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ZJAWISKA ELEKTROMAGNETYCZNE W TURBOGENERATORZE 
PODCZAS UTRATY SYNCHRONIZMU

PHYSICAL PHENOMENA IN TURBOGENERATOR
DURING SYNCHRONISM LOSS

Abstract: This paper presents two-dimensional field-circuit model of 500 MVA turbogenerator. Model 
is designed to calculate static and dynamic characteristics of machine. During solving field equations real 
physical characteristics of materials, configuration of windings, damper circuit and motion elements 
in electromagnetic field are taken into account. In circuit part there is an electrical scheme. The electrical ele-
ments correspond with winding in the field model. Parameters of frontal connections are included. The model 
was applied to calculate stator currents, magnetic torque and rotor speed in case of sudden power increase.

1. Wstęp

Zagadnienie stabilności dynamicznej sprowa-
dza się do badania zachowania się turbogenera-
tora przy dużych zakłóceniach. Jeśli zakłócenie 
jest mniejsze od granicznego to stabilność dy-
namiczna jest zachowana. Po przekroczeniu 
zakłócenia granicznego maszyna wypada z syn-
chronizmu. Każdy typ zakłócenia (zwarcia sy-
metryczne i niesymetryczne, skokowe zmiany 
momentu mechanicznego) wymaga oddzielne-
go rozpatrzenia. Zakłócenia takie bada się roz-
wiązując równania różniczkowe stanu elektro-
magnetycznego i elektromechanicznego. 
W praktyce stosuje się znaczne uproszczenia 
rozwiązywanego układu równań (pominięcie 
nieliniowości obwodu magnetycznego, redukcję 
obwodów wirnika, transpozycja do układu dwu-
osiowego). Jednak rozwiązanie takiego układu 
równań jest na tyle złożone, że w praktyce 
sprawdza się jedynie różne kryteria stabilności 
układu wynikające z metody równych pól. Me-
toda ta polega na porównaniu pola będącego 
miarą energii kinetycznej nagromadzonej 
w wirniku, w czasie tej części wychylenia wir-
nika, w którym jego ruch ma charakter przy-
spieszony z polem, będącym miarą energii ki-
netycznej traconej przez wirnik w czasie tej 
części wychylenia wirnika, w którym jego ruch 
ma charakter opóźniony. Do tego celu potrzeb-
na jest znajomość przebiegu charakterystyk ką-
towych w różnych warunkach. Badanie kryte-
riów stabilności dynamicznej (np. współczyn-
nika zapasu wzbudzenia czy krytycznego czasu 
odłączania zwarcia) daje odpowiedź na pytanie 
czy przy danym zakłóceniu maszyna zachowa 

stabilność, ale nie opisuje przebiegów czaso-
wych wielkości elektrycznych (napięcia, prądy, 
moc) i mechanicznych (moment, prędkość i po-
łożenie kątowe wirnika). Rozwiązanie uprosz-
czonego układu równań daje przybliżone prze-
biegi badanych wielkości elektrycznych i me-
chanicznych, nie zawiera jednak żadnej infor-
macji o zjawiskach elektromagnetycznych za-
chodzących w elementach konstrukcyjnych 
wirnika podczas zakłócenia. 
Wad rozwiązania obwodowego nie ma analiza 
polowo-obwodowa pracy turbogeneratora. 
Uwzględnia nieliniowość obwodu magnetycz-
nego, zmienność parametrów indukcyjnych 
i nie wymaga transpozycji uzwojeń. Otrzymane 
w wyniku takiej analizy przebiegi czasowe 
wielkości elektrycznych i mechanicznych jed-
noznacznie opisują stan maszyny po zakłóce-
niu. Dla oceny stanu maszyny miarodajna jest 
wartość kąta obciążenia (kąt między osią mag-
neśnicy a osią wirującego pola stojana). Po wy-
padnięciu z synchronizmu kąt ten powiększa się 
nieograniczenie. 
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń symu-
lacyjnych procesu wypadania z synchronizmu 
turbogeneratora o mocy 500 MVA podczas jego 
pracy w systemie elektroenergetycznym. Rezul-
taty te uzyskano przy pomocy dwuwymiarowe-
go, polowo-obwodowego modelu turbogenera-
tora.
Zbadano zmiany rozkładów pola magnetyczne-
go oraz przebiegi prądów twornika, momentu 
elektromagnetycznego oraz prędkości obroto-
wej wirnika podczas utraty synchronizmu.
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2. Wyniki obliczeń

Rozpatrywanym obiektem jest turbogenerator 
o mocy 500 MVA i napięciu znamionowym 
21 kV. Jego polowo-obwodowy model opisano
w [2] i [3].
Przy pomocy tego modelu zbadano skutki nag-
łego zwiększenia obciążenia turbogeneratora 
pracującego w stanie ustalonym w warunkach 
znamionowych. W wyniku symulacji obliczone 
zostały przebiegi prądów w uzwojeniach gene-
ratora, momentu elektromagnetycznego oraz
prędkości obrotowej. Rozkłady pola magne-
tycznego oraz modułu indukcji w przekroju po-
przecznym turbogeneratora podczas pracy zna-
mionowej przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 

Rys. 1. Linie stałego potencjału magnetycznego 
przy pracy znamionowej

Rys. 2. Moduł indukcji w przekroju poprzecz-
nym maszyny przy pracy znamionowej

Skokowe zwiększenie obciążenia maszyny
spowodowało wypadnięcie jej z synchronizmu. 
Rozkłady pola magnetycznego w maszynie po 
utracie synchronizmu przedstawiono na rysun-
kach 3 – 6.

Rys. 3. Linie stałego potencjału magnetycznego
po wypadnięciu z synchronizmu

Rys. 4. Moduł indukcji w przekroju poprzecz-
nym maszyny po wypadnięciu z synchronizmu
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Rys. 5. Linie stałego potencjału magnetycznego
po wypadnięciu z synchronizmu

Rys. 6. Moduł indukcji w przekroju poprzecz-
nym maszyny po wypadnięciu z synchronizmu

Przebiegi prądów w uzwojeniach stojana, mo-
mentu elektromagnetycznego oraz prędkości 
obrotowej podczas wypadania z synchronizmu 
przedstawiono na rysunkach 7 - 12.
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Rys. 7. Prądy stojana podczas zakłócenia

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30t [s]

I [kA]

Rys. 8. Prądy stojana w chwili wypadania 
z synchronizmu
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Rys. 9. Moment elektromagnetyczny podczas
skokowej zmiany obciążenia
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Rys. 10. Moment elektromagnetyczny w chwili 
wypadania z synchronizmu
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Rys. 11. Prędkość obrotowa podczas skokowej 
zmiany obciążenia 

2980

2985

2990

2995

3000

3005

3010

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30t [s]

n [obr/min]

Rys. 12. Prędkość obrotowa w chwili wypada-
nia z synchronizmu

3. Podsumowanie
Skokowe zwiększenie obciążenia generatora 
może być przyczyną utraty jego stabilności. 
Analizowany przypadek pokazuje, iż pomimo 
zanikania kołysań wirnika, stan nieustalony 
ciągle trwa. Objawia się tym że stale, w wyniku 
małego poślizgu, zwiększa się kąt obciążenia, 
co prowadzi do wypadnięcia z synchronizmu.
Opracowany model turbogeneratora zweryfi-
kowany obliczeniami parametrów i charakterys-
tyk pozwala poprawnie odwzorować zjawiska 
zachodzące w maszynie w stanach ustalonych 
oraz przejściowych. Przy użyciu tego modelu 
można badać stabilność pracy maszyny syn-
chronicznej przy dowolnych zakłóceniach.
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