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REAKCJA WIRNIKA TURBOGENERATORA NA ZWARCIA
ZACISKÓW STOJANA
REACTION OF TURBOGENERATOR ROTOR FOR SUDDEN SHORT CIRCUITS
OF STATOR TERMINALS
Abstract: This paper presents two-dimensional field-circuit model of 500 MVA turbogenerator. Model is
designed to calculate static and dynamic characteristics of machine. The model was applied to calculate
damper winding currents for the sudden short circuit. Currents distribution and flux lines for the sudden short
circuit was calculated too. Using the model of turbogenerator it is possible to calculate flux and current
densities, field distributions and other physical quantity for every time step of simulation.

1. Wstęp
Modelowanie
polowo-obwodowe
jest
przydatnym narzędziem do analizy zjawisk
zachodzących w maszynach elektrycznych.
Pozwala na stosunkowo dokładne odwzorowanie
zjawisk elektromagnetycznych w róŜnych
stanach pracy. W problemach zmiennych w
czasie, sprzęgnięte ze sobą równania pola
magnetycznego, równania obwodowe oraz
równanie ruchu rozwiązywane są w kaŜdym
kroku czasowym obliczeń. Symulowana
maszyna przedstawiona jest w postaci dwóch
sprzęgniętych
modeli:
polowego
oraz
obwodowego.
W
części
polowej
uwzględniającej rzeczywiste cechy fizyczne
materiałów, rzeczywisty rozkład uzwojeń
i obwodów tłumiących oraz ruch elementów
w polu magnetycznym, rozwiązywane są
równania pola elektromagnetycznego. W części
obwodowej zawierającej elementy skupione
odpowiadające uzwojeniom i obwodom
obecnym w części polowej, oraz połączeniom
czołowym,
rozwiązywane
są
równania
napięciowo-strumieniowe. Modelowanie takie
moŜe być zastosowane do projektowania
nowych maszyn elektrycznych w celu uzyskania
poŜądanych parametrów maszyny. Przydatne jest
w procesie projektowania maszyn nietypowych,
o nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych
i materiałowych, dla których nie istnieją
wystarczająco dokładne i zweryfikowane wzory
projektowe. MoŜe być wykorzystane do
optymalizacji
kształtów
obwodów
magnetycznych i przekrojów elementów
podlegających napręŜeniom mechanicznym
celem
zmniejszenia
ilości
materiałów

konstrukcyjnych przy zachowaniu poŜądanych
parametrów
eksploatacyjnych
maszyny.
W odniesieniu do maszyn największych mocy
jakimi są turbogeneratory moŜe być pomocne
przy określaniu stabilności pracy maszyn
w systemie elektroenergetycznym. MoŜliwe jest
łączenie modeli polowo-obwodowych ze
środowiskiem Matlab-Simulink, co pozwala na
badanie stabilności z uwzględnieniem układów
regulacyjnych wzbudzenia lub dopływu pary do
turbiny. Najlepszym sposobem modelowania
pracy maszyn elektrycznych jest modelowanie
trójwymiarowe całej maszyny. Wymaga to
jednak duŜych mocy obliczeniowych i jest
czasochłonne. Szczególne trudności towarzyszą
obliczeniom maszyn o duŜych rozmiarach
i duŜej mocy. DuŜy moment bezwładności takich
maszyn
jest
przyczyną
długotrwałych
obliczeniowych procesów nieustalonych, co
jeszcze bardziej wydłuŜa czas obliczeń. Badając
maszyny duŜej mocy moŜna posłuŜyć się
modelami dwuwymiarowymi. Modelowanie
dwuwymiarowe
przekroju
poprzecznego
maszyny
z
uwzględnieniem
w modelu
obwodowym parametrów połączeń czołowych w
postaci rezystancji i indukcyjności rozproszenia
zostało zweryfikowane pomiarowo dla maszyn
małej mocy modelowaniem trójwymiarowym
oraz pomiarami. Pozwala to sądzić, Ŝe równieŜ
w przypadku turbogeneratorów modelowanie
dwuwymiarowe jest poprawne. Model polowoobwodowy rozwiązujący jednocześnie równania
pola
elektromagnetycznego,
równania
obwodowe i równanie ruchu, nie posługuje się
parametrami
elektromagnetycznymi
lecz
zmiennymi
w
czasie
sprzęŜeniami
magnetycznymi, co daje wyniki najbliŜsze
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rzeczywistym procesom zachodzącym w
maszynie. Celem przedstawianej pracy jest
obliczenie przebiegów prądów oraz rozkładów
ich gęstości w obwodach zamkniętych,
niedostępnych pomiarowo: klatki tłumiącej oraz
litej stali wirnika. Wyznaczono przebiegi prądów
i napięć tych obwodów w stanach nieustalonych.
Określenie wartości prądów pozwala na
obliczenie sił, momentów oraz przyrostów
temperatur poszczególnych elementów maszyny.

czołowych wyznaczono z wzorów stosowanych
w projektowaniu maszyn synchronicznych.

2. Model polowo-obwodowy
Symulowanym obiektem jest turbogenerator o
mocy 500 MVA. Przekrój poprzeczny maszyny
przedstawiono na rysunku 1.
Rys. 2. Fragment siatki dyskretyzacyjnej
Część obwodową modelu, zawierającą obwody
stojana, wzbudzenia oraz klatkę tłumiącą
przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 1. Przekrój poprzeczny modelu
turbogeneratora
Dwuwymiarowy polowo – obwodowy model
turbo-generatora sporządzono przy pomocy
pakietu Flux 9.2.2. Siatka dyskretyzacyjna
modelu zbudowana jest z 41 544 elementów
powierzchniowych drugiego rzędu i zawiera
83 197 węzłów. Fragment siatki modelu
przedstawiono na rys 2. Model polowy
uwzględnia
nieliniowe
charakterystyki
magnesowania
elementów
obwodu
magnetycznego oraz prądy wirowe indukujące
się w klinach Ŝłobków wirnika. W szczelinie
powietrznej znajduje się pasmo elementów
odkształcalnych, którego siatka jest generowana
w trakcie obliczeń stosownie do aktualnego
połoŜenia wirnika wirującego z zadaną, stałą
prędkością kątową. Model obwodowy poza
elementami reprezentującymi uzwojenia i lite
przewodniki modelu polowego, zawiera źródła
oraz rezystancje i reaktancje czołowych części
uzwojeń o stałych wartościach. Parametry części

Rys. 3. Część obwodowa modelu maszyny

3. Wyniki obliczeń
W wybranej chwili czasowej zostały zwarte
jednocześnie wszystkie fazy uzwojenia stojana.
W wyniku symulacji obliczone zostały przebiegi
prądów w uzwojeniach twornika oraz
wzbudzenia, rozpływy prądów w klatce
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tłumiącej oraz rozkłady gęstości prądów
w przekroju beczki wirnika. Przebiegi prądów
w uzwojeniach stojana przedstawiono wcześniej
w [2]. Na rys. 4 oraz rys 5 przedstawiono
przebiegi prądów w wybranych prętach klatki
tłumiącej (wg numeracji z rysunku 1) po zwarciu
uzwojenia stojana.
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Rys. 4. Prądy w częściach czynnych uzwojenia
tłumiącego podczas zwarcia udarowego
Dla zilustrowania kształtu prądów w prętach
klatki tłumiącej, przedstawiono na rysunku 5
przebiegi w początkowej fazie zwarcia.
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ekranująco i wpływa na tłumienie procesów
przejściowych. W czasie zwarcia udarowego
gęstości prądów w litej beczce wirnika osiągają
znaczne wartości. Przykładowe rozkłady
gęstości prądów w klatce tłumiącej oraz litej stali
wirnika w charakterystycznych chwilach
czasowych dla których wartości prądów
w prętach przedstawione na rysunku 5
przechodzą przez zero oraz osiągają maksimum,
pokazano na rysunkach 8 oraz 9.
Maszyna posiada duŜą szczelinę, co oznacza Ŝe
występują w niej obie składowe indukcji
normalna i styczna do powierzchni wirnika. Stąd
w rozkładzie gęstości prądów w obszarze
jednego pręta występuje przepływ prądu
w róŜnych kierunkach.
200000
I [A]
7654321-

150000
100000
50000

8
7
6
5
4
3
2

0
-50000

80000

-100000

I [A]
-150000

40000

0

2

4

6

8

10

12

14

t [s] 16

Rys. 6. Prądy w częściach czołowych uzwojenia
tłumiącego podczas zwarcia udarowego
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Rys. 5. Prądy w częściach czynnych uzwojenia
tłumiącego podczas zwarcia udarowego
(fragment przebiegu)
Przebiegi oraz kształt prądów w pierścieniach
zwierających klatki tłumiącej przedstawiono na
rysunkach 6 i 7.
Przebiegi prądów w segmentach pierścienia
zwierającego
pręty
klatki
tłumiącej
przedstawiono na rys 7.
W wyniku pojawienia się składowej stałej
w prądzie stojana, pole od niego pochodzące
składa się z dwóch składowych: pola wirującego
z częstotliwością wirnika oraz pola stałego. Stąd
w klatce tłumiącej indukuje się napięcie
o częstotliwości wynikającej z prędkości
obrotowej wirnika. Beczka wirnika, będąc litym
elementem przewodzącym, równieŜ działa
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Rys. 7. Prądy w częściach czołowych uzwojenia
tłumiącego podczas zwarcia udarowego
(fragment przebiegu)

Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 87/2010

112

4. Podsumowanie

Rys. 8. Gęstości prądów i rozkład pola podczas
zwarcia udarowego t = 0,02 s

Rys. 9. Gęstości prądów i rozkład pola podczas
zwarcia udarowego t = 0,013 s
RównieŜ w uzwojeniu wzbudzenia indukuje się
napięcie o częstotliwości równej prądom
w klatce tłumiącej. Napięcie to, dodając się do
napięcia wzbudnicy, powoduje powstanie
w prądzie
wzbudzenia
składowej
okresowozmiennej. Przebieg prądu wzbudzenia
w początkowej chwili zwarcia przedstawiono
na rysunku 10.

Opracowany
model
polowo-obwodowy
turbogeneratora
poprawnie
odwzorowuje
zjawiska zachodzące w maszynie w stanach
ustalonych oraz przejściowych.
Uzyskane rozkłady pól oraz czasowe przebiegi
prądów i momentu ilustrują mechanizm
powstawania składowych prądów zwarciowych.
Obliczony rozkład gęstości prądów w klatce
tłumiącej i beczce wirnika wskazuje na istotny
wpływ właściwości litego Ŝelaza wirnika na
parametry maszyny i początkowe wartości
prądów oraz momentu elektromagnetycznego.
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Rys.10. Przebieg prądu wirnika podczas
udarowego zwarcia
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