Badanie uk adów regulacji generatorów

1.1 Zakres pracy generatora
Uk ad regulacji generatora ma zapewni korzystne warunki ruchowe w stanach
normalnych i zak óceniowych ca emu uk adowi sk adaj cemu si z generatora, ród a
wzbudzenia i regulatorów.
Je eli wielko ci regulowan jest wy cznie napi ci generatora to mówimy o
regulatorze napi cia generatora. Je eli w dopuszczalnym obszarze pracy generatora
wielko ci regulowan jest napi cie, a na granicach tego obszaru inne wielko ci (pr d stojana,
pr d wzbudzenia, k t obci enia), to mówimy o wieloparametrowym regulatorze generatora,
czasem o regulatorze wzbudzenia. Je eli regulacja jest uzale niona od pochodnych wielko ci
zewn trznych

,

,

, to regulator taki nazywamy regulatorem wzbudzenia o silnym

dzia aniu.
Do podstawowych zada uk adów regulacji wzbudzenia generatorów nale y:
- utrzymanie warto ci napi cia na zaciskach generatorów w zadanych w skich
granicach,
- zapewnienie proporcjonalnego rozdzia u mocy biernej mi dzy generatory
wspó pracuj ce równolegle w elektrowni,
- kompensowanie spadków napi w liniach przesy owych.
- Szybkie doprowadzenie napi cia generatora od warto ci pocz tkowej do warto ci
zadanej w stanach nieustalonych, tj. zapewnienie odpowiedniego pu apu
wzbudzenia o du ej stromo ci narastania napi cia (forsowanie wzbudzenia),
- poprawienie warunków równowagi pracy równoleg ej generatorów przy
nierozbudzeniu, po lizgach lub podczas resynchronizacji. Aby spe ni powy sze
zadania, uk ady regulacji wzbudzenia musz wykazywa stabilno dzia ania w
ca ym zakresie pracy regulatora.

1.2 Podstawowe poj cia charakteryzuj ce uk ad regulacji
Naturalne charakterystyki napi ciowe generatorów synchronicznych podaj zale no na
zaciskach generatora od pr du obci enia, przy sta ej warto ci wzbudzenia, równej
wzbudzeniu przy biegu ja owym generatora. Przyk adowe charakterystyki naturalne
przedstawiono na rys. 1.1. Wskazuj one na du zmienno napi cia w funkcji pr du
obci enia. Korzystniejsze w ciwo ci samoregulacji napi cia w funkcji pr du obci enia.
Korzystniejsze w ciwo ci samoregulacji napi cia mniejsz zmienno napi cia wykazuj
generatory o mniejszej reaktancji synchronicznej Xd.
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Rys. 1 Naturalna charakterystyki napi ciowe generatora synchronicznego (Xd=1) dla ró nych
rodzajów obci enia: 1 - cos ind=0; 2 - cos ind=0,5; 3 - cos ind=0,8; 4 - cos poj=0,5; 5 - cos poj=0

Pu ap napi cia wzbudzenia okre la stosunek maksymalnego napi cia wzbudzenia do napi cia
znamionowego wzbudnicy (wspó czynnik forsowania) wyznaczaj c zdolno przesterowania
napi cia wzbudzenia „w gór ”. Dla turbo generatorów wynosi on 1,6-2,0 a dla
hydrogeneratorów wymaga si 1,4-4,0.
Ustalenie pu apu napi ciowego jest uwarunkowane niemo no ci zwi kszenia pr du
wzbudzenia ze wzgl du na moc wymiarow wzbudnicy i nasycenie obwodu magnetycznego.
Definiuje si tak e pu ap pr du wzbudzenia. Zale y on od pu apu napi cia, jest zazwyczaj
mniejszy i ograniczony nagrzewaniem si uzwoje wzbudzenia
Stromo narastania napi cia wzbudzenia okre la pochodna:
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Która okre la si redni stromo
narastania napi cia wzbudzenia w czasie 0,5s po
skokowym obni eniu napi cia na wej ciu cz onu pomiarowego regulatora przy
znamionowych warunkach pocz tkowych. Mo na j wyznaczy ze wzoru:
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Rys. 2 Narastanie napi cia wzbudzenia i okre lenie redniej szybko ci narastania wzbudzenia
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Interpretacj graficzn podano na rys.2.
Stromo narastania napi cia wzbudzenia jest wprost proporcjonalna do pu apu napi cia i
odwrotnie proporcjonalna do elektromagnetycznej sta ej czasowej obwodu wzbudzenia
wzbudnicy Tw. Wymaga si aby stromo narastania napi cia wzbudzenia by a wi ksza od 2
s-1.
Dobro
ród a wzbudzenia jest definiowana wzorem

Dw

Kw
Te

(4)

W którym Kw – wspó czynnik mocowego wzmocnienia w uk adzie wzbudzenia wzbudnicy.
Aby zapewni cis powtarzalno procesu szybkiego narastania napi cia wzbudzenia w
ró nych warunkach eksploatacyjnych, stosunek ten powinien by jak najwi kszy. W celu
zwi kszenia dobroci nale y d
do du ego wykorzystania obwodu elektrycznego przy
abym wykorzystaniu obwodu magnetycznego, wzbudnice musz
by
zatem
przewymiarowane

Statyzm napi cia, wspó czynnik statyki regulacji
Nachylenie charakterystyki
= ( ) do osi odci tych ( ) nazywamy wspó czynnikiem
statyzmu uk adu regulacji, wyra a si wzorem
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I wynosi zwykle
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Wspó czynnik statyki s jest to w wyra ony w procentach stosunek zmiany napi cia
zmianie obci enia w zakresie od biegu ja owego do obci enia znamionowego przy
= 0, do warto ci napi cia przy biegu ja owym
= 0.
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Na rysunku 3 przedstawiono charakterystyki generatorów wyposa onych w regulator. Gdy
= 0 mówimy o charakterystyce astatycznej, gdy > 0 o charakterystyce statycznej,
natomiast je li < 0 – charakterystyce antystatycznej.

Rys. 3 Charakterystyki

= ( ) regulatora napi cia: 1 – antystatyczna ( < ), 2 – astatyczna
( = ), 3 – statyczna ( > )

Warunkiem koniecznym do zapewnienia stabilnej pracy równoleg ej generatorów jest
( > 0). Wspó czynnik statyki powinien by ma y (aby unikn du ych zmian napi cia przy
zmianach pr du biernego) i jednakowy dla wspó pracuj cych równolegle generatorów (aby
obci enie ich moc biern by o równomierne).
Dok adno regulacji okre la wzór

U

W którym Ugz – zadana warto
0,5 1%.

Ug

U gz

U gz

100%

napi cia. Dok adno

(7)

regulacji powinna spe nia warunek

1.3 Ogólna budowa regulatorów wzbudzenia
Uk ady regulacyjne s dobierane indywidualnie i w zale no ci od rozwi zania
konstrukcyjnego i przeznaczenia mniej lub bardziej z one. Zawsze jednak sk adaj si z
podstawowych cz onów przedstawionych poni ej:

Rys. 2 Schemat blokowy uk adu
regulacji

Cz on porównawczy – porównuje warto zadanych parametrów z parametrami z cz onów
pomiarowych i na tej podstawie podejmuje generuje sygna steruj cy.
Cz on wzmacniaj cy – wzmacnia sygna z cz onu porównawczego. Stosuje si rozwi zania
elektromechaniczne, hydrauliczne, magnetyczne, maszynowe i pó przewodnikowe.
Cz on korekcyjny – stabilizuje regulacj napi cia, eliminuje ko ysania wielko ci
regulowanych. Stosuje korekcyjne wykonuje si jako elektromechaniczne lub elektryczne.
Cz on wykonawczy – czyli wzbudnica, bezpo rednio wp ywa na warto napi cia generatora.
Stosuje si wzbudnice maszynowe (na pr d zmienny i sta y) i statyczne.
Cz on dodatkowy – dostarcza dodatkowe sygna y steruj ce uzale niaj ce uchyb regulacji od
zmiany mocy lub pr dko ci obrotowej.
Cz on pomiarowy – dostarcza sygna steruj cy opisuj cy poziom napi cia na zaciskach
generatora

1.4 Rodzaje regulatorów
Pierwszym rodzajem regulatorów s urz dzenia których jedyn warto ci regulowan jest
napi cie na zaciskach generatora. Mówimy wówczas o regulatorze napi cia generatora. Taki
uk ad mo na zastosowa np. w przypadku gdy generator zasila niezbyt odleg e odbiory.

Rys. 3 Regulator napi cia

Napi cie widziane przez regulator opisuje zale no
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Uproszczony sposób pracy regulatora napi cia niesie ze sob pewne zagro enia. Rozwa my
przyk ad obni enia napi cia generatora np. w skutek zwarcia. Poniewa regulator nie ma
informacji na temat pr du generatora b dzie intensywnie podwy sza napi cie wzbudzenia co
w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia uk adu prostowniczego lub/i uzwojenia
wzbudzenia generatora.
Drugim rodzajem regulatorów s tak zwane regulatory wieloparametrowe które uwzgl dniaj
szczegó owo dopuszczalny obszar pracy generatora. Urz dzenia te na bie co otrzymuj
parametry zwi zane z prac generatora: napi cie, pr d i k t generatora, cz stotliwo ,
napi cie i pr d
wzbudzenia.

Rys. 4 Regulator wieloparametrowy

1.5 Budowa regulatora P100C
Uk ad wzbudzenia i regulacji napi cia P100C jest zaawansowanym technologicznie
urz dzeniem s
cym do wzbudzania i regulacji napi cia generatorów synchronicznych.
Regulacji napi cia generatora synchronicznego dokonuje si poprzez regulacj pr du
wzbudzenia wzbudnicy. Podzespo em, który realizuje regulacj tego pr du jest prostownik
tyrystorowy lub klucz tranzystorowy. Prostownik tyrystorowy wzbudzenia jest zbudowany z
sze ciu tyrystorów mocy i zapewnia ci y pr d wzbudzenia do warto ci 25A, a chwilowy,
10-sekundowy pr d – do 50A.

Rys. 5.2 P yta frontowa regulatora; 1-wska nik poziomu napi cia, 2-prze cznik trybu pracy
automatycznej, 3-za ./wy . Wzbudzenia, 4-wska nik pr du wzbudzenia, 5-prze cznik trybu pracy –
automatyczna/r czna, 6-r czna zmiana warto ci wzbudzenia, 7-kasowanie alarmu

Rys. 5.3 Wn trze regulatora; 1-warystor z diod za prostownikiem, 2-regulator P100C, 3-wy cznik
instalacyjny od strony zasilania urz dzenia, 4-zasilacz regulatora P100C, 5-stycznik za czaj cy regulacj
wzbudzenia, 6-zespó przeka ników wykorzystywanych przez urz dzenie, 7-listwa zaciskowa, 8transformator zasilaj cy, 9-wyprowadzenie przewodów do przyrz dów na frontowym panelu.

1.6 Uruchamianie regulatora
Urz dzenie mo e pracowa w 2 trybach – automatycznym i r cznym. Aby uruchomi tryb
automatyczny nale y, ustawi pokr o oznaczone 5 na rys. 5.2 na „Regulacja automatyczna
(Regulator) po czym wcisn zielony przycisk oznaczony 3 na rys. 5.2. Gdy chcemy
prze czy tryb na prac r czn nale y najpierw wy czy wzbudzenie – czerwony przycisk
oznaczony 3 na rys. 5.2, nast pnie pokr em 5 wybra „Praca r czna (Rezystor)” po czym
czy wzbudzenie zielonym przyciskiem. W przypadku gdy prze czenie nast pi bez
wy czania wzbudzenia wyst pi udar napi ciowy który przy d szej eksploatacji mo e
doprowadzi do przebicia izolacji i uszkodzenia generatora.
.

