LABORATORIUM POMIARÓW MASZYN

GENERATOR II
(PM - 12)
www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape

Opracował: Dr in . Jan Około-Kułak
Sprawdził: Dr in . Tadeusz Wojakowski
Zatwierdził: Dr hab. in . Janusz Kotowicz

1. Cel wiczenia.
Celem wiczenia jest: Poznanie przebiegu charakterystyk generatora. Zdj cie
charakterystyki biegu jałowego (i ewentualnie zwarcia). Przeprowadzenie
synchronizacji dokładnej. Zdj cie (dla kilku warto ci mocy czynnej
doprowadzanej z turbiny) zale no ci pr du mocy biernej i współczynnika mocy
od pr du wzbudzenia generatora.
2. Wprowadzenie.
2.1. Bilans mocy generatora.
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Pel ---straty w uzwojeniu twornika
PFe ---straty w rdzeniu twornika

Pturbiny

Pw ---straty w wzbudnicy

Pm ---straty mechaniczne

Rys.1. Bilans mocy generatora.
2.2. Sprawno
.

generatora w funkcji pr du twornika =f(IG) ; f=fN ; UG=UN.
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Rys. 1 .Wykres sprawno ci w funkcji pr du generatora.

2.3. Uproszczony schemat jednej fazy generatora i odpowiadaj cy mu
wykres wskazowy.
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Rys.3.1.Uproszczony schemat jednej fazy twornika
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Rys.3.2. Wykres wskazowy jednej fazy twornika.

2.4. Schemat do zdejmowania charakterystyki biegu jałowego i
odpowiadaj ca mu charakterystyka.
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Rys.4.1. Schemat
2.5.

Rys.4.2. Charakterystyka biegu jałowego

Schemat do zdejmowania charakterystyki zwarcia i
odpowiadaj ca mu charakterystyka.
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Rys.5.1. Schemat

Rys.5.2. Charakterystyka zwarcia

2.6. Charakterystyka k towa generatora.
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Rys. 6. Charakterystyka k towa mocy turbogeneratora (zalecany przedział pracy
dla k tów mocy nale cych do przedziału 1/6 do 2/9 radianów.
3. Badania i pomiary.
3.1.

Okre lenie wielko ci mierzonych.

Wielko ciami mierzonymi s :
Iw --- pr d wzbudzenia generatora
Uw --- napi cie wzbudzenia generatora
IG --- pr dy w trzech fazach generatora
UG--- napi cia w trzech fazach generatora
P --- moc czynna oddawana przez generator
Q --- moc bierna wydawana przez generator
3.2. Przebieg wiczenia.
1. Zdj charakterystyk biegu jałowego UG=f(Iw). (dla pr dko ci wirowania
n=nN)
2. Zdj charakterystyk zwarcia IG=f(Iw). (dla pr dko ci wirowania n nN)
3. Przeprowadzi synchronizacj dokładn .
4. Dla kilku warto ci mocy czynnej dostarczanej z turbiny zdj
charakterystyki: IG=f(Iw); Q=f(Iw); cos =f(Iw) gdzie:
cos ϕ =

P

P2 + Q2

.

4. Opracowanie wyników pomiarów.
1. Wypełni tabele pomiarowe.
2. Sporz dzi wykresy.
5. Sprawozdanie.
Sprawozdanie powinno zawiera :
1. Stron tytułow .
2. Dane znamionowe generatora.
3. Teoretyczne przebiegi charakterystyk.
4. Uproszczone schematy pomiarowe.
5. Tabele pomiarowe.
6. Wykresy podanych (w pkt 3) zale no ci.
ZAŁ CZNIK. Tabele wyników i osie wykresów.

CHARAKTERYSTYKA BIEGU JAŁOWEGO: UG=f(IW) dla n=nN
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CHARAKTERYSTYKA ZWARCIA IG=f(IW) dla n=nN
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CHARAKTERYSTYKA PR DU TWORNIKA IG=f(Iw) ; MOCY BIERNEJ: Q=f(IW) ;
WSPÓŁCZYNNIKA MOCY: cos =f(IW) dla: Pturbiny=constans
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