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MODERNIZACJE TURBOGENERATORÓW Z PODWYŻSZENIEM 
MOCY W ASPEKCIE OBNIŻANIA KOSZTÓW WYTWARZANIA 

ORAZ POPRAWY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 

MODERNISATIONS OF TURBOGENERATORS WITH INCREASED POWER 
IN TERMS OF REDUCTION OF PRODUCTION COSTS AND IMPROVEMENT 

OF ELECTRIC POWER QUALITY 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości zmniejszenia kosztów produkcji energii elektrycznej 

w wyniku modernizacji zwiększających moce znamionowe turbogeneratorów. Programy do obliczeń pola 

temperatury w dużych maszynach prądu przemiennego wspomagają prace związane z modernizacją 
turbogeneratorów. Turbogeneratory o podwyższonych mocach znamionowych pracują w wielu elektrowniach 

w Polsce oraz między innymi w: Bułgarii, Finlandii, Grecji, Słowenii, Korei i Chinach. Zaprezentowano 

przykład modernizacji turbogeneratora TWW-200-2(2A). Udoskonalone wentylatory o zwiększonym wydatku 

umożliwiły podwyższenie mocy znamionowej turbogeneratora o 20% przy jednoczesnym zachowaniu 

znamionowego współczynnika mocy. 
 
Abstract: The paper presents possibilities of reducing costs of electricity generation as a result 

of modernizations increasing the rated powers of turbogenerators. The programs for calculations 

of the temperature field in large ac machines have aided the works connected with modernization 

of turbogenerators. Turbogenerators of increased rated powers work in many power plants in Poland and 

abroad, among others in Bulgaria, Finland, Greece, Slovenia, Korea and China. An example 

of the TWW-200-2(2A) turbogenerator modernization is presented. The improved fans of increased discharge 

enabled the increase in the turbogenerator rated power by 20%, while at the same time keeping the rated load 

power coefficient. 
 

Słowa kluczowe: koszty wytwarzania energii elektrycznej, modernizacje turbogeneratorów, programy 

wspomagające projektowanie 
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1. Wstęp 
W wielu ośrodkach naukowych na świecie 

prowadzone są prace badawcze mające na celu 

obniżenie kosztów wytwarzania oraz 

zapewnienie odpowiedniej jakości energii 

elektrycznej. Jednym z istotnych dla gospodarki 

sposobów realizacji tego celu jest zwiększenie 

mocy bloków energetycznych w elektrowniach 

w wyniku modernizacji. 

Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata 

duży udział w wytwarzaniu energii elektrycznej 

mają turbogeneratory. Z wykonanych prac 

badawczych zakończonych wdrożeniami 

wynika, że podwyższenie mocy turbin 

parowych nawet o 20% nie wymaga zwykle 

wprowadzania dużych zmian konstrukcyjnych. 

Najtrudniejszym zagadnieniem technicznym 

jest modernizacja turbogeneratorów w celu 

podwyższenia mocy przy jednoczesnym 

zwiększeniu ich żywotności i poprawie 

niezawodności pracy. 

Z przeprowadzonych obliczeń i pomiarów dla 

wielu turbogeneratorów pracujących 

w elektrowniach wynika, że wprowadzenie 

odpowiednich zmian konstrukcyjnych 

umożliwia podwyższenie mocy. Moc 

znamionowa turbogeneratora jest limitowana 

głównie pełnym wykorzystaniem cieplnym 

uzwojenia wzbudzenia i stojana oraz rdzenia 

stojana. Podwyższenie mocy turbogeneratora 

wymaga zatem przede wszystkim 

wprowadzania zmian zapewniających poprawę 
chłodzenia elementów aktywnych. 

Dopuszczalne obciążenie turbogeneratora 

w pewnych przypadkach ogranicza 

nagrzewanie elementów skrajnych rdzenia 

stojana oraz naprężenia mechaniczne 

występujące w stanie zwarcia. 

Do oceny tworzonych nowych rozwiązań 
głównych elementów turbogeneratorów 
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wykorzystywane jest obliczone pole 

temperatury. Efektem wykonanych prac 

badawczych jest opracowanie metody 

zmodyfikowanych sieci cieplnych [1] 

umożliwiającej modelowanie pola temperatury 

w dużych maszynach prądu przemiennego. 

Programy sporządzone na bazie tej metody są 
najważniejszym elementem systemu 

komputerowego wspomagania projektowania 

turbogeneratorów. 

2. Zmodyfikowane sieci cieplne 
w projektowaniu turbogeneratorów 
Metoda sieci cieplnych jest jedną z najstarszych 

metod stosowanych do obliczeń rozkładu 

temperatury w maszynach elektrycznych [1]. 

Pierwsze utworzone sieci cieplne zawierały 

jedynie kilka węzłów, zaś opisujące je układy 

równań rozwiązywano analitycznie. 

Znaczne zwiększenie liczby węzłów sieci 

cieplnej stało się możliwe dzięki zastosowaniu 

do jej rozwiązywania maszyny analogowej, 

a następnie maszyny cyfrowej. Wzrost liczby 

węzłów sieci cieplnej [2-9] skutkował 

wzrostem dokładności obliczeń. Każdemu 

elementowi maszyny elektrycznej biorącemu 

udział w wymianie ciepła możliwe było 

przyporządkowanie węzła reprezentującego 

jego średnią temperaturę. W metodzie sieci 

cieplnych w jej klasycznym ujęciu medium 

przepływającemu w kanale chłodzącym 

odpowiada również jeden węzeł reprezentujący 

jego średnią temperaturę. Przy takim sposobie 

modelowania nie ma możliwości obliczenia 

rozkładu temperatury w elementach maszyny 

elektrycznej oraz w przepływających w nich 

strugach medium chłodzącego. 

W bardzo długich kanałach chłodzących 

w elementach aktywnych turbogeneratora 

różnica temperatur medium na wlocie i wylocie 

wynosi nawet kilkadziesiąt K. Powoduje 

to powstanie bardzo dużych nierównomierności 

rozkładu temperatury wewnątrz chłodzonych 

elementów. Przybliżone wartości średnich 

temperatur elementów aktywnych obliczone 

przy zastosowaniu sieci cieplnych 

nie wystarczają do pełnej oceny stanu cieplnego 

turbogeneratora. 

Nowa metoda zmodyfikowanych sieci 

cieplnych [10] daje możliwość zamodelowania 

rozkładu temperatury w strugach medium 

w kanałach chłodzących oraz wewnątrz 

elementów aktywnych turbogeneratora i to 

zarówno w stanach cieplnie ustalonych, 

jak i nieustalonych. 

W celu utworzenia zmodyfikowanej sieci 

cieplnej dla stanu ustalonego elementy aktywne 

turbogeneratora (przewody uzwojenia 

wzbudzenia, pręty uzwojenia stojana itd.) dzieli 

się w kierunku przepływu ciepła na obszary 

różnicowe (rys. 1), a następnie każdemu z nich 

zostaje przyporządkowany węzeł cieplny. 

Węzły sieci cieplnej łączy się przewodnościami 

cieplnymi. 
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Rys. 1. Sieć cieplna dla elementu podzielonego 

na obszary różnicowe w stanie cieplnie 

ustalonym 

Przewodność dla strumienia ciepła 

przepływającego na skutek przewodzenia 

pomiędzy sąsiadującymi obszarami 

różnicowymi (rys. 1) wyznaczono z zależności: 

x

F
G x

Δ
⋅

=λ

λ
,     (1) 

gdzie: xλ  – przewodność cieplna właściwa 

materiału z którego wykonany jest element 

w kierunku osi x, F  – pole powierzchni ścianki 

oddzielającej sąsiadujące obszary. 

Przewodność dla strumienia ciepła 

odprowadzanego z powierzchni ścianki obszaru 

różnicowego do omywającego ją medium 

chłodzącego (rys. 1) wyznaczono z zależności: 

FG ⋅= kk α ,     (2) 

gdzie: kα  – współczynnik odprowadzania 

ciepła, F  – pole powierzchni ścianki obszaru 

z której ciepło jest odprowadzane do medium 

chłodzącego. 

W węzłach reprezentujących obszary różnicowe 

wydzielone wewnątrz przewodów uzwojenia 

(rys. 1) występują dodatkowo straty mocy 

zależne od temperatury: 

)1(PP )i()i( ϑα ⋅+⋅= o , VjkP 2 ⋅⋅⋅= oo ρd , (3) 

gdzie: oP  – straty mocy w wydzielonych 

obszarach w temperaturze odniesienia 

(w modelach przyjęto temperaturę odniesienia 
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0°C), α  - temperaturowy współczynnik zmiany 

rezystancji materiału z którego wykonane jest 

uzwojenie; )i(ϑ  – średnia temperatura i- tego 

obszaru, dk  – współczynnik strat dodatkowych, 

j  – średnia gęstość prądu, oρ  – rezystywność 

materiału z którego wykonane jest uzwojenie 

w temperaturze odniesienia; V  – objętość 
wydzielonych obszarów. 

W pracy [1] utworzono oryginalną sieć cieplną 
dla strugi cieczy lub gazu przepływającej 

w kanale chłodzącym maszyny elektrycznej. 

Zawiera ona umowne siły prądomotoryczne 

(rys. 2) o wydatkach równych mocom cieplnym 

unoszonym przez strugę medium chłodzącego 

przepływającego w kanale: 

)i(p)i( cmP mm ϑ
•

= ,     (4) 

gdzie: 
•

m  – strumień masy medium 

chłodzącego, pc  – ciepło właściwe medium 

przy stałym ciśnieniu, )i(mϑ – średnia 

temperatura medium w i- tym obszarze 

różnicowym wydzielonym wewnątrz kanału. 

 

Rys. 2. Sieć cieplna dla strugi medium 

przepływającego w kanale chłodzącym maszyny 

elektrycznej w stanie cieplnie ustalonym 

Zagęszczanie podziału elementów 

konstrukcyjnych maszyny elektrycznej na 

obszary różnicowe zwiększa dokładność 
obliczeń numerycznych. Powoduje to jednak 

wzrost liczby węzłów sieci cieplnej, 

a w konsekwencji wydłużenie czasu 

potrzebnego na jej rozwiązanie. Optymalna 

wartość parametru ∆x, determinującego liczbę 
podziału elementu konstrukcyjnego i kanału 

chłodzącego na obszary różnicowe, 

jest określona poprzez badanie wrażliwości 

rozwiązania (obliczonych rozkładów 

temperatury w elemencie i strudze medium) na 

jego zmiany. Dla każdej utworzonej 

zmodyfikowanej sieci cieplnej wykonano serię 
obliczeń rozkładu temperatury zmniejszając 

stopniowo wartość parametru ∆x. Jeżeli przy 

pewnej wartości tego parametru, dalsze jego 

zmniejszanie nie powoduje zmiany obliczonej 

temperatury większej od założonej dokładności 

obliczeń numerycznych (przyjęto dokładność 
obliczeń numerycznych równą 0,1 K), 

to uzyskaną w wyniku dyskretyzacji liczbę 
podziału elementu uznaje się za optymalną. 
Optymalny podział elementu na obszary 

różnicowe zapewnia zatem uzyskanie założonej 

dokładności obliczeń numerycznych przy 

możliwie najmniejszej liczbie wydzielonych 

obszarów różnicowych. Natomiast otrzymane 

wyniki nie porównywano z klasyczną 
wrażliwością względną zaproponowaną przez 

Bodego: 
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gdzie: xΔ  - szerokość obszaru różnicowego, 

R  - zmiana rozkładu temperatury. 

3. Przykład modernizacji turbogenera-
torów TWW-200-2(2A) 
Opracowane na bazie zmodyfikowanych sieci 

cieplnych programy komputerowe stosowane 

były przy opracowaniu wielu projektów 

modernizacji turbogeneratorów o mocy od 6 do 

560 MW wdrożonych do produkcji 

w TurboCare Poland S.A. w Lublińcu. Celem 

modernizacji było podwyższenie mocy przy 

jednoczesnej poprawie niezawodności pracy 

turbogeneratorów. 

W rozdziale tym przedstawiono modernizację 
turbogeneratora typu TWW-200-2(2A). 

W wyniku wprowadzenia zmian 

konstrukcyjnych uzyskano wzrost mocy 

turbogeneratora z 200 do 240 MW, czyli 

aż o 20%, przy zachowaniu znamionowego 

współczynnika mocy. Dodatkowo 

wprowadzone zmiany poprawiły niezawodność 
pracy oraz wydłużyły żywotność 
turbogeneratora. 

Pierwsze prace badawcze związane 

z modernizacją rozpatrywanego typu 

turbogeneratora w celu podwyższenia mocy 

wspomagane zmodyfikowanymi sieciami 

cieplnymi rozpoczęto w 1994 roku. 

Wprowadzona wtedy zmiana konstrukcji 

uzwojenia wzbudzenia przy zachowaniu 
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zastosowanego w wersji fabrycznej 

zabierakowego systemu chłodzenia [10] 

spowodowała obniżenie przyrostu temperatury 

tego najbardziej wykorzystanego cieplne 

elementu turbogeneratora. W konsekwencji 

uzyskano wzrost mocy turbogeneratora z 200 

do 220 MW przy jednoczesnym zachowaniu 

znamionowego współczynnika mocy. 

Wykonane pomiary cieplne zmodernizowanego 

turbogeneratora potwierdziły uzyskanie 

założonego w projekcie podwyższenia mocy. 

W celu dalszego wzrostu mocy turbogeneratora 

zdecydowano się na wprowadzenie 

w uzwojeniu wzbudzenia osiowego systemu 

chłodzenia. Na rysunku 3 przedstawiono 

przekrój żłobka wirnika z widocznymi 

kanałami osiowymi, zaś na rysunku 4 sieć 
kanałów chłodzących w obrębie ćwiartki cewki 

uzwojenia wzbudzenia. 
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Rys. 3. Przekrój żłobka wirnika 

 

Rys. 4. Sieć kanałów chłodzących w ćwiartce 

cewki uzwojenia wzbudzenia 

Zimny wodór wylatujący z chłodnic jest 

wtłaczany przez wentylatory pod kołpaki. 

W przewodach uzwojenia wzbudzenia 

w pobliżu końca odkuwki wirnika znajdują się 

otwory, którymi wodór wlatuje do kanałów 

osiowych. Jedna struga wodoru przepływa 

kanałami osiowymi w przewodach w kierunku 

środka czoła cewki uzwojenia, gdzie następnie 

wypływa otworami wylotowymi. Druga struga 

wodoru przepływa kanałami osiowymi 

w przewodach w kierunku odkuwki wirnika. 

W klinach żłobkowych oraz w przewodach 

uzwojenia w pewnej odległości od końca 

odkuwki znajdują się promieniowe kanały 

wylotowe, którymi struga ta wypływa do 

szczeliny przywirnikowej. Trzecia struga 

wodoru przepływa kanałami podżłobkowymi, 

a następnie przez otwory promieniowe wpływa 

do kanałów osiowych w przewodach 

uzwojenia. Struga ta wypływa otworami 

promieniowymi w przewodach uzwojenia 

i w klinach żłobkowych w okolicy środka 

odkuwki wirnika do szczeliny przywirnikowej. 

Dla zmodernizowanego turbogeneratora 

zaprojektowano, a następnie zbudowano nowe 

wentylatory, które dodatkowo wyposażono w 

tylne łopatki kierownicze. Badania 

porównawcze wykonane w tunelu 

aerodynamicznym wykazały, że wydajność 
nowych wentylatorów z tylnymi łopatkami 

kierowniczymi jest o 24% większa od 

oryginalnych. 

Konstrukcję nowego wentylatora osiowego 

z tylnymi łopatkami kierowniczymi 

przedstawiono na rysunku 5, gdzie łopatki 

wentylatora (3) osadzone są na wirniku 

wentylatora (1), zaś tylne łopatki kierownicze 

(5) umieszczone są w osłonie wentylatora (4). 

 

Rys. 5. Rozwinięcie palisad łopatek wirnika 

wentylatora i łopatek kierowniczych 

Uzwojenie stojana zmodernizowanego 

turbogeneratora jest chłodzone bezpośrednio 

destylatem. Pręty uzwojenia zbudowane są 
z przewodów elementarnych pełnych 

i drążonych, którymi przepływa destylat – 

rysunek 6. Nowe pręty różnią się od 
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oryginalnych zarówno liczbą, jak i wymiarami 

przewodów elementarnych. Wprowadzane 

zmiany konstrukcyjne spowodowały 

zmniejszenie strat w uzwojeniu stojana 

turbogeneratora na skutek zmniejszenia 

współczynnika strat dodatkowych związanych 

z wypieraniem prądu. 

 

Rys. 6. Przekrój pręta uzwojenia stojana 

Konstrukcja rdzenia stojana turbogeneratora 

nie została zmieniona. Wykonany jest on 

z pakietu blach i podzielony w kierunku 

osiowym na segmenty, pomiędzy którymi 

znajdują się promieniowe kanały chłodzące. 

W turbogeneratorze wprowadzono wiele 

dodatkowych zmian, z których najważniejsze 

dotyczą modernizacji elementów skrajnych 

rdzenia stojana oraz chłodnic wodoru. 

Wykorzystując schematy cieplne dla obszaru 

różnicowego wydzielonego w przewodzie 

(rys. 1) oraz kanale chłodzącym (rys. 2) 

w stanie cieplnie ustalonym utworzono 

zmodyfikowaną sieć cieplną dla uzwojenia 

wzbudzenia turbogeneratora (rys. 7), która 

zawiera 206 węzłów cieplnych. 

x x

 

Rys. 7. Zmodyfikowana sieć cieplna dla 

uzwojenia wzbudzenia w stanie cieplnie 

ustalonym 

Na podobnych zasadach utworzono 

zmodyfikowaną sieć cieplna dla uzwojenia 

stojana turbogeneratora (rys. 8), która zawiera 

708 węzłów cieplnych. 

 

Rys. 8. Zmodyfikowana sieć cieplna dla 

uzwojenia stojana w stanie cieplnie ustalonym 

Wykorzystując zmodyfikowane sieci cieplne 

obliczono pole temperatury w elementach 

aktywnych zmodernizowanego turbogeneratora 

przy obciążeniu mocą czynną P=255 MW 

i znamionowym współczynniku mocy 

cosϕn=0,85 indukcyjny. Na rysunku 9 

zamieszczono przykładowo obliczony rozkład 

przyrostu temperatury w przewodach 

zewnętrznej cewki uzwojenia wzbudzenia 

oraz przepływającej w niej strudze wodoru. 

 
 

przewody uzwojenia 

struga wodoru 

w kanałach osiowych 

środek 
odkuwki 
wirnika 

środek 
czół 

uzwojenia 

 

Rys. 9. Rozkład przyrostu temperatury 

w zewnętrznej cewce uzwojenia wzbudzenia 

turbogeneratora - P=255 MW, cosϕn=0,85 ind. 

W tabeli 1 porównano obliczone 

oraz dopuszczalne przyrosty temperatury 

elementów aktywnych zmodernizowanego 

turbogeneratora obciążonego mocą P=255 MW 

przy znamionowym współczynniku mocy 

cosϕn=0,85 indukcyjny. 

Tabela 1. Porównanie obliczonych i dopuszcza-

lnych przyrostów temperatury 

przyrost temperatury, K obl. dop. 

średni uzwojenia wzbudzenia 60,5 70 

maksymalny uzwojenia stojana 36,5 49 

maksymalny rdzenia stojana 13,5 55 
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Ze względu na wykorzystanie cieplne 

elementów aktywnych istnieje możliwość 
podwyższenia mocy zmodernizowanego 

turbogeneratora przy zachowaniu 

znamionowego współczynnika mocy nawet do 

255 MW. Przedstawiony projekt modernizacji 

turbogeneratora wdrożono do produkcji. 

Producent uwzględniając dodatkowe czynniki 

wpływające na ograniczenie mocy 

(w szczególności nagrzewanie elementów 

skrajnych rdzenia stojana oraz naprężenia 

mechaniczne przy zwarciach) podał moc 

znamionową turbogeneratora po modernizacji 

240 MW. Należy zwrócić uwagę na fakt, 

że uzyskanie w turbogeneratorze po 

modernizacji przyrostów temperatury 

elementów aktywnych w znamionowym stanie 

pracy znacznie mniejszych od dopuszczalnych 

będzie skutkowało wydłużeniem żywotności. 

Należy zaznaczyć, że zastosowane 

w obliczeniach zmodyfikowane sieci cieplne 

zostały zweryfikowane pomiarowo. Zapewniają 
one dużą dokładność odwzorowania rozkładu 

temperatury w turbogeneratorze. Maksymalna 

różnica pomiędzy obliczonymi i zmierzonymi 

temperaturami wynosi 6,5 K, co biorąc pod 

uwagę złożoność konstrukcji modelowanego 

obiektu należy uznać za bardzo dobry wynik. 

4. Podsumowanie 
Elektrownie na całym świecie dążąc do 

obniżenia kosztów produkcji energii 

elektrycznej są zainteresowane połączeniem 

koniecznych remontów turbogeneratorów z ich 

modernizacją w celu podwyższenia mocy 

i poprawy niezawodności pracy. Efektem prac 

badawczych przedstawionych w artykule jest 

powstanie wielu wdrożonych do produkcji 

projektów modernizacji turbogeneratorów dla 

elektrowni w krajach Unii Europejskiej oraz 

w krajach azjatyckich (np. Chiny, Korea). 

Dodatkowo udoskonalenie konstrukcji 

turbogeneratorów przyczyniło się do 

wyeliminowania wielu typów uszkodzeń. 
Zaprezentowany w artykule wdrożony do 

produkcji projekt modernizacji turbogeneratora 

TWW-200-2(A) jest jednym z ciekawszych, 

ze względu na uzyskany bardzo duży wzrost 

mocy (aż o 20%) przy jednoczesnym obniżeniu 

przyrostu temperatury wszystkich elementów 

aktywnych. 
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