildīšanas un noliešanas

shēma no darbrata ar nepieciešamo cauruļvadu izbūvi dzelzsbetona konstrukcijā.

2.2.5.3. Vadaparāts

2.2.5.3.1. Lāpstiņu ekscentritātei jābūt tādai, lai nodrošinātu vadaparāta
pašaizvēršanos līdz tukšgaitas atvērumam, ja pazeminās eļļas spiediens regulēšanas
sistēmā.

2.2.5.3.2. Vadaparāta konstrukcijai jāizslēdz lāpstiņas aizsteidzošā aizvēršanās, ja
tiek nogriezta sprosttapa.
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2.2.5.3.3. Vadaparāta kinemātikas savienojošām sprosttapām un ierievjiem jābūt
nodrošinātiem pret savienojumu atslābumu.

2.2.5.3.4. Jābūt signalizācijai par vadaparāta sprosttapu nogriešanu.
2.2.5.3.5. Vadaparāta atvēruma skalai jābūt ar milimetru iedaļām.
2.2.5.3.6. Vadaparāta atvērumu mērīšanai jāparedz devēji, lai reģistrētu atvērumu

datorā.
2.2.5.3.7. Vadaparāta spriegojuma regulējumam jānodrošina aiztura ieslēgšana

pēc hidroagregāta avārijas aptures no pazemināta ESI spiediena.
2.2.5.3.8. Lāpstiņu blīvējumiem jābūt tādiem, lai pie aizvērta vadaparāta ūdens

filtrācijas caurplūde nebūtu lielāka par 0,2% no aprēķinātās vadaparāta caurplūdes.
2.2.5.3.9. Vadaparāta aizturiem jābūt stāvokļu signalizācijai turbīnas regulatora

mehāniskajā kolonnā.
2.2.5.3.10. Pie ieslēgta vadaparāta aiztura jābūt izslēgtai iespējai padot spiedienu

uz servomotoriem, lai atvērtu vadaparātu.
2.2.5.3.11. Uz abiem servomotoru eļļas spiedvadiem jāuzstāda manometri.
2.2.5.3.12. Pēc saskaņošanas ar pasūtītāju lāpstiņas var būt pilnīgi izgatavotas no

nerūsējošā tērauda vai daļēji ar rēdžu, lāpstiņu galu un blīvējumu zonu aizsardzību pret
rūsēšanu un kavitāciju.

2.2.5.3.13. Lāpstiņu rēdžu gultņiem jābūt ar antifriktīvu pārklājumu vai cita
atbilstoša materiāla bez papildus eļļošanas.

2.2.5.3.14. Lāpstiņu gultņiem jābūt uzmavu blīvējumiem.
2.2.5.3.15. Vadaparāta regulēšanas gredzenam jābūt vertikāliem ierobežotājiem,

lai novērstu patvaļīgu pacelšanos.
2.2.5.3.16. Vadaparāta lāpstiņām jābūt numurētām.
2.2.5.3.17. Servomotoru kustīgo daļu blīvējumiem jābūt drenāžas caurulītēm,

kuras savienotas ar eļļas sateču tvertni.
2.2.5.3.18. Ja regulēšanas gredzena gultņiem ir šķidrā eļlošana, tad tie jāaizsargā

no ūdens iekļūšanas.
2.2.5.3.19. Vadaparāta konstrukcijai jāatbilst sekojošiem noteikumiem:

 visos turbīnas ekspluatācijas režīmos ūdens notecei gar lāpstiņu virsmām
jānotiek vienmērīgi, bez pulsācijām un virpuļiem;

 maksimālam vadaparāta atvērumam jānodrošina turbīnas caurplūde ar 5 %
rezervi pret nominālo.

2.2.5.3.20. Darbrata lāpstām un vadaparāta lāpstiņas kontūram jābūt tādam, lai
gadījumā, kad hidroagregāts atslēdzas no elektrotīkla vai elektrotīklā pazūd slodze un ir
bojājums turbīnas regulatorā, hidroagregāta rotējošās daļas joņošana nepārsniedz
nominālos apgriezienus:

 Frensisa turbīnai par 170 % - 200 %;
 Kaplana turbīnai ar darbojošu kombinatora saiti par 200 %-220 %;
 Kaplana turbīnai kombinatora saites pārrāvuma gadījumā par 240 %-250 %.

2.2.5.3.21. Propelera tipa turbīnas darbratam jābūt aprīkotam ar darba lāpstu
savērsuma leņķa fiksācijas izmaiņas ietaisēm ±2 % robežās, kas nepieciešamas darba
lāpstu leņķa maiņai atkarībā no ilgstošām slodžu un spiedienaugstumu izmaiņām.
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2.2.5.4. Turbīnas gultnis

2.2.5.4.1. Gumijas gultņiem ar ūdens eļļošanu jābūt galvenai un rezerves
eļļošanas sistēmai.

2.2.5.4.2. Rezerves eļļošanas sistēmai jāieslēdzas automātiski, ja samazinās ūdens
plūsma galvenajā eļļošanas sistēmā.

2.2.5.4.3. Eļļošanas ūdens attīrīšanai jāuzstāda filtrs ar manometriem, lai
kontrolētu filtra aizsērēšanu.

2.2.5.4.4. Uz gultņa vannas jāuzstāda manometrs.
2.2.5.4.5. Cauruļvadā uz turbīnas gultni jāuzstāda gultņa eļļošanas aizsardzība ar

darbību uz hidroagregāta avārijas apturi un ūdens plūsmas mērītājs.
2.2.5.4.6. Babīta gultņiem ar eļļas eļļošanu jāuzstāda:

 babīta un eļļas temperatūras kontrole ar automātisku signalizāciju un
hidroagregāta avārijas apturi, ja temperatūra pārsniedz pieļaujamo,

 eļļas līmeņa relejs ar darbību uz signalizāciju un hidroagregāta avārijas
apturi, ja pazeminās eļļas līmenis zemāk par pieļaujamo.

2.2.5.4.7. Ja ir gultņa piespiedeļļošana, tad jāuzstāda manometrs spiediena
kontrolei.

2.2.5.5. Turbīnas vārpsta

2.2.5.5.1. Turbīnas gultnim ar ūdens eļļošanu, vārpstas gultņa joslā jābūt
uzkausētam nerūsējošā tērauda pārklājumam.

2.2.5.5.2. Jābūt speciālai pulētai joslai vārpstas sānsites mērīšanai.

2.2.5.6. Turbīnas vāks un palīgmehānismi

2.2.5.6.1. Uz turbīnas vāka jāuzstāda divi ūdens drenāžas sūkņi  (darba un
rezerves) ar manuālo un  automatizēto vadību.

2.2.5.6.2. Eļļas sateču savākšanai jāuzstāda elļas sateces agregāts ar sūkni un
tvertni. Sūkņa vadībai jābūt manuālai un automātiskai. Jābūt signalizācijai par
paaugstinātu eļļa līmeni sateces tvertnē.

2.2.5.6.3. Lai uzlabotu Frensisa turbīnu darba režīmu mazu slodžu gadījumos un
tukšgaitā, uz turbīnas vāka jāuzstāda gaisa ielaišanas vārsti ar aizbīdņiem.

2.2.5.6.4. Hidroagregātu tehniskā ūdens ieņemšanas sistēmai jābūt aizsargātai pret
aizsalšanu un aizsērēšanu ar vižņiem ūdenskrātuves aizsalšanas laikā.

2.2.5.6.5. Hidroagregāta palīgierīcēm jānodrošina vides aizsardzības prasības –
eļļas filtrācijas noplūdes un pilienu savākšana zem regulēšanas sistēmas mehānismiem
un noslēgarmatūras, uz turbīnas vāka, atsevišķās vietās hidroagregātu remonta laikā.

2.2.5.6.6. Metālkonstrukcijām un ietaišu virsmām zem ūdens jānodrošina
pretkorozijas aizsardzība.
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2.2.5.7. Regulēšanas sistēma.

2.2.5.7.1. Turbīnas regulatoram jānodrošina manuāla un automātiska regulēšana.
2.2.5.7.2. Manuālai regulēšanai jānodrošina vadaparāta atvēršana un aizvēršana

visā diapazonā lēni, lēzeni un vienmērīgi, kā arī pakāpjveidīga vadaparāta atvēršana un
aizvēršana, padodot īsus impulsus.

2.2.5.7.3. Ja nav automātiskie ātri krītošie spirālkameras aizvari, tad jābūt avārijas
apturēšanas vārstam regulēšanas sistēmas eļļas spiedienvadā, kurš nodrošina
hidroagregāta avārijas apturi regulatora bojājuma gadījumā.

2.2.5.7.4. Turbīnas regulatoram jānodrošina:

 hidroagregāta apgriezienu izmaiņa tukšgaitā ±10%;
 izodroma laika konstantes Td izmaiņu 0-20 s;
 regulatora statisma izmaiņa 0-10%;
 nejutības zona pēc frekvences  ne lielāka par ±20 mHz;
 iespējas ievadīt vadības signālus no HES automātikas;
 frekvences primārā un sekundārā regulēšana.

2.2.5.7.5. Turbīnas regulatora mehāniskajai daļai jābūt noregulētai tā, lai
regulēšanas sistēmas vadības signāla zaudēšanas gadījumā, ja ģenerators ir elektrotīklā,
hidroagregāts lēnām uzņemtu jaudu, kādu atļauj vadaparāta atvēršanas mehānisma
ierobežotājs un ja hidroagregāts ir tukšgaitā – lēnām uzņemtu apgriezienus, līdz
iedarbojas joņošanas aizsardzība, kura aptur hidroagregātu ar avārijas apturēšanas
vārstu.

2.2.5.7.6. Turbīnas regulatorā jābūt uzstādītai sekojošai aparatūrai:

 tahometrs;
 vadaparāta atvēruma uzrādītājs;
 vadaparāta atvēruma ierobežotāja uzrādītājs;
 Kaplāna turbīnām darbrata lāpstu pagrieziena leņķa uzrādītājs;
 manometrs eļļas spiediena mērīšanai.

2.2.6. Hidroturbīnu izgatavotājrūpnīcai līdz ar iekārtas piegādi jānodrošina
pasūtītājs ar dokumentācijas komplektu katrai turbīnai vai vienveidīgu turbīnu grupai
sekojošā sastāvā:

2.2.6.1. montāžas, atsevišķu mezglu un detaļu rasējumi saskaņā ar pasūtītāja
sarakstu - vismaz 3 komplekti (eksemplāri) ;

2.2.6.2. ūdens, eļļas un spiesta gaisa cauruļvadu shēmas ;
2.2.6.3. regulēšanas sistēmas hidromehāniskā un elektriskā shēma;
2.2.6.4. hidroturbīnas regulatora atsevišķu bloku elektriskās shēmas, mehāniskās

un elektriskās daļas ieregulēšanas un darbības instrukcijas;
2.2.6.5.eļļas spiedieniekārtas (ESI) montāžas, darbības un iestādīšanas instrukcija;
2.2.6.6. eļļas tilpumu saraksts atsevišķo mezglu tvertnēs un ietaisēs ;
2.2.6.7. regulēšanas garantijas aprēķins;
2.2.6.8. modeļa stenda pārbaudes (izmēģinājumu) atskaite;
2.2.6.9. universālā raksturlīkne (Q-n darbības līkne);
2.2.6.10. ekspluatācijas raksturlīkne;
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2.2.6.11. tukšgaitas caurplūdes aprēķini pie dažādiem spiedienaugstumiem;
2.2.6.12. kombinatora saites parametri (Kaplāna turbīnām);
2.2.6.13. montāžas un ekspluatācijas instrukcijas;
2.2.6.14. montāžas un remonta palīgierīču saraksti un rasējumi, montāžas

instrumentu saraksts;
2.2.6.15. aizsardzības un signalizācijas iekārtu saraksts un iestatījumi;
2.2.6.16. detaļu, mezglu un ietaišu pilns piegādes saraksts;
2.2.6.17. galveno detaļu apstrādes un mezglu montāžas pases;
2.2.6.18. hidroturbīnas pase.

 2.3. Hidroģenerators

Hidroģeneratoram un tā mezgliem jāatbilst sekojošām prasībām:

2.3.1. jāizstrādā un jānodod elektrotīklā aktīvā enerģija, ja energosistēmas
spriegums un frekvence izmainās zemāk minētos (2.3.3.-2.3.5.) diapazonos;

2.3.2.  jādarbojas sinhronā kompensatora režīmā;

2.3.3. jādarbojas ar nominālo jaudu un jaudas koeficientu, ja vienlaicīgas
sprieguma un frekvences novirzes nepārsniedz:

 spriegums ±5%,
 frekvence ±2,0%;

2.3.4. ilgstoši jāspēj darboties ar 10% paaugstinātu spriegumu;

2.3.5. nepieciešamības gadījumā ilgstoši, līdz 8 stundām nedēļā, jādarbojas, ja
elektrotīkla frekvence izmainās robežās no 47 līdz 52 Hz;

2.3.6. jānodrošina elektrotīklā nodotās elektroenerģijas kvalitāte atbilstoši
standartā noteiktajām prasībām;

2.3.7. jāspēj ar hidroturbīnas regulatoru automātiski vadīt ģenerējamo aktīvo
jaudu;

2.3.8. jāspēj ar hidroģeneratora ierosmes regulatoru automātiski vadīt
droģeneratoram pieļaujamās robežās ģenerēto un  patērēto reaktīvo jaudu;

2.3.9. ar hidroģeneratora ierosmes sistēmā esošo energosistēmas stabilizatora
palīdzību jāstabilizē energosistēmas svārstības;

2.3.10. jāreaģe uz visām vadības sistēmas komandām normālos un nenormālos
režīmos;

2.3.11. jānodrošina automātiska atslēgšanās no elektrotīkla, ja nepiecieciešams
novērst jebkuru hidroģeneratora bojājumu vai draudus energosistēmas drošumam.
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2.3.12. Nevienā no augstāk minētiem režīmiem mehāniskie spēki, materiālu
spriegumi, temperatūras, vibrācijas un citi kaitīgi faktori nedrīkst pārsniegt standartos
un citās normās noteiktos robežlielumus.

2.3.13. Atkarībā no ģeneratora projekta apjoma nepieciešamības gadījumā
augstāk minētās prasības jāpapildina atbilstoši vietējiem apstākļiem.

2.3.14. Vispārējas prasības ģeneratoru konstrukcijai

2.3.14.1. Hidroģeneratora konstrukcijai jābūt pilnībā piemērotai uzstādīšanai un
darbināšanai vietējos apstākļos, kā arī ērtai un drošai apkalpošanas un remontu darbu
veikšanai. Jābūt minimālam apkalpes un remontu apjomam.

2.3.14.2. Ģenerators un tā mezgli jāprojektē, jāizgatavo un/vai jāatjauno tā, lai
pilnībā nodrošinātu to savstarpējo saderību un tie ilgstoši spētu izturēt un nodrošināt
zemāk uzskaitītās slodzes un noteikumus:

 spēkus un griezes momentus, darbojoties ar projektēto slodzi un nominālo
griešanās ātrumu,

 spēkus un griezes momentus projektētās slodzes nomešanas gadījumos,
ievērojot hidroagregāta joņošanas ātruma ierobežojumus,

 spēkus un griezes momentus, kas radušies jebkuru pārejas procesu gadījumos
(īsslēgumi, zemesslēgumi, asinhronā gaita, nesinhrona ieslēgšana, utml.);
divu rotora polu tinuma vienlaicīga zemesslēguma gadījumā,

 vibrāciju līmenis nedrīkst pārsniegt pieļaujamo,
 pietiekoša izolēto daļu dielektriskā izturība,
 termisko slodžu radītie materiālu mehāniskie spriegumi ģeneratora stabila

darba un mainīgas slodzes apstākļos nedrīkst pārsniegt pieļaujamos,
 ģeneratora slodzes neierobežotu izmaiņas ātrumu (to nosaka turbīnas vadības

sistēma),
 iespēja bez jebkādas ģeneratora daļas demontāžas pacelt ģeneratora rotoru (ar

bremžu domkratiem) vismaz par 15 mm,
 pietiekoša ģeneratora vārpstas un gultņu stiprība, lai izturētu pieļaujamās

vārpstas vibrācijas pie jebkura rotācijas ātruma, turbīnas joņošanas rotācijas
ātrumu ieskaitot,

 nav pieļaujama rotora pieskaršanās statoram,
 visām skrūvēm, uzgriežņiem un tapām, kas atrodas uz rotora vai virs tā jābūt

mehāniski nodrošinātām pret patvaļīgu atskrūvēšanos un izkrišanu.

2.3.14.3 Statora korpuss un pamati

2.3.14.3.1. Statora korpusa un statora pamatu deformācijas nedrīkst pārsniegt
noteiktos robežlielumus:

 mehānisko noturību saistībā ar iespējamiem magnētiskiem spēkiem starp
statoru un rotoru, ieskaitot spēkus, kas var rasties rotora tinumā dubultā
zemesslēguma gadījumā,
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 mehānisko izturību, noturot gultņu atbalstus, ieskaitot spēkus un vibrācijas,
kas rodas rotora joņošanas gadījumā,

 statora termiskās deformācijas.

2.3.14.3.2. Nekādos apstākļos statora izmēri nedrīkst mainīt apļa formu vai kļūt
ekscentriski attiecībā pret rotoru, pārsniedzot  tehniskajos noteikumos paredzētos.

2.3.14.3.3. Statora korpuss jāaizsargā pret koroziju.

2.3.14.4. Statora serde

2.3.14.4.1. Statora serdei jābūt izgatavotai no speciāla tērauda loksnēm, kuru
īpatnējie zudumi nepārsniedz 1,1 W/kg. Loksnēm jānodrošina pietiekoša izolācija, kā
arī mehāniskā un termiskā izturība.

2.3.14.4.2. Samontētās statora serdes rievu iekšējai virsmai jābūt gludai, rievu
platuma novirzes nedrīkst būt lielākas par tehniskos noteikumos paredzētām.

2.3.14.4.3. Serde jāsapresē (jāsavelk) ar pietiekoša daudzuma caurejošām savilces
bultām un presējošām plāksnēm, kas izgatavotas no nemagnētiska materiāla.

2.3.14.5. Statora tinums

2.3.14.5.1. Statora tinuma darba spriegums jāizvēlas no standarta spriegumu
rindas: 0,4; 6,3; 10,5; 13,8; 15,7 kV.

2.3.14.5.2. Jauniem un rekonstruējamiem ģeneratoriem jāparedz F klases statora
tinuma izolācija.

2.3.14.5.3. Tinuma stieņu (spoļu) izolācija jāveido  kā viendabīga un vienlaidus
izolācijas sistēma. Stieņu (spoļu) ģeometrisko izmēru novirzes nedrīkst pārsniegt
noteikumos paredzētos.

2.3.14.5.4. Stieņu serdes daļa jāpārklāj ar vadoša materiāla (grafīta) kārtu
koronaizsardzībai Stieņu pieres daļām jābūt pietiekošai sprieguma gradienta
aizsardzībai.

2.3.14.5.5. Statora tinumam jābūt koronaizsardzībai.
2.3.14.5.6. Stieņu noblīvēšanai un spraugu aizpildīšanai rievās jāizmanto

speciālas  F vai augstākas klases pusvadošas pastas un citi materiāli.
2.3.14.5.7. Tinumam jābūt pietiekoši nostiprinātam, novēršot jebkuras kustības

starp stieņiem un serdes rievām visā ģeneratora projektētā ekspluatācijas laikā. Tinuma
pieres daļas pienācīgi jānostiprina pie nemagnētiska bandāžas gredzena. Stiprinājuma
izstrādājumiem jābūt no nenovecojoša materiāla.

2.3.14.5.8. Tinuma virsmai pēc pārklāšanas ar izolācijas laku jābūt līdzenai un
gludai.

2.3.14.5.9. Tinuma korona pie nominālā sprieguma nav pieļaujama.
2.3.14.5.10. Jauniem un rekonstruējamiem ģeneratoriem ar statora tinuma

nomaiņu:

 ar jaudu, lielāku par 50 MW tinumā jāiemontē speciāli izvadi rievu izlāžu
mērīšanai,

 zem statora tinuma jāparedz elektriskie sildītāji, kuriem automātiski
jāieslēdzas pēc ģeneratora apturēšanas.
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2.3.14.5.11. Statora tinuma galvenie izvadi jāizvada no ģeneratora šahtas
(kameras) caur speciālas konstrukcijas izolācijas plāksni un jāpievieno ģeneratora
sprieguma kopnēm ar lokaniem savienojumiem.

2.3.14.5.12. Neitrāles izvadi un to aparatūra var būt novietota ģeneratora šahtā vai
izvadīti no šahtas, paredzot  drošības nožogojumus.

2.3.14.5.13. Ģeneratora neitrālei jābūt sazemētai caur sprieguma transformatoru
vai  kompensācijas spoli.

2.3.14.5.14. Jāparedz galveno un neitrāles izvadu savstarpējas apmaiņas iespēja
bez lielām pārbūvēm.

2.3.14.6. Statora temperatūras uzraudzība

2.3.14.6.1. Statora temperatūras pastāvīgai mērīšanai jāparedz sekojošu
temperatūras devēju uzstādīšana:

 Serdes temperatūras mērīšanai - 12 gab., no kuriem 6 rezervē. Tie jāuzstāda
serdes aizmugurējā daļā. jānovieto aksiāli vienādos attālumos no serdes
augšas un apakšas un radiāli vienādos attālumos no rievas apakšas un serdes
aizmugures.

 Tinumu temperatūras devēji - 4 gab. katrā fāzē, no tiem 2 rezervē, Tie
jāiebūvē starplikās starp rievā ievietotiem apakšējiem un augšējiem stieņiem
vienādos attālumos no stieņu galiem.

2.3.14.6.2. Temperatūras devēju vadiem no devējiem līdz savienojumu kārbai uz
statora korpusa jābūt ar mehāniski pietiekoši stipru 125 C klases (vai augstāku)
izolāciju. Vadu izejas daļa no serdes un tinumiem un ieeja savienojumu kārbā papildus
jāaizsargā. Vadu vai kabeļu izolācijai no savienojumu kārbas līdz spaiļu kārbai jābūt  ar
80 C vai augstākas klases izolāciju.

2.3.14.7. Ģeneratora dzesēšanas un ventilācijas sistēma

2.3.14.7.1. Jāparedz gaisa vai gaisa – ūdens dzesēšanas sistēma, ar speciāliem pie
statora korpusa uzstādītiem gaisa – ūdens dzesētājiem.

2.3.14.7.2. Dzesēšanas sistēmas kopējai dzēšanas jaudai jābūt pietiekošai, lai
nodrošinātu efektīvu ģeneratora dzesēšanu vissliktākos dzesēšanas apstākļos (pie
augstākās apkārtējā gaisa  temperatūras + 35 C un dzesējošā ūdens temperatūras +25
C, ģeneratoram strādājot ar nomināliem parametriem.

2.3.14.7.3. Dzesēšanas sistēmai jāparedz tās darbības efektivitātes kontrole.
2.3.14.7.4. Ģeneratora ventilācijas sistēmai jābūt tādai, kas nodrošina minimālus

ventilācijas zudumus.
2.3.14.7.5.Visiem rotējošiem ventilācijas sistēmas elementiem jāiztur centrbēdzes

un gaisa plūsmas radītie spēki.
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2.3.14.8. Ģeneratora ugunsdzēsība

2.3.14.8.1. Ugunsdzēsībai jānodrošina ātra un efektīva ģeneratora ugunsgrēka
dzēšana, izmantojot rokas un automātiski iedarbināmu ugunsdzēsības sistēmu.

2.3.14.8.2. Rokas vadībai jābūt no hidroagregāta vadības paneļa un no
ugunsdzēsības iekārtas vietējās vadības paneļa.

2.3.14.8.3. Ģeneratora ugunsdzēsības automātiskai iedarbināšanai jāuzstāda dūmu
vai temperatūras devēji pietiekošā skaitā, bet ne mazāk, kā 12.

2.3.14.8.4. Ugunsdzēsības automātikai jāieslēdzas, ja signālu vienlaicīgi dod ne
mazāk kā 2 devēji, un vienlaicīgi ir piefiksēta ģeneratora diferenciālās vai
zemesslēguma aizsardzības nostrāde.

2.3.14.9. Ģeneratora rotors

2.3.14.9.1. Ģeneratora rotoram, kurš sastāv no rotora rumbas, spieķiem, rotora
jūga un poliem, papildus 2.3.14.1. un 2.3.14.2. p.p. minētajam, jāatbilst sekojošām
prasībām:

 Pola augstums nedrīkst pārsniegt statora serdes augstumu.
 Jānodrošina viegla viena pola nomaiņa bez citu rotora, statora un/vai gultņu

u.c. daļu demontāžas. Šim nolūkam jāparedz speciāli instrumenti un
palīgierīces.

 Rotora jūgam jābūt cilindriskam. Jebkuru cēloņu izsauktās rotora jūga
paliekošās radiālās deformācijas, nedrīkst pārsniegt  1/10 000 no rotora ārējā
diametra.

2.3.14.9.2. Rotora poli un tinumi

2.3.14.9.2.1. Rotora polam jābūt kā vienam veselam, bez tukšumiem un spraugām
starp jebkādām pola daļām. Jābūt iespējai demontēt polu spoles.

2.3.14.9.2.2. Rotora tinuma vijumu un korpusa konstrukcijas izolācijai jābūt
viendabīgi sapresētai, pietiekoši izturīgai, lai ekspluatācijas laikā nerastos plaisas un
/vai nenotiktu izolācijas pavājināšanās nevienā no konstrukcijas elementiem.

2.3.14.9.2.3. Minimālajam attālumam no strāvu vadoša elementa pa izolācijas
virsmu līdz metāla konstrukcijas daļām jābūt ne mazākam par 25 mm.

2.3.14.9.2.4. Ģeneratoriem ar jaudu lielāku par 12 MW, rotora poliem jābūt ar
slāpētājtinumu. Tam jāiztur visi normālu režīmu un pārejas procesu radītie mehāniskie,
elektriskie un termiskie spēki.

2.3.14.9.2.5. Rotora tinuma un slāpētājtinuma savienojumiem un rotora tinuma
barošanas vadiem no slīdgredzeniem līdz poliem jābūt mehāniski un termiski izturīgiem
pret visu veidu radītiem dinamiskiem spēkiem un vibrācijām.
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2.3.14.10. Slīdgredzeni un suku aparāts

2.3.14.10.1. Ģeneratora slīdgredzeniem un suku aparātam jāatbilst sekojošām
prasībām:

 Slīdgredzeniem jābūt ar pulētu kontaktu virsmu.
 Suku turētājiem (traversām) jābūt viegli regulējamiem, lai nodrošinātu

noteikto suku spiediena spēku.
 Suku traversu balstu izolācijai jābūt no mehāniski  un elektriski izturīga

izolācijas materiāla un traversu konstrukcijai jānodrošina iespēja uzstādīt
ierīci slīdgredzenu slīpēšanai un pulēšanai.

 Jāpielieto augstas kvalitātes sukas. Pēc oksīda kārtiņas izveidošanās uz
slīdgredzenu virsmas, suku vidējais nodilums nedrīkst pārsniegt 3 mm, ja
ģenerators nostrādājis 1000 darba stundas.

 Attālumam no slīdgredzenu konstrukcijas pa izolācijas virsmu līdz metāla
konstrukcijas daļām jābūt ne mazākam kā 25 mm.

 Slīdgredzeni un suku aparāts jānovieto atsevišķā konstruktīvi noslēgtā
nodalījumā.

 Slīdgredzenu un suku aparāta nodalījums jāaprīko ar:

 ventilāciju sistēmu un ogles putekļu filtriem,
 apgaismi;
 apskates durvīm (lūkām).

 Nav pieļaujama eļļas izgarojumu iekļūšana slīdgredzenu un suku aparāta
nodalījumā no gultņu blīvējumiem.

 Jānodrošina ērta piekļūšana ierosmes sprieguma un rotora tinuma izolācijas
mērīšanai.

 Jānodrošina ērta slīdgredzenu un suku mehānismam regulēšana, suku
nomaiņa un slīdgredzenu slīpēšana.

 Jānodrošina ierosmes kabeļu pievienošanas kontaktu izvietojums un
konstrukcija, lai suku polaritāti apmainītu stundas laikā.

2.3.14.11. Krusteņi (krustsijas)

2.3.14.11.1. Atbalsta krusteņiem jābūt ar pietiekošu stingrumu. Vertikālam
aksiālam stingrumam jābūt ne zemākam par 350 t/mm.

2.3.14.11.2. Krusteņa pašsvārstību frekvencei jāatšķiras no frekvences, ar kādu
spēki darbojas uz krusteni.

2.3.14.11.3. Atbalsta krusteņu vibrācijas vertikālā un horizontālā virzienā nedrīkst
būt lielākas par 0,18 mm hidroagregātiem ar rotācijas ātrumu līdz 100 apgr./min. un
0,15 mm hidroagregātiem ar rotācijas ātrumu līdz 187,5 apgr./min.

2.3.14.11.4. Atbalsta krusteņu aprēķinātam ieliekumam jābūt noteiktam
izgatavotājrūpnīcas rasējumā vai citā tehniskajā dokumentācijā.
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2.3.14.12. Pēdas gultnis

2.3.14.12.1. Pēdas gultņa disks (spogulis) jāizgatavo no tērauda kaluma ar
virsmas apstrādi spogulim ne zemāku par 9.klasi. Berzējošās virsmas novirze no
plaknes nedrīkst pārsniegt 0,03 mm.

2.3.14.12.2. Pēdas gultņiem ar cieto skrūves atbalstu, slodze uz segmentiem
jāsadala vienmērīgi. Atšķirība nedrīkst būt lielāka par ±5%.

2.3.14.12.3.    Segmentu īpatnējā slodze nedrīkst pārsniegt 60 kGf/cm2.
2.3.14.12.4. Pēdas gultņiem ar cieto skrūves atbalstu segmentu

ekscentritātei.jābūt 5-6% robežās.
2.3.14.12.5. Paceļot rotoru uz bremzēm, jābūt nodrošinātai segmentu

nepielipšanai pie spoguļa,
2.3.14.12.6.  Pēdas gultņiem ar babita segmentiem, kuru īpatnējā slodze pie

palaides lielāka par 25 kGf/cm2, jābūt segmentu piespiedeļļošanas sistēmai.
2.3.14.12.7.  Pēdas gultņa termokontroles sistēmai jāmēra temperatūra katrā

segmentā un eļļas vannā (karstā un aukstā eļļa). Ja segmentu temperatūra pārsniedz
pieļaujamo, jābūt brīdinājuma signalizācijai un temperatūras aizsardzībai ar
hidroagregāta apturi.

2.3.14.12.8.  Pēdas gultņa eļļas vannā jābūt eļļas  līmeņa vizuālai un automātiskai
kontrolei.

2.3.14.12.9.  Pēdas gultņa dzesējošajā ūdens cauruļvadā jāuzstāda ūdens caurteces
mērītājs un jābūt ligzdām, kur ievietot termometrus ūdens temperatūras mērīšanai.

2.3.14.13. Ģeneratora vadgultnis (vārpstas gultnis)

2.3.14.13.1. Vadgultņa segmentiem jābūt izolētiem no atbalsta. Izolācijas
pretestībai jābūt ne zemākai par izgatavotājrūpnīcas noteikto. Atjaunošanas remonta
laikā jāizmēra izolācijas lielums un jāatjauno izolācija, ja tā ir zemāka par noteikto.

2.3.14.13.2. Vadgultņiem, kuru segmenti atbalstās pret korpusu “pa līniju”,
nedrīkst būt ķīļveidīga sprauga starp segmentu un korpusu.

2.3.14.13.3. Segmenti ar babita virsmu jāpiešāberē gultņa ieliktnim (buksei) un
jāuzstāda ar 4-5% ekscentritāti.

2.3.14.13.4. Jāuzstāda eļļas līmeņa kontroles iekārta ar signalizāciju par
nenormālu līmeni.

2.3.14.13.5. Vadgultņa termokontroles sistēmai jāmēra temperatūra vismaz 4
segmentos un eļļas vannā (karstā un aukstā eļļa). Ja segmentu temperatūra pārsniedz
pieļaujamo, jābūt brīdinājuma signalizācijai un temperatūras aizsardzībai ar
hidroagregāta apturi.

2.3.15. Hidroģeneratoru izgatavotājrūpnīcai līdz ar iekārtas piegādi jānodrošina
pasūtītājs ar dokumentācijas komplektu katram ģeneratoram vai vienveidīgu ģeneratoru
grupai sekojošā sastāvā:

2.3.15.1. hidroģeneratora montāžas, mezglu un detaļu rasējumi saskaņā ar
pasūtītāja sarakstu – vismaz 3 komplekti;

2.3.15.2. ūdens, eļļas un spiesta gaisa cauruļvadu rasējumi;
2.3.15.3. ugunsdzēsības sistēmas rasējumi;
2.3.15.4. bremzēšanas sistēmas rasējumi;
2.3.15.5. eļļas tilpumu saraksts ģeneratora pēdas un vārpstas gultņos;
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2.3.15.6. atsevišķu mezglu dzesēšanas ūdens patēriņa aprēķins;
2.3.15.7. elektroizolācijas materiālu un laku saraksts;
2.3.15.8. hidroģeneratora montāžas un augstspriegumu pārbaudes instrukcija;
2.3.15.9. ierosmes sistēmas rasējumi  un ieregulēšanas instrukcija un iestatījumi;
2.3.15.10. relejaizsardzības, elektroautomātikas, signalizācijas iekārtu saraksts,

shēmas un iestatījumi;
2.3.15.11. atsevišķu mezglu un ietaišu pilns piegādes saraksts;
2.3.15.12. montāžas un remonta palīgierīču saraksts un rasējumi, montāžas

instrumentu saraksts, ekspluatācijas instrukcija;
2.3.15.13. hidroģeneratora pase.

2.4. Vadība, aizsardzības, mērīšana, signalizācija

2.4.1. Hidroagregātiem jābūt manuālai un automātiskai vadībai. HES ar kopējo
jaudu lielāku par 50 MW papildus jābūt tālvadībai no dispečerucentra.

2.4.2. Hidroagregātiem un to palīgiekārtām jābūt automatizētām.
Hidroagregātu palaišanai un apturēšanai, kā arī to režīmu izmaiņai jānotiek no viena
komandas impulsa.

2.4.3. Automātiskajai regulēšanas sistēmai jānodrošina:

 hidroagregāta palaišana un apturēšana automātiski un manuāli;

 hidroagregāta stabila darbība visos paredzētajos režīmos
(tukšgaita,ģeneratora režīms, sinhronā kompensatora režīms);

 piedalīšanās energosistēmas ārējo jaudas plūsmu regulēšanā ar frekvences
korekciju, kā arī frekvences regulēšanā, ja energosistēma vai energosistēmu
apvienība strādā izolētā režīmā, izmainot hidroagregāta slodzi;

 pieļaujamo jaudu regulēšanas diapazona izmantošanu;

 vadaparāta maksimālā atvēruma automātiska ierobežošana, izmainoties
spiedienaugstumam;

 kombinatora saites (Kaplāna turbīnām) automātiska vai manuāla izmaiņa
atkarībā no vadaparāta atvēruma ar korekciju no spiedienaugstuma;

 pieļaujamā sprieguma līmeņa uzturēšana elektrostacijas augstākā sprieguma
pusē;

 vienlaicīga visu hidroagregātu vai noteiktu skaitu no tiem automātiska
palaišana pretavārijas automātiku darbības gadījumos;

 vienlaicīga viena vai divu hidroagregātu automātiska palaišana vai
apturēšana elektropārvades līnijas jaudas ierobežošanas gadījumos.
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2.4.4. Hidroagregāti jāaprīko ar mēriekārtām, signalizācijas iekārtām un darba
režīmos jākontrolē šādi parametri:

2.4.4.1. augšbjefa un lejasbjefa līmeņu mērījumi ar rādījumu pārraidi uz HES
vadības pulti un enrgosistēmas dispečera centru, mērījumu precizitāte 5 cm, mērīšanas
solis ne mazāks par 1 cm;

2.4.4.2. ūdensstaba kritums uz turbīnas aizsargrežģiem ar signalizāciju par
pieļaujamā lieluma pārsniegšanu, mērījumu precizitāte 5 cm ;

2.4.4.3. spiediens spirālkamerā un sūccaurulē, mērījumu precizitāte ne zemāka kā
1,6%;

2.4.4.4. spiediens līdz un pēc tehniskā ūdens apgādes filtriem, mērījumu
precizitāte ne zemāka kā 2,5%;

2.4.4.5. ūdens caurplūdes lielums turbīnas gultņa eļļošanas sistēmā ar ūdeni,
mērījumu precizitāte ne zemāka kā 2,5%;

2.4.4.6. ģeneratora vadgultņa, turbīnas gultņa (ar eļļošanu ar eļļu) un pēdas gultņa
segmentu un eļļas temperatūra to vannās, mērījumu precizitāte  3C;

2.4.4.7. ģeneratora statora tinuma un tērauda serdes temperatūra, mērījumu
precizitāte  3C;

2.4.4.8. ģeneratora dzesējošās vides (gaisa) temperatūra, mērījumu precizitāte 
3C;

2.4.4.9. eļļas līmenis gultņu eļļas vannās, mērījumu precizitāte 5 mm;
2.4.4.10. eļļas spiediens turbīnas regulatora sistēmā, mērījumu precizitāte ne

zemāka kā 2,5%;
2.4.4.11. turbīnas ūdens caurplūdums, ja to paredz projekts;
2.4.4.12. vārpstas izsitienu kontrole – stacionārie devēji vai indikators manuālai

mērīšanai, mērījumu precizitāte 0,1 mm;
2.4.4.13. ūdens līmeņa kontrole uz turbīnas vāka ar signalizāciju par pieļaujamā

līmeņa pārsniegšanu, mērījumu precizitāte 10 cm;
2.4.4.14. turbīnas vadaparāta atvēruma rādītājs (skala), mērījumu precizitāte  1

cm;
2.4.4.15. Kaplana turbīnas darbrata lāpstiņu pagrieziena leņķa rādītājs (skala),

mērījumu precizitāte 1;
2.4.4.16. ģeneratora statora spriegums un strāva, mērījumu precizitāte 1,5%;
2.4.4.17. ģeneratora rotora spriegums un strāva, mērījumu precizitāte 1,5%;
2.4.4.18. ģeneratora aktīvā un reaktīvā jauda, mērījumu precizitāte 1,5% uz vietas

HES un tālmērījumu precizitāte aktīvai jaudai 1% un reaktīvai jaudai 2% ar mērīšanas
ciklu ne lielāku par 2 s;

2.4.4.19. ģeneratora aktīvā un reaktīvā elektroenerģija (tīklā nodotā un patērētā no
tīkla):

 ar jaudu 12 MW un lielāki, mērījumu precizitāte ne zemāka kā 0,5%,
 ar jaudu līdz 12 MW, mērījumu precizitāte ne zemāka kā 2,0%;

2.4.4.20. ģeneratoru precīzai manuālai sinhronizācijai: 2 voltmetri, 2 hercmetri un
sinhronoskops ar leņķa mērīšanas skalu starp abiem sinhronizējamiem spriegumu
vektoriem, mērījumu precizitāte ne zemāka kā 1,5%.
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2.4.5. Hidroagregāti jāaprīko ar aizsardzības iekārtām un jāaptur:

 ja hidroagregāta rotora rotācijas frekvence pārsniedz izgatavotājrūpnīcas
noteikto lielumu,

 ja pēdas gultņa un ģeneratora gultņa, turbīnas gultņa (ar eļļas vannu)
segmentu temperatūra pārsniedz pieļaujamo lielumu,

 ja turbīnas gultņa ūdens eļļošanas sistēmā ūdens caurplūde kļūst mazāka par
izgatavotājrūpnīcas noteikto lielumu,

 ja turbīnas gultņa eļļas līmenis vannā augstāks vai zemāks par pieļaujamo
līmeni;

 ja spiedienaugstuma kritums uz sanešu aizsargrestēm pārsniedz noteikto
lielumu.

2.4.6. Hidroģeneratoriem jābūt aprīkotiem ar relejaizsardzības iekārtām un tie
jāaizsargā pie:

 ārējiem bojājumiem,

 iekšējiem bojājumiem,

 nepieļaujamas fāžu strāvu starpības (garenbojājumiem),

 statora un rotora pārslodzēm,

 nepieļaujamas sprieguma paaugstināšanās statora tinumā,

 asinhrona režīma, ja tuvākajā elektriskajā tīklā nav paredzētas asinhrona
režīma aizsardzības,

 jaudas slēdža atteices,

 rotora tinuma pārsprieguma,

 ierosmes ķēdes izolācijas bojājumiem pret zemi (izolācijas caursites) vai
ierosmes ķēdes atslēgšanas.

2.4.7. Relejaizsardzībām jānodrošina ātrdarbība, kas nepieciešama, lai saglabātu
elektriskās sistēmas stabilitāti un nodrošinātu tehnoloģisko procesu nepārtrauktību
elektroenerģijas patērētājiem, kā arī minimizētu hidroagregātu bojājumus.

2.4.8. Relejaizsardzību darbībai jābūt savstarpēji selektīvai. Atsevišķos gadījumos
pieļaujama to neselektīva darbība, ja ar to tiek saglabāta elektriskās sistēmas stabilitāte.

2.4.9. Relejaizsardzību drošums jāpanāk ar to darbības principu, iestatījumu un
nostrādes raksturlīkņu izvēli, minimizējot varbūtību to nepareizai darbībai.
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2.4.10. Relejaizsardzībām jānodrošina minimāli prasītie jutības koeficienti pie
reglamentētām īsslēgumu vietām un īsslēguma veidiem reālos darba režīmos, t.sk. pie
garenbojājumiem.

2.4.11. Lai fiksētu un analizētu relejaizsardzību darbību, nepieciešams paredzēt
avārijas procesu (strāvu, spriegumu, jaudu u.c.) un notikumu secības automātiskās
reģistrācijas iekārtas (avārijpierakstes oscilogrāfs).

2.4.12. Tālās rezervēšanas aizsardzībai jānodrošina prasītais jutības koeficients
režīmos, kad hidroagregāts pieņem maksimālo reaktīvo jaudu (pie tā minimālās
elektrodzinējspēka vērtības) un pārējie hidroagregāti ir saslēgti pie vienas kopnes un
pieslēgti vai atslēgti no kopīga sprieguma paaugstinoša transformatora.

2.4.13. Relejaizsardzības, vadības, automātikas, ierosmes vadības paneļiem
jāatrodas hidroģeneratoru tuvumā. Vietās, kurās iespējamas vibrācijas un citi
satricinājumi, jābūt veiktiem pasākumiem, kuriem jānovērš iespējamie savienojošo
vadu pārrāvumi, kļūdaina kontaktu saslēgšanās relejiem vai automātslēdžiem, kļūdaina
releju vai automātu nostrāde, kā arī priekšlaicīga to nolietošanās.

2.4.14. Hidroģeneratoriem jābūt nodrošinātiem ar automātiskām ierīcēm
ugunsgrēka dzēšanai ar ūdeni. Ugunsgrēka dzēšanas ierīces palaišanai jāizmanto divi
faktori: speciālu ugunsgrēka devēju un diferenciālās aizsardzības vienlaicīgas
nostrādes.

2.4.15. Īsslēguma strāvu aprēķinos, lai izvēlētos relejaizsardzību iestatījumus,
jāņem vērā šādas hidroģeneratoru tiešsecības induktīvās pretestības pie īsslēgumiem:

 uz hidroģeneratoru izvadiem – xd”;

 uz augstsprieguma izvadiem spriegumu paaugstinošam transformatoram –
xd’.

Pie garenbojājumiem hidroģeneratoru tiešsecības induktīvā pretestība ir xd’.

2.4.16. Hidroģeneratora pamatrelejaizsardzībām jānodrošina nostrādes jutība
pēc strāvas K¡ 2, kur

Imin. īsslēguma strāvaKj= Iiest.
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Rezerves relejaizsardzībām jānodrošina:

 tālās rezervēšanas gadījumā nostrādes jutība pēc strāvas 1,3;

 tuvās rezervēšanas gadījumā nostrādes jutība pēc strāvas un virziena 1,5.

2.4.17. Hidroģeneratoru pamat- un rezerves- relejaizsardzībām jābūt savstarpēji
neatkarīgām. Katrai no relejaizsardzībām jābūt neatkarīgam līdzsprieguma barošanas
avotam, neatkarīgiem strāvmaiņu tinumiem un neatkarīgām spriegummaiņu ķēdēm.

2.4.18. Hidroģeneratoriem ar spriegumu lielāku par 1 kV un jaudu lielāku par 2
MW par pamataizsardzību ir jābūt garendiferenciālai aizsardzībai.

Ja ģeneratoram nav fāžu izvadi neitrāles pusē, tad atļauts garendiferenciālo
aizsardzību aizstāt ar īsslēgumaizsardzību.

2.4.19. Hidroģeneratoriem ar jaudu lielāku par 30 MW jābūt relejaizsardzībai
pie:

 nesimetriskiem ārējiem īsslēgumiem, kā arī pretsecības strāvas pārslodzes
gadījumos jābūt pretsecības strāvas aizsardzībai;

 imetriskiem ārējiem īsslēgumiem jābūt maksimālstrāvas aizsardzībai ar
minimālsprieguma palaišanu izmantojot vienu strāvas releju un vienu
spriegumreleju, pieslēgtu pie starpfāzu sprieguma. Strāvas iestatījumam jābūt
1,31,5 Inom, bet sprieguma – 0,60,7 Unom.

2.4.20. Hidroģeneratoriem ar jaudu lielāku par 2 MW līdz 30 MW jābūt
aizsardzībai pie ārējiem īsslēgumiem: maksimālstrāvas aizsardzībai ar kombinētu
minimālsprieguma palaišanu (vienu minimālsprieguma releju, kurš pieslēgts starpfāzu
spriegumam, un vienu pretsecības sprieguma filtra releju, kura kontakts pārrauj
minimālsprieguma releja ķēdi). Strāvas un sprieguma iestatījumiem jābūt atbilstošiem
punktam 2.4.19., bet pretsecības spriegumfiltram – 0,10,12 Unom.

2.4.21. Hidroģeneratora un spriegumu paaugstinoša transformatora blokam,
kurā ir viens ģenerators, kas pieslēgts pie  transformatora bez jaudas slēdža,  jābūt
kopīgai garendiferenciālai aizsardzībai.

2.4.22. Hidroģeneratoru ierosmes ķēdēs jābūt aizsardzībai pie izolācijas
caursites vienā punktā, kurai jādarbojas uz hidroģeneratora atslēgšanu.

2.4.23. Pie iekšējā bojājuma spriegumu paaugstinošā transformatorā un tā
atslēgšanas ar jaudas slēdzi no augstākā sprieguma puses jānodrošina
hidroģeneratora(u) apturēšana, kurš(i) strādā blokā ar šo transformatoru.

Pie ārējā bojājuma un transformatora atslēgšanas no augstākā sprieguma  puses
hidroģeneratora(u) apturēšana ir pieļaujama, bet nav obligāta, ja uz jaudas slēdža
augstākā sprieguma pusē ir paredzēta automātiskā atkalieslēgšanas ierīce ar uzdoto
sinhronizēšanas kritēriju kontroli: (f, , U), kur:
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f - maksimāli pieļaujamā frekvenču starpība, mazāka par 1Hz ar
iestatījumiem ik pa 0,2Hz;

 - maksimāli pieļaujamā leņķu starpība starp sinhronizējamiem spriegumu
vektoriem, mazāka par 60 ar iestatījumiem ik pa 10;

U - maksimāli pieļaujamā sinhronizējamo spriegumu starpība, mazāka par
Unom ar iestatījumiem ik pa 10% no Unom;

Unom - nominālais fāzes spriegums.

2.4.24. Blokam hidroģenerators(-ri) – transformators ar hidroģeneratora jaudu
lielāku par 10MW jābūt relejaizsardzībām no sekojošiem bojājumu veidiem un
nenormāliem darba režīmiem:

2.4.24.1. Īsslēgumiem uz zemi ģeneratora sprieguma pusē.
2.4.24.2. Starpfāzu īsslēgumiem ģeneratora statora tinumos un uz tā izvadiem.
2.4.24.3. Starpfāzu īsslēgumiem transformatora tinumos un uz tā izvadiem.
2.4.24.4. Vienfāzes īsslēgumiem transformatora tinumos un tā izvadiem, kuri

pievienoti elektriskam tīklam ar lielām īsslēguma strāvām uz zemi.
2.4.24.5. Īsslēgumiem starp transformatora tinumu vijumiem.
2.4.24.6. Ārējiem īsslēgumiem elektriskā tīklā.
2.4.24.7. Simetriskām pārslodzēm ģeneratora statora un transformatora tinumos.
2.4.24.8. Ģeneratora rotora tinuma pārslodzēm pēc strāvas.
2.4.24.9. Sprieguma paaugstināšanās uz ģeneratora kopnēm un bloka

transformatora augstākā sprieguma izvadiem.
2.4.24.10. Ģeneratora asinhronās gaitas, kas rodas pārtraucot ierosmes strāvu

rotora tinumā.
2.4.24.11.Eļļas līmeņa pazemināšanās transformatorā zem pieļaujamā.

2.4.25. Blokam hidroģenerators (-ri) – transformators ar ģeneratora jaudu lielāku
par 30 MW papildus p. 2.4.24. prasībām jābūt relejaizsardzībai pie īsslēgumiem uz
zemi ģeneratora sprieguma pusē, kurai pēc jutības jāaizsargā viss ģeneratora tinums. Ja
ģeneratora jauda ir mazāka par 30MW, relejaizsardzībai pie īsslēgumiem uz zemi pēc
jutības jāaizsargā ne mazāk par 85% no ģeneratora tinuma.

2.5. Hidroagregātu montāžas uzraudzība un pieņemšana

2.5.1. Hidroagregātu montāžai jānotiek saskaņā ar ražotājrūpnīcas noteikumiem
un instrukcijām.

2.5.2. Hidroagregātu montāža jāizpilda specializētai licencētai organizācijai vai
uzņēmumam, kam ir pietekoša pieredze, nepieciešamās ierīces un attiecīgs aprīkojums.
Montāžas personālam jābūt speciāli sagatavotam un sertificētam.

2.5.3. Iekārtas projektēšanas laikā  jāizstrādā turbīnas un ģeneratora vārpstu
savienošanas tehnoloģija un jānoteic rūpnīca, kur paredzēta vārpstu savienošanas
urbumu galīga apstrāde  savienojošajām bultām.
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2.5.4. Jāprecizē smagu un lielgabarīta detaļu transportēšanas paņēmieni, veidi.

2.5.5. Pirms montāžas sākuma jāizstrādā darbu veikšanas projekts montāžas
detaļu un mezglu izkraušanai un izvietojumam, jāsagatavo kravas celtņi un ierīces,
jāsagatavo un jāpārbauda kravu pievešanas ceļi.

2.5.6. Montāža jāveic saskaņā ar grafiku, kas saskaņots ar visiem
darbuzņēmējiem.

2.5.7. Pasūtītājam jāorganizē montāžas darbu uzraudzība un pieņemšana.

2.5.8. Atsevišķu mezglu pieņemšana montāžas laikā jānoformē ar attiecīgu aktu.

2.5.9. Visas pieļaujamās atkāpes no projekta un izmaiņas jānoformē ar
atsevišķiem aktiem, pievienojot nepieciešamos rasējumus, aprēķinus, shēmas.

2.5.10. Pēc montāžas pabeigšanas izpildītājam jāsastāda un jāiesniedz atskaite ar
aktiem, formulāriem, izpildrasējumiem par visiem mezgliem un ietaisēm.

2.5.11. Pirms hidroagregāta pieņemšanas pasūtītājam jāsagatavo ekspluatācijas
personāls.

2.5.12. Hidroagregāta pieņemšana pēc montāžas jāveic pieņemšanas komisijai,
kurai jānoformē gatavības akti.

2.5.13. Pēc montāžas pabeigšanas jāveic hidroagregāta izmēģinājuma pārbaudes
pēc speciālām, ar rūpnīcām un projektētajiem saskaņotam programmām, kuras izstrādā
un apstiprina pasūtītājs.

2.5.14. Projektā jābūt noteiktam turbīnu caurplūdes mērīšanas paņēmienam un
atbilstošai mēraparatūrai.

2.5.15. Pirms HA palaides jāsagatavo nepieciešamā tehniskā dokumentācija:

 iekārtas shēmas un rasējumi,

 montāžas un iestatīšanas akti un atskaites,

 ekspluatācijas instrukcijas,

 aisardzības līdzekļi, operatīvo sakaru līdzekļi.

2.5.16. Ja hidroagregāta palaide notiek pie pazemināta spiedienaugstuma, tā
jāsaskaņo ar iekārtu izgatavotājrūpnīcām un projektētajiem. Pēc nominālā
spiedienaugstuma sasniegšanas izmēģinājuma pārbaudes jāatkārto. Izmēģinājuma
pārbaudes laikā hidroagregātam jāstrādā bez traucējumiem vismaz vienu mēnesi ar
projektā paredzēto ūdens caurplūdi un spiedienaugstumu. Hidroagregātam jāveic
vismaz trīs automātiskās palaides un aptures.
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2.5.17. Izmēģinājuma pārbaudes pabeigšana un rezultātu analīze pieņemšanas
komisijai jānoformē ar aktu..

2.5.18. Atjaunošanas, rekonstrukcijas un modernizācijas, uzturēšanas darbu
uzraudzības un pieņemšanas kārtību nosaka šī standarta prasības.

2.6. Pārbaudes

Hidroagregāta un tā atsevišķu daļu pārbaudes nepieciešamas iekārtas piegāžu
līgumos un/vai ekspluatācijas noteikumos un instrukcijās noteikto hidroagregāta
parametru atbilstības apstiprināšanai un hidroagregāta tehniskā stāvokļa novērtēšanai.

Pārbaudes iedalāmas:

 obligāti veicamās, kuras jānosaka piegāžu līgumos un hidroagregāta
ekspluatācijas instrukcijās, pamatojoties un attiecīgiem starptautiskiem
standartiem un izgatavotājrūpnīcas standartiem un/vai normām.

 rekomendējamās, kuras veicamas papildus obligātajām pārbaudēm un
nepieciešamas hidroagregāta tehniskā stāvokļa pilnīgai novērtēšanai.
Lēmums par šo pārbaužu veikšanu jāpieņem uzņēmuma tehniskajam
vadītājam.

2.6.1. Pārbaudes izgatavotājrūpnīcā

2.6.1.1. Materiālu pārbaudes saskaņā ar standartu prasībām.
2.6.1.2. Izgatavošanas tehnoloģijas un ar to saistīto parametru pārbaudes.
2.6.1.3. Atsevišķu daļu un iekārtas parametru un funkcionālās darbības

pārbaudes.
Pārbaudes jāveic pēc izgatavotājrūpnīcas sastādītas un pasūtītāja saskaņotas

programmas, pamatojoties uz Latvijā adaptētiem starptautiskiem standartiem.

2.6.2. Pārbaudes montāžas un ieregulēšanas laikā

Montāžas un ieregulēšanas laikā veicamās pārbaudes, ieskaitot pārbaudes pie
sausas turbīnas spirālkameras:

2.6.2.1. Montāžas procesa un ar to saistīto parametru pārbaudes (dimensiju,
metinājumu, korozijas aizsardzības, iekārtu daļu savstarpējo savienojumu, cauruļvadu
un iekārtas hidrauliskās pārbaudes, elektroiekārtas visu veidu elektriskās pārbaudes,
u.c.).

2.6.2.2. Atsevišķu samontēto daļu un iekārtas  funkcionālās darbības pārbaudes.
Pārbaudes jāveic pēc izgatavotājrūpnīcas vai montāžas organizācijas,

pamatojoties uz Latvijā adaptētiem starptautiskiem standartiem, sastādītas un pasūtītāja
saskaņotas programmas.
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2.6.3. Rotējoša hidroagregāta pārbaudes

2.6.3.1. Iekārtas funkcionālās darbības pārbaudes,
2.6.3.2. Hidroagregāta pārbaudes tukšgaitā ar neierosinātu ģeneratoru,
2.6.3.3. Hidroagregāta pārbaudes tukšgaitā ar ierosinātu ģeneratoru,
2.6.3.4. Ģeneratora sinhronizācijas pārbaudes,
2.6.3.5. Hidroagregāta pārbaudes ar slodzi visos projektā paredzētos režīmos ar

vairākkārtēju agregāta palaidi, apturi un režīmu izmaiņām,
2.6.3.6. Hidroagregāta slodzes nomešanas pārbaudes,
2.6.3.7. Vibrāciju pārbaudes,
2.6.3.8. Speciālās (sk. pp.2.6.4.1. – 2.6.4.5.) un citas iepriekš neminētas

pārbaudes (piemēram, ģeneratora sprieguma formas un tonālo harmoniku pārbaudes,
ģeneratora statora tinuma koronas un rievu izlādes pārbaudes, un citas).

Pārbaužu apjoms katrā konkrētajā gadījumā  jānorāda pārbaužu programmā, ko
sastāda izgatavotājrūpnīca (uzņēmējs) un apstiprina pasūtītājs.

2.6.4. Speciālās pārbaudes

2.6.4.1. Turbīnas modeļa pārbaudes ir turbīnas projektēto raksturlīkņu un citu
parametru pārbaudes, izmantojot turbīnas modeli, kas konstruēts atbilstoši IEC
standartiem. Modeļa pārbaudes jāveic no jauna izgatavojamām un rekonstruējamām
turbīnām, kurām paredzēta darbrata nomaiņa ar jaunu projektēto.

 Modeļa pārbaudes jāveic turbīnas izgatavotājrūpnīcas vai speciālā neatkarīgā
laboratorijā.

2.6.4.2. Turbīnas enerģētiskās pārbaudes (raksturlīkņu pārbaudes) dabiskos
apstākļos. Pārbaudes jāveic pēc jauna vai rekonstruēta (ar turbīnas darba rata nomaiņu)
hidroagregāta pilnīgas montāžas darbu pabeigšanas, ja ir objektīvi dati par turbīnas un
tās caurplūdes trakta ģeometrisko izmēru neatbilstību projektam.

 Ja visi turbīnas prototipa un zemūdens trakta ģeometriskie izmēri ir atbilstoši
projektētam, turbīnas enerģētiskās pārbaudes (raksturlīkņu pārbaudes) dabiskos
apstākļos nav nepieciešamas.

 Lēmums par turbīnas enerģētisko pārbaužu (raksturlīkņu pārbaudes) dabiskos
apstākļos veikšanu jāpieņem uzņēmuma tehniskajam vadītājam.

 Turbīnas enerģētiskās pārbaudes (raksturlīkņu pārbaudes) dabiskos apstākļos var
tikt veiktas arī pēc ilgstošas turbīnas ekspluatācijas, ja ir objektīvi pierādījumi par
turbīnas darba efektivitātes samazināšanos nolietojuma rezultātā.

2.6.4.3. Turbīnas raksturlīkņu atbilstības pārbaudes projektētām raksturlīknēm
(relatīvā lietderības koeficienta pārbaudes).

Turbīnas raksturlīkņu atbilstības pārbaudes jāveic visām no jaunām un
rekonstruētām turbīnām.

2.6.4.4. Ģeneratora silšanas pārbaudes jāveic, ģeneratoram darbojoties ar
maksimālo slodzi pēc aktīvās un reaktīvās jaudas kritērijiem vissliktākos dzesēšanas
apstākļos.

Pārbaudes jāveic visiem jauniem un rekonstruētiem ģeneratoriem.
 Ekspluatācijā esošiem ģeneratoriem pilnīgas vai daļējas silšanas pārbaudes jāveic

periodiski. Pārbaužu periodiskums un apjoms jānosaka hidroagregāta ekspluatācijas
instrukcijā.
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2.6.4.5. Ģeneratora lietderības koeficienta pārbaudes jāveic vienam jaunam un/vai
rekonstruētam ģeneratoram no katras vienādu ģeneratoru  grupas.

2.6.4.6.Turbīnas kavitācijas apsekošana.
Jaunām un rekonstruētām turbīnām ar darba rata un/vai citu galveno zemūdens

daļu nomaiņu turbīnas kavitācijas bojājumu apsekošana  un novērtēšana jāveic  pirms
garantijas perioda beigām saskaņā ar LVS EN 60609 standarta “Hidraulisko turbīnu,
sūkņu un sūkņu-turbīnu kavitācijas bojājumu novērtēšana”, publikāciju (ieskaitot
papildinājumus un pielikumus), kura bijusi spēkā līguma parakstīšanas brīdī.

2.6.4.7. Visas p. 2.6.4. minētās pārbaudes jāveic pēc izgatavotājrūpnīcas
sastādītām un pasūtītāja apstiprinātām programmām, pamatojoties uz Latvijā
adaptētiem starptautiskiem standartiem.

2.6.5. Izmēģinājuma pārbaudes

2.6.5.1. Pārbaudes jāveic jauniem, rekonstruētie un atjaunotiem hidroagregātiem,
darbinot tos ar projektā paredzētiem parametriem noteiktos režīmos.

2.6.5.2. Pārbaudes jāveic pēc pasūtītāja sastādītas un apstiprinātas programmas,
kas saskaņota ar darbuznēmēju (izgatavotājrūpnīcu, montāžas un ieregulēšanas
organizācijām) un energosistēmas ieinteresētām institūcijām.

2.6.5.3. Pārbaudes jāveic kopīgi :

2.6.5.3.1. Darbuzņēmējam, kurš ir atbildīgs par hidroagregāta un visas ar to
saistītās palīgiekārtas un vadības sistēmu pareizu funkcionēšanu, defektu novēršanu, ja
tādi parādās, kā arī visas nepieciešamās informācijas, kas saistīta ar iekārtas
funkcionēšanu nodošanu pasūtītāja ekspluatācijas personālam,

2.6.5.3.2. Pasūtītājam, kurš ir atbildīgs par izmēģinājumu pārbaužu programmā
paredzēto režīmu nodrošināšanu (iespējas palaist un apturēt HA, augšas un lejas bjefu
līmeņi, turbīnu sanešu aizturrestu tīrīšana, ja nepieciešams, u.c.), kā arī par visas
iekārtas ekspluatācijai nepieciešamās informācijas pieņemšanu no darbuzņēmēja.

2.6.5.4. Izmēģinājumu pārbaužu laiks nedrīkst būt mazāks par 1 mēnesi.
2.6.5.5. Ja izmēģinājumu pārbaužu laikā iekārtai atklājas principiāli defekti un/vai

rodas darbības traucējumi, pēc defektu novēŗšanas izmēģinājumu pārbaudes jāuzsāk no
jauna. Atsevišķos gadījumos, ja atklājas sīks defekts (vai darbības traucējums), kam ir
gadījuma raksturs, pieļaujama pārtrauktā izmēģinājumu pārbaužu turpināšana. Lēmums
par izmēģinājumu pārbaužu pārtraukšanu un atsākšanu no jauna pēc defekta novēršanas
vai pārbaužu turpināšanu jāpieņem tehniskajam vadītājam.

2.6.5.6. Hidroagregātu var pieņemt ekspluatācijā tikai pēc sekmīgas
izmēģinājumu pārbaužu pabeigšanas.

2.6.6. Garantijas pārbaudes

2.6.6.1. Garantijas pārbaudes apliecina piegāžu līgumā noteikto garantēto
parametru atbilstību.

2.6.6.2. Garantijas pārbaudēm pieskaitāmas:

2.6.6.2.1. Turbīnas modeļa pārbaudes.
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2.6.6.2.2. Turbīnas raksturlīkņu atbilstības pārbaudes projektētām raksturlīknēm
(relatīvā lietderības koeficienta pārbaudes).

2.6.6.2.3. Turbīnas kavitācijas apsekošana.
2.6.6.2.4. Ģeneratora silšanas pārbaudes.
2.6.6.2.5. Ģeneratora lietderības koeficienta pārbaudes
2.6.6.2.6. Citas pārbaudes.

2.6.6.3. Garantijas pārbaužu apjoms jānosaka piegādes līgumā.

2.6.7. Ekspluatācijas pārbaudes

2.6.7.1. Hidroagregāta ekspluatācijas laikā periodiski veicamo hidroagregāta
sastāvdaļu (turbīnas, ģeneratora, palīgiekārtas, vadības sistēmu, u.c.) pārbaužu
periodiskums, pielietotās pārbaužu metodikas, pārbaužu normas, kā arī vērtēšanas
kritēriji, pamatojoties uz izgatavotājrūpnīcu iesniegtiem dokumentiem un Latvijas
enegrostandartu LEK 002, jānosaka hidroagregātu ekspluatācijas instrukcijā.

2.6.7.2. Pārbaudes, kas jāveic hidroagregāta tehniskā stāvokļa novērtēšanai,
remontu nepieciešamības noteikšanai un darbu apjomu precizēšanai remontu laikā:

2.6.7.2.1. Rotējoša hidroagregāta pārbaudes pirms remonta (vibrāciju pārbaudes,
dzesēšanas, eļļošanas, regulēšanas, un citu sistēmu darbības efektivitātes noteikšana),

2.6.7.2.2. Hidroagregāta daļu nodilumu un kavitācijas bojājumu pārbaudes pirms
remonta (kur tas iespējams) un remontu laikā (turbīnas darba rata, darba rata un
turbīnas vārpstas savienojošo skrūvju un citu svarīgu daļu ultraskaņas vai rentgena
defektoskopija, u.c.)

Minētās pārbaudes jāveic pēc pasūtītāja vai izpildītāja sastādītām un pasūtītāja
apstiprinātām programmām.

Pārbaužu apjoms un vērtēšanas kritēriji jānosaka agregātu ekspluatācijas
instrukcijās.

2.6.7.3. Ekspluatācijas pārbaužu apjomā jāiekļauj:

2.6.7.3.1. Ģeneratora statora tinuma rievu izlāžu pārbaudes.
Lai iegūtu sākuma informāciju, šīs pārbaudes var tikt iekļautas 2.6.3. punktā

minēto pārbaužu apjomā, vai arī tās var veikt pēc ģeneratora garantijas perioda beigām.
Ekspluatācijas laikā minētās pārbaudes jāatkārto pirmo reizi pēc 5 gadiem.

Nākošo pārbaužu biežums jānosaka, balstoties uz iepriekšējās pārbaudēs iegūto rievu
izlāžu intensitātes pieauguma dinamikas, bet ne retāk kā reizi 10 gados.

2.6.7.3.2. Ģeneratora statora serdes pārbaudes jāveic,

 pie rotora izcelšanas (ja iepriekšējās pārbaudes pie rotora izcelšanas nav
veiktas pirms 10 un vairāk gadiem),

 pēc 30 gadu ekspluatācijas,
 ja ekspluatācijas laikā ilgstoši novērotas statora serdes pastiprinātas

nevienmērīgas silšanas pazīmes un defekti, kas var veicināt paātrinātu serdes
novecošanos (presējumu atslābumi, “kontaktu korozija”, virsmas krāsas
izmaiņas, kas liecina par pārkāršanu, u.c.).
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Pārbaudes jāveic pēc pārbaudes organizācijas sastādītām un pasūtītāja
apstiprinātām programmām.

2.6.7.4. Hidroagregāta tehniskā stāvokļa novērtēšanai var tikt veiktas arī citas
iepriekš neminētas speciālas pārbaudes.

Tabula 2.6.8. Hidroagregātu pārbaužu kopsavilkums

Pārbaužu
Nr.

(p.2.6.)
Pārbaužu nosaukums

Jaunaiem un
rekonstruētiem

hidroagregātiem

Atjaunotiem
hidroagregātiem Ekspluatācijas laikā

2.6.1.
Pārbaudes

izgatavotājrūpnīcā

2.6.1.1.
Materiālu pārbaudes
saskaņā ar standartu

prasībām
O O1)

2.6.1.2.

Izgatavošanas
tehnoloģijas un ar to

saistīto parametru
pārbaudes

O

2.6.1.3.

Atsevišķu daļu un
iekārtas parametru

un funkcionālās
darbības pārbaudes.

O

2. 6.2.
Pārbaudes

montāžas un
ieregulēšanas laikā

2.6.2.1.

Montāžas un /vai
remontu tehnoloģijas

un ar to saistīto
parametru pārbaudes

(dimensiju,
metinājumu,

korozijas
aizsardzības, iekārtu

daļu savstarpējo
savienojumu,
cauruļvadu un

iekārtas hidrauliskās
pārbaudes,

elektroiekārtas visu
veidu elektriskās
pārbaudes, u.c.

O O
Saskaņā ar

ekspluatācijas
instrukciju

2.6.2.2.

Atsevišķu samontēto
daļu un iekārtas

funkcionālās
darbības pārbaudes.

O O

2.6.3.
Rotējoša agregāta

pārbaudes

2.6.3.1.
Iekārtas funkcionālās
darbības pārbaudes, O O pēc speciāla lēmuma

2.6.32..

Hidroagregāta
pārbaudes tukšgaitā

ar neierosinātu
ģeneratoru,

O O “
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Tabulas 2.6.8. turpinājums

Pārbaužu
Nr.

(p.2.6.)
Pārbaužu nosaukums

Jaunaiem un
rekonstruētiem

hidroagregātiem

Atjaunotiem
hidroagregātiem Ekspluatācijas laikā

2.6.3.3.

Hidroagregāta
pārbaudes tukšgaitā

ar ierosinātu
ģeneratoru

O O “

2.6.3.4.
Ģeneratora

sinhronizācijas
pārbaudes

O O “

2.6.3.5.

Pārbaudes ar slodzi
visos projektā

paredzētos režīmos
ar vairākkārtēju

agregāta palaišanu,
apturēšanu un režīmu

izmaiņām

O O “

2.6.3.6.
Slodzes nomešanas

pārbaudes O O “

2.6.3.7. Vibrāciju pārbaudes O O O

2.6.3.8.
Speciālās un citas
iepriekš neminētas

pārbaudes
O2) pēc speciāla lēmuma pēc speciāla lēmuma

2.6.4.
Speciālās

pārbaudes

2.6.4.1.
Turbīnas modeļa

pārbaudes O

2.6.4.2.

Turbīnas
enerģētiskās
pārbaudes

(raksturlīkņu
pārbaudes) dabiskos

apstākļos

pēc speciāla
lēmuma pēc speciāla lēmuma pēc speciāla lēmuma

2.6.4.3.

Turbīnas
raksturlīkņu

atbilstības pārbaudes
projektētām

raksturlīknēm,
ieskaitot garantētās
jaudas pārbaudes

O pēc nepieciešamības pēc nepieciešamības

2.6.4.4.

Ģeneratora silšanas
pārbaudes, ieskaitot

garantētās jaudas
pārbaudes

O O O

2.6.4.5.

Ģeneratora
lietderības
koeficienta
pārbaudes

O pēc speciāla lēmuma pēc speciāla lēmuma

2.6.4.6.
Turbīnas kavitācijas
bojājumu apsekošana O O3)

2.6.5.
Izmēģinājuma

pārbaudes. O O

2.6.6.
Garantijas
pārbaudes
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Tabulas 2.6.8. turpinājums

Pārbaužu
Nr.

(p.2.6.)
Pārbaužu nosaukums

Jaunaiem un
rekonstruētiem

hidroagregātiem

Atjaunotiem
hidroagregātiem Ekspluatācijas laikā

2.6.6.2.1.
Turbīnas modeļa

pārbaudes O

2.6.6..2.

Turbīnas
enerģētiskās
pārbaudes

(raksturlīkņu
pārbaudes) dabiskos

apstākļ

pēc speciāla
lēmuma

2.6.6.2.3.

Turbīnas
raksturlīkņu

atbilstības pārbaudes
projektētām

raksturlīknēm,
ieskaitot garantētās
jaudas pārbaudes

O

2.6.6.2.4.

Ģeneratora silšanas
pārbaudes, ieskaitot

garantētās jaudas
pārbaudes

O

2.6.6.2.5.

Ģeneratora
lietderības
koeficienta
pārbaudes

O

2.6.6.2.6.
Turbīnas kavitācijas
bojājumu apsekošana O

2.6.7.
Ekspluatācijas

pārbaudes

2.6.7.1.
Ekspluatācijas

instrukcijā noteiktās
pārbaudes

O O

Piezīmes:

Piezīme O1): atjaunošanas laikā izgatavojamām atbildīgām daļām.
Piezīme O2) :  pārbaužu apjoms, kas noteikts piegāžu līgumā.
Piezīme O3): apsekošana jāveic atjaunošanas remontu laikā. Pēc tehniskā vadītāja rīkojuma to var

veikt arī ekspluatācijas laikā.

3.  Hidroagregātu sagatavošana palaidei, palaide

3.1. Hidroagregāta sagatavošana palaidei pēc montāžas un atjaunošanas
remonta

3.1.1. Sagatavošanas darbu pirmais etaps saistīts ar hidroagregāta sagatavošanu
turbīnas caurplūdes daļas appludināšanai.
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3.1.2. Pēc montāžas vai remonta pabeigšanas darbu vadītājam montāžas
(remontu) darbu žurnalā jāizdara ieraksts par visu darbu pabeigšanu turbīnas caurplūdes
daļas appludināšanai.

3.1.3. Jānoslēdz visi norīkojumi darbu veikšanai hidroagregāta caurplūdes daļās
vai darbu veikšanai, kuru droša izpilde prasa caurplūdes daļas nosusināšanu.

3.1.4. Turbīnu caurplūdes daļas rūpīgi jāapskata un jāpārbauda, vai visi darbinieki
izvesti, aizvākti instrumenti, materiāli, remontierīces, atkritumi.

3.1.5. Jāaizver lūkas turbīnas sūccaurulē, spirālkamerā, uz turbīnas vāka.

3.1.6. Jāaizver turbīnas vadaparāta lāpstiņas.

3.1.7. Jāieslēdz vadaparāta aizturi.

3.1.8. Jāpārtrauc turbīnas caurplūdes daļas atsūknēšana, jāaizver  nosusināšanas
cauruļvadu aizbīdņi.

3.1.9. Turbīnas regulators jāpārved uz manuālo vadību.

3.1.10. Jāaizver visi aizbīdņi un ventiļi uz cauruļvadiem no turbīnas spirālkameras
un turbīnas vāka uz tehniskās ūdensapgādes sistēmu. Jāatver ventīļi uz mērīšanas
aparātiem, ietaisēm.

3.1.11. Jāpārbauda vakuuma likvidēšanas vārsti.

3.1.12. Ģeneratora rotora bremzes jāpiespiež bremzēšanas diskam mehāniski.

3.1.13. Pēc visu augšminēto darbu izpildes darbu vadītājam montāžas (remontu)
darbu žurnālā jāieraksta atļauja pacelt lejasbjefa (sūccaurules) aizvaru.

3.1.14. Pēc sūccaurules appludināšanas jāpārbauda sūccaurules lūkas
noblīvējums.

3.1.15.  Pēc lejasbjefa aizvara pacelšanas un pārbaudēm darbu vadītājam
montāžas (remontu) darbu žurnālā jāieraksta atļauja pacelt augšbjefa aizvaru un
appludināt spirālkameru.

3.1.16. Pēc spirālkameras piepildīšanas jāpārbauda spirālkameras lūkas
noblīvējums.

3.1.17. Jāiedarbina automātiskajā režīmā ūdens drenāžas sūkņi uz turbīnas vāka.

3.1.18. Pirms hidroagregāta palaides jāpārbauda visi mezgli, vadības iekārtas.
Atbildīgiem darbu vadītājiem jāieraksta montāžas (remontu) darbu žurnālā par pilnu
montāžas un sagatavošanas darbu pabeigšanu un hidroagregāta gatavību palaišanai.
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3.1.19. Pārbaudes darbiem tukšgaitā, ierosmes ieregulēšanai un sprieguma
pacelšanai uz ģeneratora jāsastāda speciāla programma.

3.1.20. Jānoslēdz visi norīkojumi, visi darbinieki jāizved no hidroagregāta
darbības zonas.

3.1.21. Rotora bremzes jānolaiž lejas stāvoklī, bremžu vadībai turpmāk jābūt
automātiskai.

3.1.22. Jāpārbauda eļļas līmeņi hidroagregāta gultņu vannās.

3.1.23. Jāpārbauda hidroagregāta eļļas uzpildīšanas sistēmas cauruļvadu ventiļu
aizvērtie stāvokļi.

3.1.24. Jāpārbauda eļļas līmeņi ESI spiedienkatlā un atplūdes tvertnē, jāieslēdz
ESI automātiskā darba režīmā.

3.1.25. Jāieslēdz automātiskā darba režīmā turbīnas gultņa eļļošanas ietaise
(gultņiem ar ūdens eļļošanu).

3.1.26. Jāpārbauda strāvas noņemšanas kontaktgredzeni un suku aparāts.

3.1.27. Jāpārbauda ESI spiedienkatla un atplūdes tvertnes eļļas un gaisa sistēmas
atbilstību normālam darbam.

3.1.28. Jāiedarbina ESI spiedienkatla gaisa automātiskas papildināšanas ietaise.

3.1.29. Jāpadod eļļas spiediens uz turbīnas regulatoru no ESI spiedienkatla.

3.1.30. Jāpārbauda ūdens padeve uz turbīnas vārpstas blīvējumu un spiediens uz
ūdens filtriem.

3.1.31. Jāpārbauda hidroagregāta termokontroles ietaises darbība, jāpārbauda un
jāreģistrē gultņu segmentu un eļļas temperatūra pirms palaišanas.

3.1.32. Jāiedarbina automātiskā režīmā eļļas sateces sūknis uz turbīnas vāka.

3.1.33. Jāpadod operatīvais spriegums uz hidroagregāta vadības, aizsardzību un
signalizācijas iekārtām.

3.1.34. Jāizvieto speciāli instruēti novērotāji pie turbīnas un ģeneratora mezgliem
hidroagregāta palaides kontrolei. Visi jābrīdina par bīstamību atrasties tuvu rotējošām
ģeneratora daļām.

3.1.35. Jāatslēdz vadaparāta aizturs.
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3.2. Hidroagregāta sagatavošana palaidei pēc uzturēšanas remonta

3.2.1. Pēc remonta pabeigšanas atbildīgajiem darbu vadītājiem jāpārbauda
hidroagregāta mezglu stāvoklis, jānoslēdz visi norīkojumi uz darbiem, jāizved
darbinieki, jāaizvāc instrumenti, remontierīces un atkritumi.

3.2.2. Ja remonta laikā tika nolaisti augšbjefa un lejasbjefa aizvari un pēc remonta
pabeigšanas jāappludina hidroagregāta caurplūdes daļa, aizvari jāpaceļ kārtībā, kāda
noteikta pp.3.1.3.- 3.1.17..

Tālākās darbības hidroagregāta sagatavošana palaišanai jāveic kartībā kāda
noteikta pp. 3.1.21. - 3.1.33..

3.2.3. Jaiedarbina ESI:

 jāpārbauda eļļas līmenis spiedienkatlā un izlaišanas tvertnē,

 jāpārbauda ventiļu un aizbīdņu stāvokļa atbilstība normālai darbībai,

 eļļas sūkņu vadības atslēgas jāpārslēdz automātiskā darba režīmā,
spiedienkatlā jāpaceļ spiediens.

3.2.4. Jāatver ventīlis no ESI uz turbīnas regulatoru.

3.2.5. Jāpārbauda eļļas līmeņi hidroagregāta gultņu vannās, eļļas iepildīšanas
sistēmas ventiļu aizvērtie stāvokļi.

3.2.6. Eļļas un statora atdzesēšanas ietaises jāieslēdz normālā darba režīmā.

3.2.7. Eļļas sateces sūknis uz turbīnas vāka jāpārslēdz automātiskā darba režīmā.

3.2.8. Jāatlaiž ģeneratora rotora bremzes un jāpārslēdz automātiskā bremzēšanas
režīmā.

3.2.9. Jāpārbauda ūdens atspiešanas sistēma no darbrata kameras gatavība
darbam, tās aizbīdņu stāvoklis, tā jāpārslēdz automātiskā darba režīmā.

3.2.10. Jāpārbauda vakuuma likvidēšanas vārsts.

3.2.11. Jāieved darbā turbīnas gumijas gultņa smērēšanas (eļļošanas) iekārta.

3.2.12. Jāpārbauda ūdens padeve uz turbīnas vārpstas blīvējumu.

3.2.13. Jāpadod operatīvais spriegums uz hidroagregāta vadības, aizsardzību un
signalizācijas iekārtām.

3.2.14. Jāpaceļ vadaparāta aizturs.
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3.2.15. Turbīnas regulators jāpārved manuālās vadības režīmā. Jāpārbauda eļļas
spiediens regulatorā.

3.2.16. Jāpārbauda avārijas aizvēršanas vārsta stāvoklis (normāli aizvērts).

3.2.17. Jāsagatavo iedarbināšanai ģeneratora elektriskās ietaises.

 3.3. Hidroagregāta iedarbināšana pēc montāžas vai remonta

3.3.1. Pirms hidroagregāta palaides jāveic pārbaude sekojošā secībā:

3.3.2. Jāpārliecinās, ka visi sagatavošanas darbi ir izpildīti, visa palīgiekārta
ieslēgta automātiskā darba režīmā un turbīnas regulators pārslēgts uz manuālo vadību;

3.3.3. Pēdas gultņiem ar piespiedeļļošanas sistēmu jāieslēdz piespiedeļļošanas
sūknis;

3.3.4. Jāpārliecinās, ka nodrošināta eļļošana hidroagregāta gultņiem;

3.3.5. Kaplāna turbīnu darbrata lāpstas jāuzstāda palaišanas leņķī, kāds noteikts
ekspluatācijas instrukcijā;

3.3.6. Jāveic hidroagregāta palaide, atverot vadaparāta atvēruma ierobežotāju līdz
palaides atvērumam;

3.3.7. Pēc tahometra jānovēro griešanās ātruma pieaugums;

3.3.8. Vienlaikus Kaplāna turbīnas darbrata lāpstām pilnīgi jāsavēršas;

3.3.9. Pēc Kaplāna turbīnas darbrata lāpstu savēršanās, kad apgriezieni palielinās
līdz nomināliem – jāpiever vadaparāta atvēruma ierobežotājs līdz tukšgaitas
atvērumam; Nepieciešamības gadījumā turbīnas regulatoru var pārslēgt uz automātisko
vadību, lai pārbaudītu tā darbību tukšgaitas režīmā;

3.3.10. Atkarībā no ģeneratora pārbaudes programmas, tas var tikt ierosināts,
sinhronizēts ar elektrotīklu un noslogots ģeneratora un sinhronā kompensatora režīmos.

3.3.11. Pēc ieslēgšanās elektrotīklā, jāatslēdzas pēdas gultņa piespiedeļļošanas
sūknim (ja tāds ir);

3.3.12. Jāapskata visi hidroagregāta mezgli. Jāreģistrē visi nepieciešamie
parametri, jākontrolē hidroagregāta mezglu temperatūru režīmi;

Automātiskas aptures laikā jāpārbauda bremzēšanas sistēmas darbība.
Hidroagregāts jāieved rezervē, jāieslēdz automātiskās vadības ietaises. Jānoslēdz

remonta pieteikums.
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3.4. Hidroagregāta gatavība un palaide normālā režīmā

3.4.1. Hidroagregāta palaide normālā darba režīma ir iespējama, ja tas ir operatīvā
rezervē.

3.4.2. HA var būt:

 operatīvā aktīvā rezervē, kad palaide iespējama manuāli vai automātiski no
ārējās komandas bez papildus pasākumiem,

 operatīvā pasīvā rezervē, kad pirms palaides nepieciešami tehniski vai
organizatoriski pasākumi tā pārvedei aktīvā rezervē.

3.4.3. Hidroagregāts ir operatīvā aktīvā rezervē, ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi:

 uz hidroagregāta ir nobeigti visi remonti, izvests remontpersonāls, noslēgti
visi norīkojumi un izdarīts attiecīgs ieraksts HES operatīvā žurnālā,

 manuāli vadāmais hidroagregāta vadaparāta aizturis (sprūds) ir atslēgts,

 turbīnām ar gumijas gultņiem gultņa eļļošanas ietaises cauruļvada aizbīdnis ir
atvērts,

 ESI ietaise ieslēgta automātiskā režīmā,

 turbīnas regulators ieslēgts automātiskā režīmā,

 ģeneratora ierosmes sistēma ieslēgta automātiskā režīmā,

 ieslēgtas elektriskās, hidromehāniskās aizsardzības un signalizācija,

 ģeneratora sinhronizācijas ietaise ieslēgta automātiskā režīmā,

 atbrīvotas hidroagregāta bremzes un bremzēšanas sistēma ieslēgta
automātiskā režīmā,

 primārās komutācijas elektriskā shēma sagatavota ģeneratora pieslēgšanai pie
elektrotīkla,

 ūdenskrātuves līmenis un spiedienaugstuma zudumi ieplūdes ceļos ir
pieļaujamās robežās.

3.4.4. HA ir operatīvā pasīvā rezervē, ja ir izpildīti punkta 3.4.3.nosacījumi,
izņemot primārās komutācijas shēmas gatavību un ir noteikti ierobežojumi HA palaidei
citu, ārēju faktoru dēļ.
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3.4.5. HA palaide no operatīvās - aktīvās rezerves normālā režīmā iespējama:

 automātiski, no energosistēmas dispečera padotas komandas,

 automātiski, no HES dispečera padotas komandas (pēc energosistēmas
dispečera rīkojuma),

 automātiski, no pretavārijas un režīmu automātikas sistēmām,

 manuāli pēc energosistēmas dispečera rīkojuma.

3.4.6. HES hidroagregātu palaides kārtība jānosaka tehniskajam vadītājam,
vadoties no ekonomiskā izdevīguma, tehniskā HA stāvokļa un iespējām.

3.4.7. Katra HA palaide un apture jāfiksē HES operatīvā žurnālā vai automātiskā
pierakstā.

3.5. Hidroagregāta apture

3.5.1. Hidroagregāta apture var notikt manuāli vai automātiski normālā vai
avārijas režīmā. Aptures secība dažādos režīmos jānosaka ekspluatācijas instrukcijā.

3.5.2. Hidroagregāta avārijas aptures kārtība no aizsardzību iedarbības noteikta šī
standarta sadaļā 4.5..

4. Hidroagregātu ekspluatācija

 4.1. HA vadība, mērīšana, signalizācija, pārbaudes un novērojumi

4.1.1. Ekspluatējot hidroagregātus, jānodrošina to nepārtraukta darbība ar
maksimāli iespējamo lietderības koeficientu uzdotās slodzes un esošā spiedienaugstuma
apstakļos. HES iekārtai jābūt pastāvīgi gatavai uzņemt vai izmainīt agregāta nominālo
jaudu energosistēmas parametru nodrošināšanai.

 4.1.2. Hidroagregātiem un to palīgiekārtām jābūt automatizētām. Palaidei
ģeneratora vai sinhronā kompensatora (SK) režīmā, kā arī šo režīmu izmaiņām un
apturei jānotiek no vienas komandas.

4.1.3. Operatīvā aktīvā rezervē esošu un darbojošos hidroagregātu ieplūdes
aizvariem jābūt pilnīgi atvērtiem. Darbojoša hidroagregāta vadaparāta maksimālais
atvērums jāierobežo saskaņā ar maksimālo pieļaujamo hidroagregāta slodzi pie esošā
spiedienaugstuma un maksimālo vakuumu darbrata kamerā.
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 4.1.4. Hidroagregātam, darbojoties SK režīmā, jādarbojas automātiskām ūdens
līmeņa mērīšanas un atspiešanas iekārtām.

 4.1.5. Hidroagregātiem jādarbojas automātiskās regulēšanas režīmā ar uzdoto
statismu. Turbīnas regulatora pārvešana uz režīmu ar vadaparāta atvēruma
ierobežojumu vai uz manuālvadību pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, saskaņojot
to ar energosistēmas dispečeru. Šajā gadījumā hidroagregāta automātikai jānodrošina
vadaparāta atvēruma ierobežotāja automātiska aizvēršana nometot slodzi.

 4.1.6. Hidroagregāta automātiskai regulēšanas sistēmai jānodrošina:

 hidroagregāta palaide un apture automātiski un manuāli;

 hidroagregāta stabila darbība visos paredzētajos režīmos;

 piedalīšanās frekvences regulēšanā ar energosistēmas uzdoto statismu;

 regulētājelementu laidena pārvietošanās (bez grūdieniem un hidrauliskiem
triecieniem eļļas spiedvados), izmainoties hidroagregāta slodzei;

 regulēšanas garantijas; - vadaparāta maksimālā atvēruma automātiska
ierobežošana, izmainoties spiedienaugstumam;

 kombinatora saites automātiska vai manuāla izmaiņa atkarībā no
spiedienaugstuma (Kaplana turbīnai).

4.1.7. Ja hidroelektrostacijai ir aktīvās jaudas grupas regulēšanas sistēma, tai
pastāvīgi jābūt ieslēgtai. Šo sistēmu atļauts atslēgt ar energosistēmas dispečera atļauju
tikai bojājuma un pārbaudes gadījumos.

4.1.8. Hidroagregātu aizliegts iedarbināt, ja:

 spiedienaugstums pārsniedz turbīnas izgatavotājrūpnīcas noteikto maksimālo
lielumu;

 nav darba kārtībā jebkura no aizsardzībām, kas aptur hidroagregātu;

 hidroagregāta regulēšanas sistēmā ir defekti, kuru rezultātā netiek
nodrošinātas regulēšanas garantijas un hidroagregāta normāla vadība;

 nav darba kārtībā avārijas aizvaru vai hidroagregāta bremzēšanas sistēmas
vadība;

 eļļas kvalitāte turbīnas regulēšanas sistēmā neatbilst ekspluatējamai eļļai
paredzētām normām vai eļļas temperatūra ir zemāka par izgatavotājrūpnīcas
instrukcijā noteikto robežu;
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 eļļas līmenis pēdas un citu gultņu vannās, kā arī eļļas līmenis ESI
spiedienkatlā un tvertnē ir zemāks par izgatavotājrūpnīcas instrukcijā
noteikto lielumu.

4.1.9. Darbībā esošs hidroagregāts nekavējoties jāaptur, iedarbojoties
aizsardzībām vai personālam gadījumos, ja:

 eļļas spiediens regulēšanas sistēmā pazeminājies zemāk par pieļaujamo
robežu un nedarbojas abi ESI eļļas sūkņi;

 ugunsgrēks hidroagregātā, tā palīgiekārtās vai vadības iekārtās;

 pēdas gultņa vai citu gultņu jebkura segmenta temperatūra pārsniedz
pieļaujamo lielumu;

 eļļas līmenis pēdas gultņa vai citu gultņu vannās pazeminājies zemāk par
pieļaujamo lielumu;

 pārtraukta ūdens caurplūde turbīnas gultnim ar gumijas segmentiem un netiek
iedarbināta rezerves ūdens padeve. Ja parādās dūmi vai degošas gumijas
smaka no gultņa, hidroagregāts jāaptur neatkarīgi no ūdens padeves uz gultņa
eļļošanu;

 bojāti vakuuma noraušanas vārsti un applūst turbīnas šahta;

 hidroagregata apgriezienu skaits pārsniedz rūpnīcas noteikto lielumu par
15%;

 bojāts kāds regulēšanas sistēmas spiedvads un ir eļļas izplūde no tā;

 nedarbojas Kaplana turbīnas darbrata lāpstu vadības sistēma;

 neraksturīgs troksnis vai vibrācijas ģeneratorā, turbīnas darbrata kamerā.

4.1.10. Hidroagregāts jāatslogo vai jāaptur tehniskā vadītāja noteiktā termiņā,
saskaņojat to ar energosistēmas dispečeru, gadījumos, ja:

 atklāti tehnoloģisko aizsardzību bojājumi, kuras darbojas uz hidroagregāta
apturēšanu;

 atklāti bojājumi regulēšanas sistēmā;

 palielinājusies hidroagregāta vārpstas sānsite, hidroagregāta atbalstu vai
regulēšanas sistēmas eļļas spiedvadu vibrācijas pārsniedz pieļaujamos
lielumus;
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 ūdens līmenis uz turbīna vāka paaugstinājies virs pieļaujamā un nedarbojas
vai neefektīvi darbojas drenāžas sūkņi;

 samazinājusies ūdens caurtece turbīnas gultnim ar gumijas segmentiem;

  traucēta palīgiekārtu normāla darbība un to nav iespējams novērst, neapturot
hidroagregātu;

 nogriezts vadlāpstiņu piedziņas fiksējošais ieliktnis – sprosttapa vai lauztas
“lūztošās” sviras. Nepieciešamības gadījumā šo elementu atjaunošana var tikt
veikta, saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju, neapturot hidroagregātu;

 bojāti vadlāpstiņu augšējo gultņu blīvējumi un ievērojama ūdens pieplūde uz
turbīnas vāka;

 bojāti hidroagregāta pēdas gultņa vai vadgultņu eļļas dzesētāji un ūdens
ieplūst gultņu vannās;

 bojāti ģeneratora gaisa dzesētāji;

 ūdens ieplūst turbīnas regulēšanas sistēmas eļļas tvertnēs;

 bojāti hidroagregāta pēdas gultņa vai vadgultņu vannas blīvējumi;

 bojāts viens ESI eļļas sūknis;

 samazinās ūdens caurplūde ģeneratora dzesēšanas sistēmā un paaugstinās
ģeneratora temperatūra;

 bremzes kluči aizskar rotora bremzes disku un to nav iespējams novērst,
neapturot hidroagregātu;

 bojājums ģeneratora ugunsdzēsības sistēmā;

 konstatēta eļļas noplūde caur turbīnas darbrata lāpstu blīvējumiem un HES
lejasbjefā parādās eļļas plankumi;

 rodas atsevišķi ģeneratora un elektrisko ietaišu bojājumi (izolācija, ierosme,
strāvas nesimetriskums u.c.).

4.1.11. Katram hidroagregātam jānosaka un periodiski, iekārtu ekspluatācijas
instrukcijā noteiktos termiņos, jākontrolē šādu procesu ilgums:

 turbīnas vadaparāta aizvēršanās līdz slāpēšanas zonai, nometot slodzi;

 turbīnas vadaparāta atvēršanās, uzņemot slodzi ar maksimālo ātrumu;
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 turbīnas darbrata lāpstu izvēršanās un savēršanās (Kaplana turbīnām);

 vakuuma likvidēšanas vārstu atvēršanās;

 vadaparāta aizvēršanās, iedarboties avārijas aizvēršanas vārstam;

 turbīnas ieplūdē uzstādīto ātri krītošo aizvaru atvēršanās un aizvēršanās.

4.1.12. Pēc turbīnu montāžas vai tās atsevišķu mezglu rekonstrukcijas, kas var
ietekmēt regulēšanas garantijas, kā arī pēc remonta ar turbīnas regulatora galveno
mezglu izjaukšanu, turbīna jāpārbauda, veicot slodzes nomešanu un fiksējot:

 apgriezienu skaita pieaugumu;

 spiediena izmaiņas spirālkamerā un darba rata kamerā;

 vadaparāta aizvēršanās ātrumu;

 darbrata lāpstu savēršanās ātrumu (Kaplāna turbīnai),

 vakuuma likvidēšanas vārstu darbību.

4.1.13. Nav pieļaujams ilgstoša hidroagregāta darbība (pie pirmās izdevības HA
jāaptur) ar paaugstinātu vibrācijas līmeni: turbīnas un ģeneratoru vadgultņu korpusu
horizontālās (radiālās) vibrācijas amplitūda nedrīkst pārsniegt:

HA apgriezieni apgr./min līdz 60 61-150

Pieļaujamā vibrācijas amplitūda mm 0,18 0,16

Turbīnas vāka un ģeneratora atbalstu mezglu vertikālā (aksiālā) vibrācija nedrīkst
pārsniegt:

Vibrācijas frekvence Hz 1 3 6 10
Pieļaujamā vibrācijas amplitūda mm 0,18 0,15 0,12 0,08

Hidroagregāta vārpstas sānsite (izsitiens) nedrīkst pārsniegt lielumu, kas noteikts
ekspluatācijas instrukcijā.

4.1.14. Iekārtas ekspluatācijas instrukcijā jānorada pēdas gultņa un citu gultņu
segmentu un eļļas nostabilizējošās vasaras temperatūras. Brīdinājuma signalizācijai
jāiedarbojas temperatūrai paaugstinoties par 5 grādiem virs nostabilizējušās.

4.1.15. Eļļas noplūde Kaplāna turbīnu darbrata lāpstu blīvējumos nav pieļaujama.
Šo turbīnu ekspluatācijas gaitā jāveic sistemātiska eļļas līmeņa mērīšana ESI katlā un
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tvertnē un lejasbjefa ūdens virsmas apskate. Ja konstatēta eļļas noplūde, hidroagregāts
jāremontē,lai novērstu lejasbjefa pasārņošanu.

4.1.16. HES darbības laikā katrā stundā HES diennakts lapā vai datorā jāpieraksta
sekojoši rādītāji:

 AB un LB līmeņi;

 ģeneratoru aktīvās un reaktīvās jaudas;

 ģeneratoru spriegumi, statoru un  rotoru strāvas;

 Tāpat sistemātiski jāpieraksta:

 hidroagregāta normālie automātiskās un manuālās palaides un aptures laiki
dažādos režīmos, avārijas aptures laiki.

Katras diennakts beigās atskaites lapā jāieraksta un jāaprēķina:

 hidroagregātu atrašanās ilgums darbā, rezervē, remontā;

 ģeneratoru izstrādātā aktīvā enerģija SG režīmā;

 ģeneratoru patērētā aktīvā enerģija SK režīmā;

 pašpatēriņa elektroenerģijas patēriņš.

 kopējais un īpatnējais ūdens patēriņš aktīvās enerģijas izstrādei, caurplūde
caur pārgāznes aizvariem un  ūdens vidējais diennakts pieplūdums
ūdenskrātuvē.

4.2. Aizsardzības

4.2.1. Aizsardzību ekspluatācija jāveic saskaņā ar standarta LEK 002
“Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” sadaļas 3.11.
“Releju aizsardzība, elektroautomātika un sekundārās ķēdes” prasībām.

4.2.2. Darbā vai rezervē esošam hidroagregātam jābūt ieslēgtām visām RAA
ierīcēm, izņemot gadījumus, kad:

 ierīce nav paredzēta darbam hidroagregāta darba režīmā;

 ierīces bojājuma dēļ apdraudēts normāls hidroagregāta darbs;

 ierīci atslēdz, veicot RAA pārbaudi un darbus sekundārajās ķēdēs;
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 ierīces atslēgšanu vai pārslēgšanu uz signālu nosaka spēkā esošās instrukcijas
vai speciāla programma.

4.2.3. RAA ierīču un sekundāro ķēžu aparatūras ekspluatācijā jābūt
nodrošinātiem tādiem apstākļiem, kādi pieprasīti izgatavotājrūpnīcas un citos
pastāvošos normatīvos (pieļaujamā temperatūra, mitrums, vibrācija, pieļaujamās darba
parametru izmaiņas).

4.2.4. Darbus ar RAA ierīcēm drīkst veikt speciāli apmācīti darbinieki, kam
atļauts patstāvīgi veikt atbilstošo ierīču ieregulēšanu, pārbaudes, remontu.

4.3. Normāla darba režīmi

4.3.1. Hidroagregāts var darboties ģeneratora vai sinhronā kompensatora režīmā.

4.3.2. Hidroagregātam darbojoties sinhronā kompensatora režīmā, jābūt aizvērtam
turbīnas vadaparātam, Kaplāna turbīnām darbrata lāpstām jābūt savērstām (mīnus
leņķis) un darbratam jābūt atbrīvotam no ūdens. Ūdens atspiešanai no turbīnas darbrata
kameras jānotiek automātiski vai manuāli.

4.3.3. Hidroagregātiem jādarbojas automātiskās regulēšanas režīmā ar noteiktu
statismu, kuru nosaka energosistēmas dispečers.

4.3.4. Turbīnas regulatora pārvede uz manuālu vadību pieļaujama tikai izņēmuma
gadījumos, saskaņojot to ar energosistēmas dispečeru. Nometot slodzi, hidroagregāta
automātikai jānodrošina turbīnas regulatora vadaparāta atvēruma ierobežotāja
automātiska aizvēršana.

4.3.5. Hidroģeneratoru ieslēgšanai tīklā jāizmanto precīzās sinhronizēšanas
metode. Vienlaicīgi jābūt ieslēgtai nesinhronas ieslēgšanas bloķēšanas iekārtai.

4.3.6. Pašsinhronizācijas metodi drīkst lietot, ja ir hidroģeneratora
izgatavotājrūpnīcas atļauja. Pirms pašsinhronizācijas jānovērtē vai pieslēdzamā
ģeneratora patērētā reaktīvā jauda ieslēgšanas brīdī nepazeminās tīkla spriegumu līdz
nepieļaujami zemam līmenim.

4.3.7. Pēc slodzes nomešanas, ja tā nav saistīta ar hidroagregāta bojājumu vai
nepareizu turbīnas regulēšanas sistēmas darbību, hidroģeneratoru drīkst ieslēgt tīklā bez
apskates un revīzijas.

4.3.8. Visiem HA ar jaudu lielāku par 12 MW jānodrošina iespēja piedalīties
primārā un sekundārā jaudas regulēšanā.

 primārā regulātora nejūtības zona pēc frekvences novirzes nedrīkt būt lielāka
par ±10 mHz.
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 primāram regulatoram jābūt iespējai iestatīt iestatījumu nejūtības zonai pēc
frekvences novirzes ±20 mHz, kā arī ieslēgt vai izslēgt nejūtības zonu
manuāli vai automātiski, izmantojot tālvadības ierīces.

4.3.9. Normālas ekspluatācijas režīmi ir:

 rezerves (operatīvais aktīvais un operatīvais  pasīvais),

 tukšgaitas,

 ģeneratora,

 sinhronā kompensatora.

4.3.10. Operatīvā aktīvā rezervē esošam HA jābūt palaides iespējai jebkurā brīdī
bez personāla iejaukšanās un papildus operācijām pēc energosistēmas automātikas,
energosistēmas vai HES operatīvā personāla padotās komandas. Palaides kārtību
nosaka HES ekspluatācijas instrukcijā.

4.3.11. Operatīvā pasīvā rezervē esošam HA pirms palaides pēc energosistēmas
dispečera rīkojuma jāveic tehniski un/vai organizatoriski pasākumi, lai to pārvestu
operatīvā aktīvā rezervē.

4.3.12. Tukšgaitas režīmā VA atvērums, kas nodrošina nominālos apgriezienus,
ir atkarīgs no ūdens spiedienaugstuma. VA palaides atvērumam jābūt lielākam par
tukšgaitas atvērumu pie minimālā spiedienaugstuma. Caurplūde tukšgaitas režīmā pie
dažādiem spiedienaugstumiem jāaprēķina pēc turbīnas izgatavotājrūpnīcas datiem vai
no izstrādātām caurplūdes līknēm. Radiālām (Frensisa) turbīnām tukšgaitas režīmā
jābūt nodrošinātai gaisa ielaišana zem turbīnas vāka. Tukšgaitas režīma izmantošana
jānosaka HES ekspluatācijas instrukcijā.

4.3.13. Ģeneratora režīmā (SG) hidroagregāti var tikt izmantoti kā bāzes vai
galotņu enerģijas avoti, kā arī, lai piedalītos energosistēmas frekvences regulēšanā un
jaudas bilancē. Hidroagregātiem, kuriem ir ciparu turbīnas regulatori vai speciālās
automātiskās ierīces jaudas regulēšanai, var strādāt arī ar fiksēto jaudu. Ūdens
caurplūde jāaprēķina pēc caurplūdes raksturlīknēm. Pēc iespējas jāstrādā ar slodzi, kas
atbilst optimālam lietderības koeficentam pie attiecīga spiedienaugstuma.

4.3.14. Sinhronā kompensatora (SK) režīms. Ģeneratora pārvešanai no SG uz
SK režīmu pie LB ūdens līmeņa virs darba rata apakšējās daļas, darbrata kamera
jāatbrīvo no ūdens ar spiesta gaisa palīdzību. Pēc SK pārejas režīma pabeigšanas
nepieciešams pārliecināties par ūdens atspiešanu. Katram hidroagregātam SK režīmā
jābūt noteiktam aktīvās jaudas patēriņam no tīkla. Strādājot SK režīmā, katram
hidroagregātam HES diennakts atskaitē jābūt uzrādītai patērētai aktīvai elektroenerģijai
no tīkla SK režīmā.
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4.3.15. Hidroģeneratoru normālais režīms ir tāds režīms, kādā ir paredzēta
ilgstoša ģeneratora darbība pie pieļaujamām parametru atkāpēm (sprieguma, strāvas,
frekvences, temperatūras, dzesējošā ūdens spiediena) no nomināliem. Tādi režīmi
uzrādīti rūpnīcas instrukcijā un precizēti ekspluatācijas instrukcijā. Hidroģeneratora
darba režīmi pie nomināliem parametriem tiek saukti par nomināliem.

4.3.16. Ekspluatācijā maksimāli pieļaujamā rotora tinumu temperatūra tiek
noteikta ierosmes maksimālajam lielumam pie nomināliem jaudas koeficenta,
dzesējošas vides temperatūras un sekojošiem statora sprieguma un strāvas lielumiem:
0,95 Unom un 1,05 Inom; Unom un Inom; 1,05 Unom un Inom.

Piezīme: Ierosmes strāvas lielumu pie noteiktiem statora strāvas un sprieguma lielumiem var
noteikt eksperimentāli vai grafoanalitiski.

4.3.17. Temperatūras mērīšana jāveic: statora tinumiem – ar termopretestības
palīdzību, kas uzstādīti starp tinumu stieņiem vai zem stieņiem vai uzstādīti uz stieņu
sāna virsmas pie izejas no rievas; statora tēraudam – ar termopretestību palīdzību,
uzstādīto rievas dibenā; rotora tinumam – ar pretestības aplēses metodi.

4.3.18. Ģeneratoru mezglu maksimāli pieļaujamās temperatūras nedrīkst būt
lielākas par izgatavotājrūpnīcas un ekspluatācijas instrukcijās noteiktām temperatūrām.

Ja silšanas pārbaužu rezultātā maksimālās konstatētās temperatūras, ģeneratoram
strādājot ilgstoši ar nominālo un maksimālo slodzi, lielākas par maksimāli pieļaujamām
temperatūrām, ģeneratora jauda attiecīgi jāierobežo līdz paaugstinātās silšanas iemesla
noskaidrošanas un novēršanas.

Ja silšanas pārbaužu rezultātā maksimālās konstatētās temperatūras, ģeneratoram
strādājot ilgstoši ar nominālo un maksimālo slodzi, zemākas par maksimāli
pieļaujamām, lietderīgi ekspluatēt ģeneratoru ar paaugstinātu slodzi, jāpieprasa rūpnīca
– izgatavotāja par iespējamību palielināt nominālo jaudu un nepieciešamību veikt
speciālās pārbaudes ģeneratora mezglu maksimālo vietējo temperatūru noteikšanai pēc
papildus uzstādītās siltuma kontroles, modernizēt atsevišķus mezglus utt.

4.3.19.Ģeneratoru nominālai jaudai pie nominālā jaudas koeficenta jāsaglabājas
pie spieguma novirzēm no nominālā līdz 5%. Visiem ģeneratoriem maksimālais darba
spriegums nedrīkst pārsniegt 110% no nominālā. Pie sprieguma virs 105% no
nominālā, ģeneratora pilnā jauda jāsamazina līdz izgatavotājrūpnīcas noteiktajam vai
pēc pārbaužu rezultātiem noteiktajam lielumam.

Pie ģeneratora sprieguma zemāka par 95% no nominālā, statora strāva nedrīkst
pārsniegt 105% no ilgstoši pieļaujamā lieluma pie esošās dzesējošās vides
temperatūras.

4.4. Speciālie hidroģeneratoru režīmi

4.4.1. Hidroģenerators(i) izdalīts(i) uz 110 kV vai 330 kV pārvades elektrolīniju
pašpatēriņa atjaunošanai elektrostacijās pēc to pilnīgas nodzēšanas, piem., Ignalinas
AES, Baltijas ES u.c. totālu  avāriju gadījumos.

Ja hidroģeneratori tiek izdalīti uz kādu tranzīta 330 kV pārvades elektrolīniju,
jāparedz, ka tiem būs jāstrādā reaktīvās jaudas pieņemšanas režīmā, t.i. ar samazinātu

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

Tikai lasīšanai



                                                                                                     084  LEK:200548

ierosmes strāvu līdz minimāli pieļaujamam lielumam. Lai nodrošinātu hidroģeneratora
termiskās noturības kritērijus, elektrostacijas dežūrpersonālam jāizmanto
izgatavotājrūpnīcas hidroģeneratoram noteiktās pieļaujamo jaudu diagrammas
[P=f(Q)].

Šādam hidroģeneratoru izdalīšanas režīmam uz kādu tranzīta 110 kV vai 330 kV
pārvades elektrolīniju elektrostacijas pašpatēriņa atjaunošanai jābūt iepriekš izstrādātai,
savstarpēji saskaņotai un eksperimentāli pārbaudītai programmai vai instrukcijai.

Hidroģenerators iepriekš minētā režīmā ir izmantojams, ja uz tā ir darboties
spējīgs primārais frekvences regulators ar nejutības zonu pēc frekvences novirzes no
nominālās mazākas par 20 mHz un ir iespēja 5 s intervālā izmainīt tā aktīvo jaudu ne
mazāk par 5% Pnom.

4.4.2. Hidroģenerators tiek izmantots totālas avārijas seku likvidēšanai, atjaunojot
pašpatēriņu elektrostacijā. Tā pirmā hidroģeneratora ieslēgšanai var izmantot
pašsinhronizācijas paņēmienu. Katru nākošo hidroģeneratoru ieteicams pieslēgt,
izmantojot precīzās sinhronizācijas paņēmienu.

Šādās avārijas situācijās ir pieļaujama hidroģeneratora statora pārslodze pēc
strāvas ierobežotā laikā. Tabulā 4.6.1. ir parādītas hidroģeneratoru pieļaujamās strāvas
pārslodzes procentos no nominālās strāvas.

Tabula  4.6.1.

Ģeneratoru statoru pieļaujamās strāvas pārslodzes, procentos no nominālās strāvas
Ar tiešo statora tinumu dzesēšanuMaksimālās

pārslodzes
ilgums

minūtēs

Ar netiešo statora tinumu
dzesēšanu Ūdens dzesēšana Ūdeņraža dzesēšana

60 110 110 -
15 115 115 -
10 - - 110
6 120 120 115
5 125 125 -
4 130 130 120
3 140 135 125
2 150 140 130
1 200 150 150

4.4.3. Hidroģeneratori reaktīvās jaudas pieņemšanas režīmā tiek izmantoti
sprieguma pazemināšanai 330 kV elektrotīklā.

Arī šajā gadījumā hidroģeneratoram jānodrošina termiskās noturības kritēriji,
izmantojot izgatavotājrūpnīcas noteiktās pieļaujamo jaudu diagrammas [P=f(Q)],
izņemot gadījumus, kad tas strādā sinhronā kompensatora režīmā.

4.4.4. HES un tās hidroģeneratori kopā ar izdalīto Baltijas energosistēmu reģionu
strādā izolētā režīmā. Šādā režīmā iepriekš noteiktam hidroģeneratoru skaitam
jānodrošina frekvences uzturēšana 50 ± 0,05 Hz robežās, izmantojot primāro un
sekundāro regulēšanu, atbilstoši atsevišķas programmas vai instrukcijas prasībām.
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4.5. Hidroagregāta avārijas apture no aizsardzību iedarbības

4.5.1. Iedarbojoties ģeneratora vai bloka diferenciālai aizsardzībai, ģeneratoram
jāatslēdzas no elektrotīkla un hidroagregātam jāapstājas.

4.5.2. Iedarbojoties hidromehāniskajām aizsardzībām, hidroagregātam
jāatslogojas, jāatslēdzas no elektrotīkla un jāapstājas. Aizsardzībai pie hidroagregāta
apgriezienu skaita palielināšanās virs pieļaujamiem, jāiedarbojas uz avārijas
apturēšanas vārstu vai ātri krītošiem aizvariem.

4.5.3. Aizsardzību iedarbībai jāseko avārijas skaņas un vizuālai (ar signālrelejiem
vai monitoru) signalizācijai, kā arī traucējumu automātiskai reģistrācijai (ja tāds
reģistrators ir).

4.5.4. Aizliegts debloķēt aizsardzību relejus un signālrelejus līdz hidroagregāta
pilnīgai apturēšanai un aizsardzības iedarbības iemesla noskaidrošanai.

4.5.5. Ja avārijas aptures procesā atsevišķas operācijas nenotiek automātiski, tās
jāveic manuāli.

4.5.6. Pēc aizsardzības iedarbības iemesla noskaidrošanas jādebloķē elektriskās
un hidromehāniskās aizsardzības.

4.5.7. Hidroagregāta avārijas apturēšanas iemesls un laiks jāieraksta operatīvajā
žurnālā un jāpaziņo energosistēmas dispečeram.

4.5.8. Operatīvajā žurnālā detalizēti jāapraksta automātikas, aizsardzību un
personāla darbība.

4.5.9. Atkārtota hidroagregāta palaišana atļauta tikai pēc aizsardzību iedarbības
iemesla noskaidrošanas, iekārtas defekta vai bojājuma novēršanas un tehniskā vadītāja
atļaujas saņemšanas.

4.5.10. RAA personālam jāveic tās aizsardzības, kuras nepareiza darbība izsauca
hidroagregāta apturēšanu, pēcavārijas pārbaude.

4.5.11. Pēc automātiskās atslēgšanās no elektrotīkla hidroagregāts jāpārbauda
saskaņā ar vietējās instrukcijas prasībām.

4.5.12. Hidroagregāta joņošanas izsardzības iestatījumam jābūt lielākam par
maksimāli iespējamo apgriezienu skaitu pie pilnas slodzes nomešanas.

4.5.13. Ja, nometot slodzi, hidroagregāta apgriezienu skaits ir lielāks par
pieļaujamo, jāsamazina vadaparāta aizvēršanās laiks.
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4.6. Ierobežojumi

4.6.1.Ierobežojumi hidroagregātiem

4.6.1.1. Turbīnu regulatoriem jābūt aprīkotiem ar automātiskiem jaudas
ierobežotājiem pēc spiedienaugstuma, kuri nepieļauj hidroagregāta pārslodzi pie
spiedienaugstuma, lielāka par aprēķināto. Vadaparāta atvēršanās robežām jābūt
noteiktām pēc pārbaudēm pie minimālā spiedienaugstuma.

4.6.1.2. HES dežūrpersonālam jāseko maksimāli pieļaujamai faktiskās slodzes
atbilstībai pēc atsūkšanas augstuma, kas uzrādīts turbīnas ekspluatācijas raksturlīknēs
atbilstoši dažādiem spiedienaugstumiem un jaudām.

4.6.1.3. Nosakot hidroagregāta regulēšanas diapazonu, jāievēro maksimāli
pieļaujamās jaudas robežas, kas uzrādītas turbīnas ekspluatācijas raksturlīknēs pie
dažādiem spiedienaugstumiem un precizētas pēc speciālu pārbaužu rezultātiem.

4.6.1.4. Speciālu pārbaužu rezultātā jānosaka paaugstināto vibrāciju un vārpstas
izsitienu zonas pēc jaudas, kuras atrodas regulēšanas diapazonā. Ilgstoša HA darbība
šajās zonās nav pieļaujama, kas jānosaka vietējā instrukcijā vai tehniskajā rīkojumā.

4.6.1.5. Vietējās instrukcijās jānosaka minimālais laika periods starp HA apturi
un atkārtotu palaidi.

4.6.1.6. Atkarībā no HA tehniskā stāvokļa, tehniskais vadītājs var noteikt arī citus
palaides ierobežojumus.

4.6.2. Ierobežojumi hidroģeneratoriem

4.6.2.1. Katram hidroģeneratoram izgatavotājrūpnīca nosaka minimālo ierosmes
strāvu, tāpēc ierosmes regulēšanas sistēmai jābūt aprīkotai ar automātisko minimālās
strāvas ierobežotāju.

4.6.2.2. Hidroģeneratoriem, kuri veikto komutācijas pārslēgumu dēļ strādā
pavājinātā elektrotīklā, režīmos ar minimāli pieļaujamo ierosmes strāvu jāierobežo
aktīvās jaudas ģenerācija nolūkā nodrošināt reglamentētos rezerves koeficientus
maksimāli aplēstai jaudai elektrotīklā pēc statiskās stabilitātes kritērija:

 normālos režīmos, relatīvās vienībās:
 pēc aktīvās jaudas – 0,2,
 pēc sprieguma – 0,15;
 pēcavārijas režīmos, relatīvās vienībās:
 pēc aktīvās jaudas – 0,08,
 pēc sprieguma – 0,1.
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4.6.2.3. Pārejas režīmos elektriskā tīklā nedrīkst pieļaut stabilitātes sabrukšanu
jebkuram hidroģeneratoram.

4.6.2.4. Hidroģeneratoram jānodrošina nominālas jaudas izdošana elektriskā tīklā
pie cos = 0,95, ja notiek reaktīvās jaudas pieņemšana, kā arī pie cos = 0,9, ja notiek
reaktīvās jaudas izdošana.

4.6.2.5.Hidroģeneratoru automātiskiem ierosmes regulatoriem un ierosmes
forsēšanas ierīcēm pie sprieguma pazemināšanās elektriskā tīklā jānodrošina:

 ierosmes sprieguma paaugstināšanos ne mazāk kā 2 reizes, izmantojot
statiskos regulatorus un ne mazāk kā 1,6 reizes, izmantojot bezkontaktu
regulatorus visos iespējamos ģeneratoru darba režīmos;

 statora sprieguma paaugstināšanos līdz maksimāli iespējamai vērtībai laikā
līdz 0,5 s, bet sprieguma pazemināšanos – laikā līdz 0,8 s;

 automātisku paaugstināta statora sprieguma ierobežošanu laikā, kas lielāks
par 20 s;

 sprieguma un aktīvās jaudas svārstību dzēšanu pret elektrisko tīklu, jo sevišķi
frekvences robežās 0,2 – 3 Hz, laikā, kas nepārsniedz 10 s.

4.6.2.6. Nav pieļaujama hidroģeneratoru darbība pie zemesslēguma ierosmes
ķēdēs.

4.6.2.7. Ja hidroģeneratora statora sprieguma tīklā ir vienfāzes zemesslēgums, tad
hidroģeneratori ar 50 MW un lielāku jaudu automātiski jāatslēdz no tīkla. Ja
hidroģeneratoru neatslēdz relejaizsardzība, hidroģenerators nekavējoties jāatslogo un
jāatslēdz no tīkla manuāli. Analogi jādarbojas relejaizsardzībai vienfāzes zemesslēguma
gadījumā mazākas jaudas hidroģeneratoru statora tinumā, ja zemesslēguma strāva
pārsniedz 5 A.

Hidroģeneratori ar jaudu mazāku par 50 MW var darboties ar vienfāzes
zemesslēgumu ne ilgāk par 2 stundām, ja zemesslēguma strāva nepārsniedz 5 A. Ja
zemesslēgums nav statora tinumā, ar tehniskā vadītāja atļauju ģeneratoru var darbināt ar
vienfāzes zemesslēgumu statora sprieguma tīklā 6 stundas.

4.6.2.8.Viena hidroģeneratora asinhronais režīms pret citiem, kas saslēgti pie
vienas kopnes un pieslēgti pie kopīga spriegumu paaugstinoša transformatora, nav
pieļaujams.

4.6.2.9.Nav pieļaujama hidroģeneratoru statiskās stabilitātes sabrukšana, ja
nesimetriskais īsslēgums spriegumu paaugstinošā transformatora augstsprieguma pusē
tiek atslēgts ar laiku līdz 0,25 s.

4.6.2.10.Nav atļauta ilgstoša hidroģeneratora darbība virs maksimāli pieļaujamām
vibrācijām, kuru līmeni noteikusi izgatavotājrūpnīca.

4.6.2.11.Hidroģeneratoriem, kuri ieslēgti elektriskā tīkla caur spriegumu
paaugstinošo transformatoru, transformatora augstākā sprieguma pusē jānodrošina
spriegums robežās no 0,95 Unom līdz 1,05 Unom, ja frekvence elektriskā tīklā samazinās
līdz 47,5 Hz. Ja frekvence samazinās līdz 49 Hz, hidroģeneratoriem jāsaglabā to
nominālā aktīvā jauda, ja tā nokrīt līdz 47,5 Hz – jāsaglabā ne mazāk par 0,85 Pnom.

Ja frekvence elektriskā tīklā pieaug līdz 52 Hz, hidroģeneratoram atļauts strādāt
ar samazinātu jaudu, nodrošinot spriegumu paaugstinošā transformatora
augstsprieguma pusē spriegumu robežās no 0,95 Unom līdz 1,05 Unom.

4.6.2.12.Ģeneratora spriegums darba gaitā nedrīkst pārsniegt 110% Unom.
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4.6.2.13.Hidroģeneratoru ar statora tinumu netiešo gaisa dzesēšanu pieļaujama
strāvu starpība fāzēs: 20% pie jaudas ≤125 MVA, 15% pie jaudas >125 MVA. Visos
gadījumos, strādājot ar nesimetrisku slodzi, strāva noslogotākajā fāzē nedrīkst pārsniegt
nominālo. Pieļaujamā pārslodzes pakāpe var būt palielināta ar izgatavotājrūpnīcas
atļauju.

4.6.2.14.Ģeneratoram, strādājot ar nesimetrisku slodzi, īpaši jākontrolē mezglu
temperatūras. Ja tās pārsniedz pieļaujamās - ģenerators nekavējoši jāatslogo.

4.6.2.15.Hidroģeneratoriem jābūt iekārtai, kas automātiski ierobežo:

 minimālo ierosmes strāvu vai patērēto reaktīvo jaudu,
 maksimālo ierosmes strāvu vai izdoto reaktīvo jaudu,
 maksimālo statora strāvu.

4.6.2.16.Hidroģeneratoru izolētiem gultņiem izolācijas pretestība nedrīkst būt
mazāka par 0,3 M vai izgatavotājrūpnīcas noteiktam lielumam.

4.7. Hidroagregātu remonti

4.7.1. Hidroagregātu darbspējības nodrošināšanai tiem tiek veikti uzturēšanas,
atjaunošanas un avārijas remonti.

4.7.2.Uzturēšanas remonti tiek veikti saskaņā ar LEK002 prasībām. Katram HA
tipam jāizstrādā tipveida uzturēšanas remonta apjoms, kuru apstiprina tehniskais
vadītājs. Pēc remonta jāsastāda tipveida akts – atskaite.

Dažādu mezglu, automātikas sistēmu rekonstrukcijai, lielu defektu novēršanai
jāveic papildus remonti. Šie darbi var tikt veikti paplašināta kārtējā uzturēšanas remonta
robežās.

Uzturēšanas remonta laikā jāveic iekārtas apskate, mezglu un detaļu tīrīšana,
nenozīmīgu defektu, nesaistītu ar darbietilpīgu mezglu izjaukšanu, novēršana.
Uzturēšanas remonta apjomā jāietilpst: apskatēm, ierosinātāja, kontaktgredzenu un
ierosmes ķēžu tīrīšanai, pieejamo mezglu izolācijas kontrolei (rotors, stators, gultņi
utt.), eļļas un ūdens apgādes sistēmu pārbaudei, citu darbu veikšanai, kādi uzrādīti
izgatavotājrūpnīcas instrukcijā.

 Uzturēšanas remonti jāveic 1-2 reizes gadā, ja izgatavotājrūpnīca nenorāda
savādāk.

4.7.3. Atjaunošanas remonti jāveic HA pamatmezglu darbspējas atjaunošanai,
caurplūdes daļas apsekošanai un remontiem ar nepieciešamo celtniecības darbu apjomu.
Bez tiem jāveic atsevišķu mezglu un detaļu rekonstrukcija. Ne vēlāk, kā divus mēnešus
līdz atjaunošanas remonta uzsākšanai, jāsastāda tehniskās specifikācijas, jānosaka darbu
sākuma un nobeiguma termiņi, nepieciešamie materiāli, rezerves daļas un palīgierīces.
HA atjaunošanas remonti jāveic specializētiem uzņēmumiem HA montāžai un
remontiem. Pēc HA atjaunošanas remonta nobeigšanas darbuzņēmējam jāiesniedz
izpilddokumentācija ar slēpto darbu aktiem, atsevišķo mezglu remontu pieņemšanas –
nodošanas aktiem un formulāriem. Atjaunošanas remonts jāveic saskaņā ar iepriekš
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sastādīto un saskaņoto darbu veikšanas grafiku. Iekārtas valdītājam jānodrošina
atjaunošanas remonta darbu tehniskā uzraudzība.

HA ar lielu ekspluatācijas laiku tiek veikti paplašinātie atjaunošanas remonti ar
pamatmezglu pilnu izjaukšanu un rekonstrukciju.

Atjaunošanas remonti jāveic reizi 5-7 gados atkarībā no HA tehniskā stāvokļa.
Atjaunošanas remonta nepieciešamība jānosaka tehniskajam vadītājam.

Iespējamo izgatavošanas un montāžas defektu savlaicīgai atklāšanai un
novēršanai (t.sk. pieres daļu stiprinājumu pastiprināšanai, statora rievu pārķīlēšanai,
kopņu un kronšteinu stiprinājumu pārbaudei, statora stieņa presējuma blīvuma un
stiprinājuma pārbaudei) no jauna montētiem HA pirmie remonta darbi jāveic ne vēlāk
kā pēc 6000 darba stundām pēc hidroagregāta nodošanas ekspluatācijā.

Pirmo remonta darbu termiņa pārcelšana pieļaujama, ja šis laiks sakrīt ar rudens –
ziemas slodžu maksimumu. Tādā gadījumā pēc 6 mēnešiem pēc hidroagregāta
palaišanas jāveic ģeneratora apskate. Ja apskates laikā atklātas ģeneratora mezglu
bojājumu pazīmes (izolācijas noberzumi, kontaktu korozija, bandāžu atslābinājums,
izkrituši ķīļi, izlīdušie ķīļu ieliktņi un citi defekti), HA jāaptur tuvākā laikā konstatēto
defektu novēršanai.

4.7.4. HA remonta ilgums atkarīgs no darbu apjoma un orientējoši sastāda:

 uzturēšanas remontiem 4-5 darba dienas;

 atjaunošanas remontiem 45-60 diennaktis;

 aplašinātiem atjaunošanas remontiem vai rekonstrukcijām 6-10 mēneši.

4.7.5. Pēc atjaunošanas remontiem HA sagatavošana palaidei, ieregulēšanas
darbi, nepieciešamās pārbaudes un palaide jāveic pēc atsevišķas programmas saskaņā ar
šī standarta p. 3.1..

Nepieciešamības gadījumos jākonsultējas izgatavotājrūpnīcā vai specializētos
uzņēmumos.

4.7.6. Visi HA uzturēšanas un atjaunošanas remonti tiek veikti saskaņā ar
energosistēmas apstiprināto pamatiekārtas atslēgumu grafiku.

4.7.7. HA avāriju seku novēršanai tiek veikti avārijas remonti.

4.7.8. Remontu veikšanai jāiesniedz pieteikums energosistēmas dispečeru
dienestam ar remonta termiņu norādi.
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4.8. Turbīneļļas

4.8.1. Hidroagregāta iekārtās jālieto eļļas, kādas nosaka iekārtas
izgatavotājrupnīca vai arī eļļas ar līdzīgām īpašībām. Izvēloties eļļas marku jāņem vērā
to ekspluatācijas pieredzi energosistēmā.

4.8.2. Eļļu (turbīneļļu, izolācijas eļļu, smēreļļu, smērvielu un citu) ekspluatācijai
hidroelektrostacijās jāorganizē eļļas saimniecība, kas paredzēta sekojošu funkciju
veikšanai:

 eļļas saņemšanai, apstrādei un saglabāšanai;

 no iekārtas nolietas, ekspluatācijā bijušas eļļas apstrādei un atjaunošanai
atkārtotai lietošanai;

 eļļas savākšanai , utilizācijai un realizācijai;

 saņemtās eļļas kontrolei un apstrādei;

 ekspluatācijā esošas eļļas periodiskai kontrolei.

4.8.3. Eļļas kvalitātes kontrole jāveic specializētai ķīmiskajai laboratorijai, bet
kontroles grafiku sastādīšana, kā arī apstrādes tehnoloģijas tehniskā vadība un
rekomendācijas par eļļu lietošanu, atsevišķos gadījumos konsultējoties ar kompetentiem
speciālistiem, jāveic atbilstošai struktūrvienībai.

4.8.4. Eļlai, ko saņem elektrostacijā no piegādātāja, jābūt dokumentiem, kas
raksturo eļļas īpašības, kvalitāti un lietošanas jomu.

4.8.5. Saņemtām svaigām turbīneļļām (naftas un sintētiskām) līdz izliešanai no
cisternas jāpārbauda skābes skaitlis, ūdens izvilkuma reakcija, uzliesmošanas
temperatūra, viskozitāte, mehāniskie piemaisījumi un ūdens saturs. No cisternas eļļas
rezervuārā ielietai naftas eļļai jāpārbauda  stabilitāte pret oksidēšanos.

4.8.6. Eļļas saimniecībā saņemtā eļļa jāapstrādā un jāsagatavo iepildīšanai
ieskartā.

4.8.7. Svaigai turbīneļļai jāatbilst sekojošām normām:

 skābes skaitlis nedrīkst būt lielāks par 0,6 mg KOH uz 1g eļļas;

 ūdens izvilkuma reakcijai jābūt neitrālai;

 mehāniskie piemaisījumi – tīrības klase ne augstāka par 15/12 pēc ISO 4406
klasifikācijas;
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 ūdens saturs nedrīkst būt lielāks par 40 mg/kg;

 uzliesmošanas temperatūra – ne zemāka par 1900C;

 kinemātiskā viskozitāte 400C – 41,4-50,6 mm2/s;

 stabilitāte pret oksidēšanos – skābes skaitlis ne lielāks par 0,6 mg KOH uz 1
g eļļas, nogulsnes – ne vairāk par 0,005%.

4.8.8. Turbīneļļām jāveic saīsinātās, pilnās, ārpuskārtas ķīmiskās analīzes un
vizuālā kontrole.

4.8.9. Naftas eļļas saīsinātas analīzes apjomā ietilpst skābes skaitļa, viskozitātes,
uzliesmošanas temperatūras atvērtā tīģelī, ūdens izvilkuma reakcijas, mehānisko
piemaisījumu, duļķu un ūdens satura noteikšana. Duļķu saturu nosaka tad, ja eļļas
skābes skaitlis samazinās līdz 0,1 mg KOH/g eļļas un sāk pieaugt.

Sintētisko eļļu saīsinātas analīzes apjomā ietilpst skābes skaitļa, ūdens izvilkuma
reakcijas, ūdens satura un mehānisko piemaisījumu noteikšana.

Saīsinātās analīzes jāveic:

 ne vēlāk kā 24 stundas no ekspluatācijas sākuma (pēc iekārtas darba
parametru sasniegšanas);

 pēc tam ne vēlāk kā mēnesi pēc iepildīšanas sistēmā;

 turpmāk ne retāk kā reizi gadā, ja eļļa ir pilnīgi caurspīdīga un izšķīdušās
duļķes nepārsniedz 0.005% no kopējās masas.

Ja novēro skābes skaitļa palielināšanos par 0,1 mg KOH/g eļļas, salīdzinot ar
iepriekšējo noteikšanas reizi, pārbaude veicama reizi mēnesī. Ja izšķīdušas duļķes
pārsniedz 0,005% - saīsināta analīze jāizdara ne retāk kā reizi 6 mēnešos. Ja eļļā duļķes
vai mehāniskos piemaisījumus, jāizdara ārpuskārtas saīsinātā analīze.

Rezervē esošai turbīneļļai saīsinātās analīzes jāizdara ne retāk kā reizi 3 gados un
pirms iepildīšanas iekārtā.

4.8.10. Pilnās ķīmiskās analīzes apjomā vēl papildus iepriekš nosauktajiem
parametriem ietilpst stabilitātes pret oksidēšanos noteikšana. Pilnā ķīmiskā analīze
jāveic: iepērkot jaunas eļļas, pēc tās izliešanas no cisternas rezervuārā un pēc tam vienu
reizi gadā – pirms ziemas maksimuma.

4.8.11. Eļļas vizuālajā kontrolē nosaka, vai tā nesatur ūdeni, duļķes un
mehāniskos piemaisījumus un vai nav nepieciešams to attīrīt. Hidroturbīnās lietotā eļļa
hidroelektrostacijās ar pastāvīgu operatīvo dežūrpersonālu vizuāli jāpārbauda reizi
nedēļā, hidroelektrostacijās bez operatīvā dežūrpersonāla – katrā kārtējā apskatē, bet ne
retāk kā reizi mēnesī.

4.8.12. Ārpuskārtas saīsinātā analīze jāveic, ja eļļā konstatē duļķes vai
mehāniskus piemaisījumus.
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4.8.13. Ekspluatācijā esošai turbīneļļai jāatbilst norādītajām normām:

 skābes skaitlis nedrīkst būt lielāks par 0,6 mg KOH uz 1g eļļas;

 ūdens izvilkuma reakcijai jābūt neitrālai;

 mehāniskie piemaisījumi – tīrības klase ne lielāka par 16/13 pēc ISO 4406
klasifikācijas;

 ūdens saturs nedrīkst būt lielāks par 300 mg/kg;

 uzliesmošanas temperatūras pazemināšanās pieļaujama ne vairāk kā par 30
0C, salīdzinot ar sākotnējo vērtību;

 kinemātiskā viskozitātes izmaiņa pieļaujama ne lielāka par 20% no tās
sākotnējās vērtības;

 duļķes – ne vairāk par 0,01%.

4.8.14. Hidroelektrostacijās turbīneļļas rezerve (pastāvīgais krājums) jāglabā tādā
daudzumā, kāds ir nepieciešams viena lielākā hidroagregāta eļļas sistēmai un krājumu
papildināšanai 6 mēnešu patēriņa apmērā.

5. Drošības prasības, veicot hidroagregātu apkalpi

5.1. Veicot darbus pie hidroturbīnām un to palīgiekārtām, jāizpilda standarta LEK
037 “Drošības prasības, veicot darbus hidroelektrostaciju hidrotehniskajās būvēs un
hidroietaisēs” sadaļu 1.3., 1.5.-1.10., 2., 3., 4., 5. prasības.

5.2. Veicot darbus pie hidroģeneratoriem un to palīgiekārtām, jāizpilda LEK 025
“Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs” sadaļu 1.3., 1.6.-1.13., 2., 3., 4.1.-
4.10., 4.14., 4.16., 5., 7., 15., 17. prasības.

5.3. Bez punktos 5.1. un 5.2. minēto standartu prasībām jāievēro vispārējo LR, ar
darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu, speciālo drošības instrukciju prasības.

6. Hidroagregāta rezerves daļas, to glabāšana

6.1. Ģeneratora statora tinuma rezerves stieņi un rotora tinuma rezerves polu
spoles jāglabā sausās apsildāmās telpās pie temperatūras ne zemākas par +5 C, pie
kam jāizslēdz tiešo saules staru, apsildes aparātu, skābju tvaiku un citu agresīvo vielu
iedarbība.
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6.2. Stieņi jāglabā transporta (rūpnīcas) iepakojumā vai uz stalažām. Stalažām
jābūt tādām, lai stieņa taisnā daļa atbalstās visā garumā vai tai būtu ne mazāk par 100
mm plati atbalsti, izvietoti attālumā ne lielākā par 1,0 –1,5 m viens no otra (atkarībā no
stieņa izmēra); pie tam atbalstam jābūt stieņa pieres daļā. Stieņiem jāatbalstās uz klāja
vai balsta ar šauro malu, pieres daļas jāizvieto ar izlocīto daļu uz augšu.

Ieteicams stieņus glabāt saliktus visas taisnās daļas garumā uz cietiem gareniem
leņķiem vai dēļu konstrukcijām, šajā gadījumā pieļaujams palielināt attālumu starp
balstiem līdz 2 m.

Stieņus rekomendē glabāt ietītus vai nosegtus pasargāšanai no pieputēšanas.
Stieņu ar rievas daļas garumu līdz 2 m pārnešana jāveic ar piesietiem rievas daļai

balsta dēļiem vai 6.2. p. norādītām konstrukcijām, lai novērstu šūpošanos un stieņu
pieres daļu lūzumus.

6.3. Stieņu izolācijas pārbaude jāveic pirms to ielikšanas glabāšanai un pirms
ielikšanas statorā, remontējamā ģeneratora tuvumā. Periodiskās pārbaudes jāveic
izņēmuma gadījumos pie redzamiem stieņu bojājumiem vai to bojājumu draudiem
(triecieniem, stalažu bojājumiem, pārvešanai uz citu glabāšanas vietu utt.);

6.4. Bez augstsprieguma pārbaudēm jāveic pārējās pārbaudes, nepieciešamās šī
tipa stieņiem.

6.5. Pirms stieņu augstsprieguma pārbaudēm jāveic to vizuālā pārbaude.
Visi konstatētie ārējo pārklājumu bojājumi jānovērš līdz augstsprieguma

pārbaudei. Ja stieņus glabājot izpildītas 6.1.p. prasības, stieņu žāvēšana pirms
augstsprieguma pārbaudes nav nepieciešama.

 Ja 6.1. punkta prasības nav izpildītas, jautājums par stieņu žāvēšanas
nepieciešamību un žāvēšanas metodi jāizlemj tehniskajam vadītājam. Augstsprieguma
pārbaudes spriegums jāizvēlas saskaņā ar spēkā esošām “Elektroietaišu pārbaužu
normām”, kā arī izgatavotājrūpnīcas instrukcijām.

6.6. Rotora tinuma rezerves polu spoles jāglabā atbilstoši 6.2.p. prasībām.

6.7. Ģeneratoru un kompensatoru gumijas blīvējumi (ieliktņi, šņores, bukses,
gredzeni, manšetes) jāglabā telpā pie temperatūras no 5 C līdz 40 C. Gumijas detaļu
glabāšanas laikā tām jābūt izlīdzinātā veidā, lai izslēgtu to deformācijas, plaisu rašanos;
Detaļām jābūt pasargātām no tiešo saules un siltuma staru, no eļļas, benzīna, petrolejas
un to tvaiku iedarbības, kā arī no skābes, sārmu, agresīvu gāzu un citu, gumiju bojājošu,
vielu iedarbības.

6.8. Hidroagregāta rezerves mezgli un detaļas glabājami kā norādīts
izgatavotājrūpnīcas instrukcijās.
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Latvijas energostandartā LEK 084 “Hidroagregātu ekspluatācijas noteikumi”
veikt sekojošus papildinājumus un izmaiņas:

Punktu 4.8.1. aizvietot ar “Hidroagregāta iekārtās jālieto eļļas, kādas nosaka
iekārtas izgatavotājrūpnīca vai arī eļļas ar līdzīgām īpašībām. Pēdējā gadījumā atļauju
tās lietošanai dod tehniskais vadītājs. Izvēloties eļļas marku jāņem vērā to
ekspluatācijas pieredzi energosistēmā”;

Punktu 4.8.2. aizvietot ar “Eļļu (turbīneļļu, izolācijas eļļu, smēreļļu, smērvielu
un citu) ekspluatācijai elektrostacijās jāorganizē eļļas saimniecība, kuras funkcijas
nosaka hidroelektrostacijas tehniskais vadītājs”;

Punktu 4.8.6. izslēgt;

Punktā 4.8.7. “skābes skaitlis nedrīkst būt lielāks par 0,6 mg KOH uz 1g eļļas”
aizvietot ar “skābes skaitlis nedrīkst būt lielāks par 0,2 mg KOH uz 1g eļļas”;

“uzliesmošanas temperatūra – ne zemāka par 190 0C” aizvietot ar
“uzliesmošanas temperatūra – ne zemāka par 190 0C”;

“kinemātiskā viskozitāte 400C – 41,4-50,6 mm2/s” aizvietot ar “kinemātiskā
viskozitāte 40 0C – 41,4-50,6 mm2/s”;

Punktā 4.8.10. “Pilno ķīmisko analīzi jāveic iepērkot jaunas eļļas, pēc tās
izliešanas no cisternas rezervuārā un pēc tam vienu reizi gadā – pirms rudens-ziemas
maksimuma” aizvietot ar “Pilno ķīmisko analīzi jāveic saņemot jaunas eļļas un pēc to
izliešanas no cisternas rezervuārā”;

Punktā 4.8.13. “uzliesmošanas temperatūras pazemināšanās pieļaujama ne vairāk
kā par 300C, salīdzinot ar sākotnējo vērtību” aizvietot ar “uzliesmošanas temperatūras
pazemināšanās pieļaujama ne vairāk kā par 30 0C, salīdzinot ar sākotnējo vērtību”;

Punktu 4.8.14. aizvietot ar “Turbīneļļas rezerves daudzumu, glabāšanas un
izmantošanas kārtību nosaka hidroelektrostacijas tehniskais vadītājs”
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