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UKÁZKA 1

Po dobu 30 minut může činný výkon na spojce dosáhnout 373 000 kW, přičemž cos φ bude 1 a kmitočet 
51 Hz.

Jalový výkon

přebuzený    220 000 kVAr

podbuzený    200 000 kVAr

Budící hodnoty

naprázdno    1070 A 69 V

při zatížení    1430 A 218 V

při nárazovém buzení  4970 A/20 s 445 V

při elektrickém brzdění     Ik= 100 % 1455 A 94 V

Přetížení alternátoru v motorickém chodu

Rozběh soustrojí do motorického chodu se uskutečňuje pomocí asynchronního motoru na ose 
soustrojí. Buzení generátor-motoru je zajištěno za statické budicí soupravy. Její tyristorový měnič je 
napájený ze střídavého budiče, který je na ose generátor-motoru nebo z budicího transformátoru.

Účinnost v motorickém chodu při jmenovitém zatížení a cos φ = 0,95 je 98,43 %. Tolerance ztrát dle IEC 
±10 %.V účinnosti jsou zahrnuty ztráty ve dvou radiálních ložiskscích a alikvotní část ztrát axiálního 
ložiska. Dále jsou v účinnosti zahrnuty ventilační ztráty a ztráty střídavého budiče.

Obr. 5 a 6:  Detailní pohled na chlazení generátoru

Kapitola 2: Generátory



TAB. 8: TECHNICKÉ PARAMETRY:

jmenovité napětí       24 kV

provozní napětí       22 ± 5 % kV

jmenovitý kmitočet      50 Hz

jmenovitý proud       12 kA

jmenovitý vypínací proud symetrický    100 kA

jmenovitý vypínací proud nesymetrický    136 kA

jmenovitý zapínací proud     300 kA

počet cyklů bez revize      5 000

počet cyklů zkratu bez revize     5

ovládací napětí       220 V ss

hmotnost cca       2 800 kg

zapínací čas       53 ms

celkový vypínací čas      75 ms

vlastní vypínací čas      47 ms

Pro spínání generátoru je ve vývodu instalován 
zapouzdřený trojfázový výkonový vypínač s náplní SF 6 
a tlakovzdušným pohonem, typu HEK 4 od firmy ABB.

Vypínač je vybaven též kompresorem a řídící skříní, 
uzemňovačem na straně generátoru a měřícími 
transformátory proudu. Pro sledování součtu spínaného 
proudu za účelem plánovaní revizí je ve vypínači osazen 
integrační člen.

Pro omezení strmosti zotaveného napětí jsou 
před i za vypínačem osazeny mezi každou fázi a zem 
kondenzátory.

Ovládání vypínačů je dálkové, eventuelně místním elektrickým impulzem.

7. Generátorový vypínač

UKÁZKA 2 Kapitola 7: Generátorový vypínač


