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1. Cel wiczenia.

Celem wiczenia jest poznanie budowy, wła ciwo ci i opisów charakterystyk
generatorów synchronicznych.
2. Wprowadzenie.
2.1 Podział generatorów ze wzgl du na budow wirnika.
Wirniki generatorów synchronicznych stosowanych w energetyce to:
-wirniki cylindryczne zwane te wirnikami z biegunami utajonymi (posiadaj ce
jedn lub dwie pary biegunów)
-wirniki z biegunami jawnymi zwane te wirnikami z biegunami wydatnymi
(posiadaj ce dwie lub wi cej par biegunów)
Generatory wyposa one w wirniki cylindryczne najcz ciej nap dzane s
turbinami parowymi i nazywane s turbogeneratorami.
Generatory z biegunami jawnymi najcz ciej współpracuj z turbinami
wodnymi i nazywane s hydrogeneratorami.
Wzór na pr dko obrotow wirnika generatora synchronicznego n wyra on w
obrotach na minut : n =

f ⋅ 60
p

gdzie ,,f” cz stotliwo

w [Hz] a ,,p” liczba par

biegunów wirnika.
2.2 Wł czanie generatora do sieci.
Przed zamkni ciem wył cznika ł cz cego generator z sieci przeprowadza si
synchronizacj . Synchronizacja mo e by realizowana: automatycznie,
półautomatycznie lub r cznie. O jako ci synchronizacji decyduje spełnienie
trzech warunków zgodno ci pomi dzy napi ciami generatora i sieci:
-warto ci skutecznej (UG=US) [dopuszczalne niezgodno ci 2% do 3%]
-cz stotliwo ci (fG=fS) [dopuszczalna niezgodno 0,1% ]
-fazy ( =0 brak przesuni cia fazowego pomi dzy napi ciami generatora i sieci)
[dopuszczalne niezgodno ci 2% do 3%]
Jest jeszcze czwarty warunek, który musi by spełniony zawsze ale sprawdzany
jest tylko przed pierwszym wł czeniem generatora do sieci:
-zgodna kolejno faz (po zamkni ciu wył cznika pola wiruj ce wytworzone w
tworniku generatora przez napi cie sieci i pole wytworzone przez wiruj cy
wirnik musz obraca si w tym samym kierunku).
-W synchronizacji r cznej poprzez regulacj pr du wzbudzenia i pr dko ci
turbiny trzy pierwsze warunki spełniamy r cznie, r cznie (obserwuj c
wskazania kolumny synchronizacyjnej) wł czamy te wył cznik.

-W synchronizacji półautomatycznej jest podobnie tylko wył cznik zamyka si
automatycznie
-W synchronizacji automatycznej wszystko odbywa si automatycznie.
Czwarty warunek jest realizowany przez ekipy monta owe przed pierwszym
wł czeniem generatora do sieci.
-Synchronizacj dokładn nazywamy precyzyjne spełnienie trzech pierwszych
warunków przed zamkni ciem wył cznika.
-Synchronizacjami: zgrubn , po pieszn , oraz niedokładn nazywamy
przybli one spełnienie tych warunków przed zamkni ciem wył cznika (mo na
je stosowa tylko za zgod producenta generatora).
-Samosynchronizacj nazywamy wł czenie niewzbudzonego wiruj cego z
pr dko ci synchroniczn generatora do sieci, który po wł czeniu wzbudzenia
zostaje wci gni ty do pracy synchronicznej (mo na j stosowa tylko za zgod
producenta generatora).
Obecnie najcz ciej stosowana jest synchronizacja automatyczna.
2.3. Kolumna synchronizacyjna.
Kolumn synchronizacyjn nazywamy zestaw przyrz dów pozwalaj cych
przeprowadzi synchronizacj dokładn . Kolumna składa si najcz ciej z:
dwóch woltomierzy sieciowego i generatora (lub jednego mierz cego ró nic
tych napi ), dwóch cz sto ciomierzy sieciowego i generatora (lub jednego
mierz cego ró nic cz stotliwo ci) i synchronoskopu pozwalaj cego na
okre lenie k ta przesuni cia fazowego pomi dzy napi ciem sieci i generatora.
2.4. Rodzaje współpracy generatora z sieci :
Ze wzgl du na warto znamionow mocy generatora i mocy pozostałych
generatorów pracuj cych w sieci wyró niamy trzy przypadki współpracy
generatora z sieci :
-Praca na sie sztywn , gdy moc generatora jest znacznie mniejsza od mocy
sieci: PG« PS.
-Praca na sie elastyczn gdy te moce s porównywalne: PG PS.
-Praca samotna gdy moc generatora jest znacznie wi ksza od mocy sieci: PG»PS.
Przypadek pierwszy wyst puje najcz ciej, wtedy cz stotliwo i napi cie w
sieci w znikomym stopniu zale od mocy turbiny i pr du wzbudzenia naszego
generatora.

2.4. Straty wyst puj ce w generatorze.
Nie cała moc czynna dostarczana przez wał z turbiny do generatora jest
oddawana do odbiorców. Straty (równe ró nicy tych mocy) dzielimy na:

-Straty obci eniowe proporcjonalne (w przybli eniu) do kwadratu pr du
oddawanego do odbiorców
-Straty jałowe proporcjonalne (w przybli eniu) do kwadratu napi cia generatora.
-Straty wzbudzenia równe mocy traconej w obwodzie wzbudzenia (pr dnica
synchroniczna z wiruj cymi prostownikami, pr dnice pr du stałego lub
prostowniki statyczne).
-Straty mechaniczne równe mocy traconej na tarcie [w ło yskach, wirnika o gaz
wypełniaj cy generator (powietrze lub wodór) i szczotek o pier cienie (je li
takie wyst puj ) ], do strat mechanicznych zalicza si te moc zu yt na
chłodzenie i smarowanie generatora (pomp wodnych i olejowych oraz
wentylatorów powietrza i wodoru).
2.5. Sprawno generatora.
Sprawno generatorów synchronicznych nale y do przedziału:
(96%÷99%)
Przebieg sprawno ci w funkcji pr du obci enia: =f(IG) ma charakterystyczny
przebieg wzrastaj co – opadaj cy, najcz ciej generator zaprojektowany jest tak,
e pr d przyjmuje warto znamionow w miejscu gdzie krzywa sprawno ci
zaczyna opada , co oznacza e praca dla: IG>IN jest nie tylko szkodliwa ale
równie nieekonomiczna.
2.6. Podstawowe pomiary elektryczne generatorów.
-Charakterystyka biegu jałowego: zdejmowana przy obracaj cym si z
pr dko ci znamionow generatorze: n=nN odł czonym od sieci.
Charakterystyka ta ilustruje zale no napi cia na zaciskach twornika od pr du
wzbudzenia: UG=f(IW)
-Charakterystyka zwarcia: zdejmowana przy pr dko ci wirowania generatora
bliskiej pr dko ci znamionowej: n nN . Twornik generatora jest odł czony od
sieci i zwarty: IG=f(IW).
-Pomiar izolacji wirnika i twornika generatora.
-Pomiar oporno ci uzwoje wirnika i twornika generatora.
W czasie postoju i ruchu generator jest poddawany wielu innym pomiarom.
2.7. Uproszczony schemat zast pczy jednej fazy twornika.
Przyjmuj c e oporno uzwoje twornika jest pomijalnie mała: R=0
otrzymujemy schemat składaj cy si z:EW – siły elektromotorycznej
proporcjonalnej (w maszynie nienasyconej) do pr du wzbudzenia. Xad –
reaktancji reprezentuj cej oddziaływanie obci onego pr dem odbiorców
twornika. Xs – reaktancji reprezentuj cej rozproszenie (suma tych reaktancji
nazywana jest reaktancj synchroniczn : Xd=Xad+Xd .Wszystkie te elementy
poł czone s szeregowo. Suma wektorów napi EW oraz IG*Xd jest równa
napi ciu UG na zaciskach generatora. K t pomi dzy: EW i UG nazywa si

k tem mocy, a kosinus k ta pomi dzy pr dem twornika IG i napi ciem na
zaciskach twornika UG nazywa si współczynnikiem mocy.
2.8. Charakterystyka k towa generatora.
Charakterystyka ta ilustruje zmian mocy czynnej P oddawanej przez generator
do sieci w funkcji k ta mocy: zawartego pomi dzy wektorem siły
elektromotorycznej wzbudzenia: EW i wektorem napi cia na zaciskach twornika:
UG .Dla generatorów z wirnikiem cylindrycznym ma ona posta sinusoidy w
przedziale od 0 radianów do radianów. Amplituda tej sinusoidy jest tym
wi ksza im wi kszy jest pr d wzbudzenia.
P = m•

UG • Ew
• sin υ
Xd

2.9.Rozbieganie si generatora.
S trzy sytuacje w których generatorowi grozi rozbiegni cie:
-przerwa w obwodzie wzbudzenia,
(300÷400)]
-zwi kszenie k ta mocy powy ej 900 ( /2 rad), [typowo
-odł czenie obci onego generatora od sieci,
pierwsze dwa przypadki s z uwagi na pojawiaj cy si moment hamuj cy
asynchroniczny mniej gro ne,
trzeci przypadek jest gro ny i je li nie zadziałaj pr dko ciowe zabezpieczenia
turbiny i cz stotliwo ciowe generatora mo e doprowadzi do rozbiegni cia si
turbozespołu i zniszczenia generatora i turbiny.
2.10. Dane znamionowe generatora.
UN=400/440 [V]-----------------znamionowe napi cie twornika
IN=1170/1070 [A]---------------znamionowy pr d twornika
SN=812 [kVA]-------------------moc znamionowa
nN=1500 [obr/minut ]---------pr dko znamionowa
f=50[Hz]--------------------------cz stotliwo znamionowa
cos N=0,8------------------------znamionowy współczynnik mocy
UW=46[V]------------------------napi cie wzbudzenia
IW=210 [A]-----------------------pr d wzbudzenia
3. Badania i pomiary; 4. Opracowanie wyników pomiarów; 5.
Sprawozdanie. s opisane w wiczeniu: GENERATOR II (PM-12)
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