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Modernizacja obwodów wzbudzenia 
generatorów małej mocy 

 
 
 
 
W sektorze przemysłowym oraz energetycznym Polski pracuje kilkaset generatorów małej mocy. 

Znaczna cz��� z nich wyposa�ona jest w tradycyjn� aparatur� nastawcz� i regulacyjn� zaprojektowan� i 
wykonan� w oparciu o rozwi�zania techniczne si�gaj�ce niejednokrotnie połowy ubiegłego wieku. Rozwój 
technologiczny, jaki obserwujemy w ostatnich kilkunastu latach, dotycz�cy zwłaszcza techniki cyfrowej i 
informatyki, zaowocował powstaniem nowej generacji wyposa�enia przeznaczonego do sterowania, 
pomiarów i kontroli urz�dze� przemysłowych. Ich zastosowanie przynosi wymierne korzy�ci w zakresie tak 
wa�nych zagadnie� jak niezawodno��, bezpiecze�stwo czy optymalizacja procesów produkcyjnych oraz 
pozwala na realizacj� funkcji, które do tej pory nie były mo�liwe. Przykładem mo�e by� regulacja pr�dko�ci 
obrotowej silników asynchronicznych, która dzi�ki technice mikroprocesorowej stała si� powszechna w 
zastosowaniach przemysłowych. 

Aby wykorzysta� zalety, jakie nios� ze sob� nowe technologie, w produkcji energii elektrycznej nale�y 
zmodernizowa� aparatur� odpowiedzialn� za prac� generatora, ze szczególnym uwzgl�dnieniem obwodów 
wzbudzenia. W wielu generatorach małej mocy pracuj�cych w elektrociepłowniach przemysłowych, pr�d 
wzbudzenia wytwarzany jest za pomoc� wzbudnicy elektromaszynowej. Jest to obcowzbudna maszyna 
pr�du stałego, której zaciski wyj�ciowe poł�czone s� z obwodem wirnika generatora. Napi�cie generatora 
zale�y od warto�ci pr�du w obwodzie wzbudzenia wzbudnicy, ustawianego r�cznie przez obsług�. Niektóre 
generatory posiadaj� wprawdzie regulatory napi�cia, ale s� to na ogół urz�dzenia starego typu o 
ograniczonych mo�liwo�ciach regulacyjnych i kontrolnych. 

Modernizacja obwodów wzbudzenia mo�e zosta� zrealizowana w dwojaki sposób: przez zastosowanie 
układu wzbudzenia steruj�cego pr�dem wzbudzenia wzbudnicy elektromaszynowej (rys.a) lub te� przez 
zast�pienie jej układem wzbudzenia statycznego (rys.b) 

 

 
 

Ró�nica polega na tym, �e w pierwszym przypadku regulowany jest pr�d wzbudzenia wzbudnicy, nie 
przekraczaj�cy na ogół kilkunastu amperów, a w drugim bezpo�rednio pr�d płyn�cy w wirniku, osi�gaj�cy 
kilkaset amperów. Oba rozwi�zania s� spotykane w praktyce, cho� cz��� firm preferuje zast�pienie 
wzbudnic elektromaszynowych układami wzbudzenia statycznego. Ka�de z opisanych rozwi�za� posiada 
swoje dobre i złe strony, dlatego wybór sposobu modernizacji powinien by� poprzedzony wnikliw� analiz� 
techniczno-ekonomiczn�. Aby ułatwi�  podj�cie decyzji poni�ej przedstawiamy ich krótk� charakterystyk�. 
 
Układy wzbudzenia statycznego: 
Podstawowe zalety układów wzbudzenia statycznego wynikaj� z wyeliminowania wzbudnicy 
elektromaszynowej. S� one nast�puj�ce: 

- podniesienie niezawodno�ci i pewno�ci pracy generatora, 
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- ograniczenie przegl�dów okresowych obwodów wzbudzenia do kontroli izolacji uzwojenia wirnika 
oraz stanu szczotek i pier�cieni, 

- szybsza reakcja generatora na stany zakłóceniowe zdarzaj�ce si� w sieci energetycznej. 
Niezale�nie od wymienionych wy�ej własno�ci, układy wzbudzenia statycznego, wyposa�one w cyfrowy 
regulator napi�cia, pozwalaj� na optymalne i bezpieczne prowadzenie ruchu generatora, ograniczaj�c do 
minimum prac� obsługi. 
Jednak bezpo�rednia regulacja pr�du płyn�cego przez wirnik, o warto�ci kilkuset amperów, wymaga 
zastosowania transformatora zasilaj�cego (lub w wersjach bardziej rozbudowanych dwóch transformatorów: 
napi�ciowego i pr�dowego) o znacznej mocy oraz wyposa�enia układu wzbudzenia w obwody siłowe zdolne 
do przeniesienia pr�dów o takiej warto�ci. To powoduje, �e koszt urz�dze� oraz wykonania instalacji na 
obiekcie, jest wysoki i waha si� w przedziale 160 ÷ 240 tys. zł. Zasilanie obwodu wirnika bezpo�rednio z 
zacisków generatora poprzez przekształtnik tyrystorowy posiada tak�e pewne niekorzystne wła�ciwo�ci. 
Nale�� do nich przede wszystkim: 

- szybki zanik pr�du generatora w stanach zwarciowych utrudniaj�cy prawidłowe zadziałanie  
zabezpiecze� generatora (dla układów z jednym transformatorem zasilaj�cym), 

- konieczno�� rozruchu generatora z zewn�trznego �ródła zasilania, 
- konieczno�� odstawienia generatora w przypadku uszkodzenia układu wzbudzenia, 
- mo�liwo�� pogorszenia stanu izolacji uzwojenia wirnika w wyniku oddziaływania napi�cia 

zasilaj�cego o znacznych stromo�ciach narastania. 
 
Układy wzbudzenia steruj�ce pr�dem wzbudzenia wzbudnicy elektromaszynowej: 
Rozwi�zanie to zapewnia zachowanie wszystkich zalet jakie posiada wzbudnica elektromaszynowa t.j. 
utrzymanie dobrych własno�ci zwarciowych generatora, mo�liwo�� pracy r�cznej w przypadku awarii 
regulatora, zasilanie obwodu wirnika gładkim napi�ciem stałym. Jednocze�nie dzi�ki zastosowaniu 
nowoczesnego układu regulacji znacz�cej poprawie ulega prowadzenie ruchu generatora, który podobnie jak 
dla układów wzbudzenia statycznego,  praktycznie nie wymaga ingerencji obsługi. 

Wadami tego rozwi�zania jest zwi�kszone ryzyko odstawienia generatora z uwagi na znaczn� 
awaryjno�� wzbudnicy elektromaszynowej, konieczno�� jej okresowych przegl�dów, a tak�e wydłu�ony czas 
reakcji na zakłóceniowe zmiany napi�cia generatora. Koszt wykonania i instalacji takiego układu nie 
przekracza na ogół 80.000,- zł. 

 
Podsumowuj�c, je�eli stan techniczny elementów wzbudnicy tj. m.in. stan i grubo�� komutatora, stan 

izolacji wirnika i stojana, stan ło�ysk jest zadowalaj�cy, a tak�e nie stanowi� problemu okresowe przegl�dy i 
ewentualne przetaczanie komutatora, rozwi�zaniem znacznie ta�szym i maj�cym wystarczaj�co dobre 
parametry techniczne dla wi�kszo�ci zastosowa�, jest układ wzbudzenia steruj�cy pr�dem wzbudzenia 
wzbudnicy elektromaszynowej. Natomiast dla jednostek o znacznym stopniu zu�ycia elementów wzbudnicy, 
zwłaszcza gdy zachodzi konieczno�� ich gruntownego remontu, wła�ciwym wydaje si� zastosowanie układu 
wzbudzenia statycznego. 

 
Poddajemy zatem pod rozwag� wybór sposobu modernizacji obwodów generatora,  a w poszukiwaniu 

optymalnego rozwi�zania zapraszamy do współpracy z nasz� firm�. Nasza oferta obejmuje całokształt 
zagadnie� zwi�zany z prowadzeniem ruchu generatora ze szczególnym uwzgl�dnieniem układów regulacji 
wzbudzenia. Ka�de wykonanie projektowane jest indywidualnie, aby dostosowa� si� do specyfiki danego 
obiektu i wymaga� inwestora. Przykładem proponowanych przez nas rozwi�za� jest układ wzbudzenia 
statycznego serii UWS, którego krótki opis techniczny zamieszczamy w zał�czeniu. Układy wzbudzenia 
wzbudnic elektromaszynowych posiadaj� te same własno�ci funkcjonalne, a ró�ni� si� jedynie sposobem 
wykonania obwodów siłowych. 

 
 
 


