
Uk³ad Rozruchu i Wzbudzenia Silnika

Asynchronicznego - Synchronizowanego

ETA

Przeznaczenie i budowa
Uk³ad ETA przeznaczony jest do rozruchu i wzbudzenia silnika 

asynchronicznego -  synchronizowanego o mocy do 5MW. W sk³ad 

uk³adu wchodzi:

4uk³ad sterowania i zabezpieczeñ,

4wzbudnica tyrystorowa z uk³adem zabezpieczenia od 

przepiêæ,

4transformator wzbudzenia,

4rozrusznik (rezystorowy, wiropr¹dowy lub wodny),

4stycznik zwieraj¹cy,

4stycznik wzbudzenia.

Uk³ad sterowania
Po przeprowadzeniu rozruchu, uk³ad sterowania, na podstawie pomiaru wartoœci chwilowej pr¹du 

wirnika, wybiera najbardziej korzystny moment do rozpoczêcia synchronizacji. Wielkoœæ pr¹du 

forsowania wzbudzenia zale¿y od obci¹¿enia silnika przed rozpoczêciem synchronizacji i pozostaje 

sta³y do zakoñczenia synchronizacji. Po synchronizacji pr¹d wzbudzenia ustala siê na poziomie, 

który zosta³ nastawiony przed rozpoczêciem rozruchu.

Uk³ad sterowania i zabezpieczeñ zbudowany jest w oparciu o sterownik  PLC i panel operatorski. 

Sterownik PLC nadzoruje pracê ca³ego uk³adu, a w szczególnoœci realizuje nastêpuj¹ce funkcje:

4prze³¹cza stopnie rozruchowe (wersja z rozrusznikiem rezystorowym),

4za³¹cza stycznik zwieraj¹cy,

4za³¹cza prostownik wzbudzenia,

4zabezpiecza przed utrat¹ wzbudzenia,

4zabezpiecza przed wypadniêciem z pracy synchronicznej.
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Uzas.

UK£AD STEROWANIA I ZABEZPIECZEÑ

Wzbudnica tyrystorowa
Prostownik wzbudzenia zbudowany jest w oparciu o mostek tyrystorowy, 

który wraz z uk³adem sterowania zapewnia p³ynn¹ nastawê pr¹du 

wzbudzenia.

Prostownik tyrystorowy charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi parametrami:

4Napiêcie zasilania dowolne

4pr¹d wyjœciowy(*) 1300 A,

4maks. pr¹d wyjœciowy przez 60 sek. (*) 2000 A

4maks. iloœæ sekcji 5

(*)   jedna sekcja

Transformator wzbudzenia
Transformator wzbudzenia zasila prostownik tyrystorowy obni¿onym 

napiêciem, dostosowanym do parametrów obwodu wzbudzenia. Zapewnia 

równie¿ separacjê galwaniczn¹ obwodu wirnika.

Uk³ad rozruchowy
Statyczny uk³ad wzbudzenia i rozruchu oferowany jest w trzech wersjach, 

ró¿ni¹cych siê sposobem rozruchu. W zale¿noœci od wymagañ dostawa mo¿e 

obejmowaæ:

4rozrusznik rezystorowy ze stopniami zwieranymi za pomoc¹ 

styczników lub kluczy tyrystorowych,

4rozrusznik wiropr¹dowy,

4rozrusznik wodny.

Na rysunku poni¿ej przedstawiono wariant z 5-cio stopniowym rozrusznikiem 

rezystorowym zwieranym kluczami tyrystorowymi.

W ka¿dym z  pr zypadków rozrusznik i  pozwala j¹  na uzyskanie  

asynchronicznej prêdkoœci nominalnej z ograniczeniem pr¹dów w czasie 

rozruchu do wartoœci Ir < 2*In przy sta³ym momencie obci¹¿enia równym 

nominalnemu.

Panel operatorski
Panel operatorski pozwala na wyœwietlenie: aktualnych parametrów uk³adu, 

komunikatów o stanie pracy oraz sygnalizuje stany awaryjne.

Umo¿liwia ³atw¹ kontrolê takich parametrów uk³adu jak:

4tryb pracy,

4moc czynna,

4pr¹d stojana,

4napiêcie stojana,

4cosj,

4pr¹d wzbudzenia,

4wartoœæ zadana pr¹du wzbudzenia,

4wartoœæ zadana cosj,

4czêstoœæ rozruchów,

4temperatura ³o¿ysk.

Wszystkie komunikaty s¹ wyœwietlane w jêzyku polskim. Sygna³y alarmowe 

wyœwietlane s¹ w kolejnoœci ich wystêpowania.

Panel operatorski umieszczony na elewacji frontowej szafy sterowania posiada 

kolorowy wyœwietlacz graficzny z ekranem dotykowym.

Wielkoœæ wyœwietlanych znaków mo¿e byæ zmieniana w celu zwiêkszenia czytelnoœci 

wyœwietlanych parametrów.

Klawiatura przyciskowa umo¿liwia:

4lokalny start/stop,

4rêczn¹ synchronizacjê,

4wybór trybu pracy (stabilizacja pr¹du wzbudzenia, mocy biernej lub 

cosj),

4zmianê wartoœci zadanej pr¹du wzbudzenia, mocy biernej lub cosj,

4przegl¹danie i kasowanie alarmów (funkcja rejestratora zdarzeñ),

4testowanie uk³adu.

Komunikacja
Uk³ad przystosowany jest do wyprowadzenia do systemu nadrzêdnego sygna³ów 

analogowych w standardzie 4 – 20 mA tj. : pr¹d stojana, cosj, pr¹d wzbudzenia, 

wartoœæ zadana pr¹du wzbudzenia lub cosj oraz sygna³ów dwustanowych do zdalnego 

uruchamiania napêdu i sygnalizacji stanów alarmowych. Wszystkie sygna³y s¹ 

odseparowane galwanicznie. Opcjonalnie uk³ad mo¿e zostaæ wyposa¿ony w ³¹cze 

szeregowe umo¿liwiaj¹ce sprzêgniêcie uk³adu z komputerowymi systemami 

sterowania i wizualizacji.

Zabezpieczenie silnika.
Opcjonalne wyposa¿enie uk³adu ETA stanowi mikroprocesorowe zabezpieczenie silnika 

chroni¹ce napêd przed:

4przeci¹¿eniem,

4wyd³u¿onym rozruchem,

4zablokowanym wirnikiem,

4zwarciem,

4prac¹ asynchroniczn¹,

4doziemieniem,

4przekroczeniem liczby rozruchów,

Opcje dodatkowe
4czas pracy  oraz energia czynna rejestrowana jest z pomoc¹ liczników 

mechanicznych.

4ca³y uk³ad jest umieszczony w szafach o stopniu ochrony IP54

4mo¿liwoœæ po³¹czenia z nadrzêdnym systemem sterowania.


