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ZJAWISKA ELEKTROMAGNETYCZNE ZACHODZĄCE
W WIRNIKU TURBOGENERATORA PODCZAS PRACY
ASYNCHRONICZNEJ
ELECTROMAGNETIC PHENOMENA EXISTING IN THE TURBOGENERATOR
ROTOR DURING ASYNCHRONOUS WORK
Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych pracy asynchronicznej turbogeneratora z powodu odłączenia obwodu wzbudzenia dla różnych momentów napędowych pochodzących od turbiny. Główny
nacisk położono na opisanie zjawisk zachodzących w trudno dostępnym pomiarowo wirniku. Zbadano wpływ
pracy asynchronicznej na stabilność systemu elektroenergetycznego oraz wykazano najbardziej narażone na
uszkodzenia węzły konstrukcyjne turbogeneratora.
Abstract: This article shows the simulation results of the turbogenerator asynchronous work due to lose of
field. The analysis is performed for different turbine torques. The great emphasis is place on description of
physical phenomena existing in the rotor. Presented analysis shows the impact turbogenerator asynchronous
work on the power system stability and the construction components which are the most vulnerable to damage.
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1. Wstęp
Utrata pola wzbudzenia turbogeneratora wpływa na system elektroenergetyczny. W tym stanie generator nie generuje mocy biernej do
SEE, a dodatkowo ją pobiera, w celu namagnesowania żelaza, co w konsekwencji przyczynia
się do spadku napięcia w węzłach systemowych
zlokalizowanych najbliżej turbozespołu i może
doprowadzić do destabilizacji SEE. Ten anormalny stan pracy musi zostać możliwie szybko
wykryty aby utrzymać stabilność napięciową
systemu, uniknąć wahań mocy i uchronić turbogenerator i elementy wyposażenia przed nieodwracalnym uszkodzeniem.
Istotne jest zatem poznanie zjawisk zachodzących w trudno dostępnym pomiarowo wirniku,
który sprawia trudności w modelowaniu obwodowym [4, 5]. Obliczenia polowo-obwodowe
pozwalają ocenić wpływ utraty pola wzbudzenia na ryzyko uszkodzenia elementów konstrukcyjnych turbogeneratora, oszacować wpływ
zmieniających się wielkości fizycznych na SEE
oraz wykazać możliwość dopuszczalnej pracy
asynchronicznej przy odpowiednio zredukowanej mocy generowanej.

2. Opis badanej maszyny
Badaną maszyną jest 2-biegunowy turbogenerator, posiadający 54 żłobki w stojanie i uzwo-

jenie połączone w dwie gałęzie równoległe.
Dane znamionowe generatora zawiera tabela 1.
Tab. 1. Dane znamionowe badanej maszyny
Symbol
SN
USN
ISN
cosϕN
IFN
nN
MN

Wartość
500
21
13,75
0,80
4,5
3000
1,273

Jednostka
MVA
kV
kA
kA
obr/min
MNm

Uzwojenie wzbudzenia jest rozłożone w 28 żłobkach wirnika i jest przytrzymywane przed wypadnięciem na skutek działania sił odśrodkowych przez niemagnetyczne kliny, które stanowią klatkę tłumiącą. Widok przekroju poprzecznego maszyny wraz z numeracją klinów wirnika jest przedstawiony na rysunku 1.
W obliczeniach wykorzystano zweryfikowany
model polowo-obwodowy [2], który posiada
część polową uwzględniającą rzeczywisty rozkład uzwojeń rozłożonych w żłobkach stojana
i wirnika oraz obwody tłumiące. W części obwodowej natomiast zawarto elementy skupione,
reprezentujące uzwojenia i obwody znajdujące
się w części polowej oraz rezystancje i induk-
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cyjności połączeń czołowych uzwojenia stojana, wzbudzenia oraz klinów wirnika.

stojana (rysunek 5), co skutkuje obniżeniem
poziomu napięcia na zaci-skach twornika
(rysunek 4) oraz w pobliskich węzłach
systemowych.
a)

b)

Rys. 1. Model polowy turbogeneratora

c)

3. Wyniki obliczeń
Zbadano symulacyjnie skutki zwarcia uzwojenia wirnika przy stałym momencie pochodzącym od turbiny, równym 0,4, 0,5 oraz 0,75MN.
Przed przejściem do pracy asynchronicznej turbogenerator pracował przy znamionowym napięciu twornika oraz ze znamionowym współczynnikiem mocy. Generator w czasie analizowanej pracy jest przyłączony do silnego systemu elektroenergetycznego, którego moc
zwarciowa wynosi 15000MVA. Zwarcie uzwojenia wzbudzenia nastąpiło w 16. sekundzie.
Z obliczeń symulacyjnych wyznaczone zostały
przebiegi prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego, napięcia i prądu twornika,
prądu wzbudzenia, prądów w klinach wirnika,
mocy czynnej i biernej oraz wektora położenia
impedancji. Proces przejścia turbogeneratora ze
stanu pracy stabilnej synchronicznej do asynchronicznej posiada charakter dynamiczny, charakteryzujący się szybkimi zmianami prędkości
obrotowej, momentu elektromagnetycznego,
mocy czynnej i biernej. Duża bezwładność turbozespołu przyczynia się do pojawienia małego
poślizgu, a tym samym powstały moment
asynchroniczny na skutek strat wiroprądowych
w klatce tłumiącej jest mały. Podczas pracy
asynchronicznej wirnik przyspiesza i zwalnia
(rysunek 2). Przy największym chwilowym
poślizgu, turbo-generator pobiera najwięcej
mocy biernej z SEE w celu namagnesowania
rdzeni stojana i wirnika. Pobór mocy biernej
(rysunek 7) przyczynia się do wzrostu prądu

Rys. 2. Przebieg prędkości obrotowej podczas
pracy asynchronicznej dla a) M=0,4MN;
b) M=0,5MN; c) M=0,75MN
a)

b)

c)

Rys. 3. Przebieg momentu elektromagnetycznego podczas pracy asynchronicznej dla a)
M=0,4MN; b) M=0,5MN; c) M=0,75MN
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a)

b)

c)
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ta dla M=0,4, 0,5 oraz 0,75MN wynosi odpowiednio 0,052, 0,071 oraz 0,145Hz.
Wartość napięcia na zaciskach jest zależna od
systemu, do którego jest przyłączony turbogenerator. W przypadku systemu silnego
(Sk''=15000MVA) poziom napięcia będzie wyższy niż w przypadku słabego systemu. W przypadku słabego systemu elektroenergetycznego
o małej mocy zwarciowej (np. Sk''=5000MVA)
pobór mocy biernej oraz spadek poziomu
napięcia w SEE może doprowadzić do utraty
synchronizmu maszyn współpracujących w elektrowni. Niski poziom napięcia może spowodować zatrzymanie niektórych napędów w blokach energetycznych.

Rys. 4. Przebieg napięcia na zaciskach stojana
podczas
pracy
asynchronicznej
dla
a) M=0,4MN; b) M=0,5MN; c) M=0,75MN
a)

Rys. 6. Przebieg mocy czynnej podczas pracy
asynchronicznej dla wybranych momentów napędowych
a)

b)

b)

c)

c)

Rys. 5. Przebieg prądu stojana podczas pracy
asynchronicznej dla a) M=0,4MN; b)
M=0,5MN; c) M=0,75MN
Zarejestrowane przebiegi wielkości fizycznych
zmieniają się z częstotliwością 2sfO na skutek
asymetrii magnetycznej wirnika. Częstotliwość

Rys. 7. Przebieg mocy biernej podczas pracy
asynchronicznej
dla
a)
M=0,4MN;
b) M=0,5MN; c) M=0,75MN

98

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114)

Na podstawie rozkładu gęstości prądu w wirniku (rysunek 11) dla M=0,4MN można wywnioskować, że nie ma ryzyka uszkodzenia klinów
turbogeneratora z powodu niedostatecznie intensywnego odprowadzenia ciepła wydzielającego się z części konstrukcyjnych wirnika.
W przypadku M=0,5MN praca asynchroniczna
w odpowiednio krótkim czasie nie powinna
spowodować uszkodzeń klinów wirnika, ponieważ prądy płynące przez kliny są o 25% większe od prądów płynących podczas M=0,4MN.
Zagrożenie pojawia się dla M=0,75MN, ponieważ prądy w klinach są ok. trzykrotnie większe od prądów pojawiających się podczas pracy asynchronicznej dla M=0,4MN i dlatego istnieje ryzyko nieodprowadzenia ciepła, jeżeli ta
praca będzie trwać dłużej niż kilka minut.

b)

c)

a)

b)

c)

Rys. 8. Przebieg prądów w wybranych klinach
wirnika podczas pracy asynchronicznej dla
a) M=0,4MN; b) M=0,5MN; c) M=0,75MN
Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono linie stałego
potencjału magnetycznego oraz rozkład indukcji magnetycznej dla momentu napędowego
M=0,4MN zarówno dla pracy synchronicznej,
jak i asynchronicznej. Można zaobserwować, że
zjawisko utraty pola wzbudzenia rozmagnesowuje stojan, a w wirniku pojawiają się duże nasycenia, szczególnie w dużych zębach.
a)

Rys. 7. Przebieg prądu uzwojeniu wzbudzenia
podczas
pracy
asynchronicznej
dla
a) M=0,4MN; b) M=0,5MN; c) M=0,75MN
a)
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b)

Rys. 9. Linie stałego potencjału magnetycznego
podczas a) pracy synchronicznej oraz b) asynchronicnzej dla M=0,4MN
a)

Rys. 11. Rozkład gęstości pradu w wirniku podczas asynchronicnzej dla M=0,4MN
Na rysunku 12 przedstawiono wektor położenia
impedancji widziany z zacisków twornika wraz
z chwilą przejścia przez strefy charakterystyki
zabezpieczenia. Wektor ten jest obecnie wykorzystywanym kryterium do wykrywania utraty
synchronizmu. Dwoma odcinkami zaznaczono
tor, w którym wektor porusza się podczas pracy
asynchronicznej. Pozostała część toru stanowi
przejście turbogeneratora ze stanu pracy
synchronicznej do asynchronicznej. Wektor ten
cyklicznie wnika do strefy II i przemieszcza się
w obrębie strefy I, nie wychodząc z niej. Pierwsza chwila czasu, w której wektor przenika
odpowiednio do strefy I i II dla M=0,4MN
wynosi 32,5 i 20,5s (rysunek 12), natomiast dla
M=0,5MN jest to 28,0 i 20,3s, a dla M=0,75MN
wynosi 23,5 i 20,0s (utrata pola wzbudzenia
zastępuje w 16. sekundzie).

b)

Rys. 10. Rozkład indukcji magnetycznej podczas
a) pracy synchronicznej oraz b) asynchronicznej dla M=0,4MN

Rys. 12. Wektor położenia impedancji widzianej
z zacisków twornika podczas pracy asynchronicznej dla M=0,4MN
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4. Podsumowanie
Podczas pracy asynchronicznej dla M>0,4MN
istnieje zagrożenie powstania lokalnych przegrzewów w miejscach styków klinów żłobkowych wirnika z kołpakiem oraz miejsca styków
klinów z zębami. Kolejnym niebezpiecznym
miejscem jest krańcowa część kołpaka, który po
długoletniej eksploatacji może posiadać zniekształcenia przyczyniające się do zmniejszenia
przylegania do klinów i odkuwki wirnika. Miejsca te ulegają nadmiernemu nagrzewaniu przez
prądy płynące po obwodzie wirnika powodując
wypalenie tych miejsc. Ryzyko uszkodzenia wirnika podczas pracy asynchronicznej jest tym
większe im dłuższy okres eksploatacji oraz
mniejsza jakość wykonania i dopasowania komponentów, z jakich jest zbudowany turbogenerator. Praca asynchroniczna przy M=0,4MN
nie stanowi zagrożenia dla turbogeneratora.
Wyznaczone amplitudy prądów są niższe od
dopuszczalnych wartości przewidzianych przez
producenta dla pracy ciągłej. Niekorzystnym
skutkiem pracy asynchronicznej turbogeneratora jest pobór znacznej mocy biernej z systemu
elektroenergetycznego w celu magnesowania
obwodów magnetycznych. Dużym zagrożeniem
jest niski poziom napięcia na zaciskach, zakłócający pracę maszyn współpracujących. Jednym ze sposobów ograniczenia poboru mocy
biernej z SEE oraz zniwelowania oscylacji jest
zastosowanie klinów w dużym zębie wirnika
[1]. Rozwiązanie to zmniejsza różnicę reluktancji w osi podłużnej i poprzecznej, lecz stanowi
dodatkową barierę dla strumienia magnetycznego powstałego przez prąd przepływający
w uzwojeniu wzbudzenia w normalnych warunkach pracy. Zastosowanie dodatkowych klinów zwiększa współczynnik zwarcia, co korzystnie wpływa na stabilność lokalną turbogeneratora, lecz jednocześnie pogarsza spra-

wność ze względu na przepływ większego prądu wzbudzenia w normalnych warunkach pracy.
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