
Uk³ad Rozruchu i Wzbudzenia

Silnika Synchronicznego

ETS
Przeznaczenie

Uk³ad ETS przeznaczony jest do rozruchu i wzbudzenia silnika 

synchronicznego dowolnej mocy. W sk³ad uk³adu wchodzi:

4uk³ad sterowania i zabezpieczeñ,

4wzbudnica tyrystorowa z uk³adem zabezpieczenia od 

przepiêæ,

4transformator wzbudzenia,

4stycznik zwieraj¹cy wirnik,

4stycznik wzbudzenia.

Po przeprowadzeniu rozruchu, uk³ad sterowania 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

Uk³ad sterowania i zabezpieczeñ zbudowany jest w oparciu o sterownik  PLC 

i panel operatorski. Sterownik PLC nadzoruje pracê ca³ego uk³adu

i wraz z uk³adem regulacji realizuje funkcje:

4automatycznego rozruchu silnika i przejœcie do pracy 

synchronicznej,

4automatycznego forsowania pr¹du wzbudzenia,

4regulacji i stabilizacji pr¹du wzbudzenia,

4regulacji i stabilizacji wspó³czynnika mocy,

4zabezpieczenia przed utrat¹ wzbudzenia,

4zabezpieczenia przed wypadniêciem z pracy synchronicznej,

4ogranicznika pr¹du stojana,

4ogranicznika pr¹du wzbudzenia.



Energotest Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice

tel.: +48 32  270 45 18 ; fax: +48 32  270 45 17

sekretariat@energotest.com.pl

www.energotest.com.pl 

 ETS – Statyczny uk³ad rozruchu i wzbudzenia silnika synchronicznego. Schemat ideowy.

Transformator wzbudzenia
Transformator wzbudzenia zasila prostownik tyrystorowy obni¿onym 

napiêciem, dostosowanym do parametrów obwodu wzbudzenia. 

Zapewnia równie¿ separacjê galwaniczn¹ obwodu wirnika.

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 np.:

4tryb pracy,

4moc czynna,

4pr¹d stojana,

4napiêcie stojana,

4cosj,

4pr¹d wzbudzenia,

4wartoœæ zadana pr¹du wzbudzenia,

4wartoœæ zadana cosj,

4czêstoœæ rozruchów,

4temperatura ³o¿ysk (opcja).

Wszystkie komunikaty s¹ wyœwietlane w jêzyku polskim.

Sygna³y alarmowe wyœwietlane s¹ w kolejnoœci ich wystêpowania.

Komunikacja
Uk³ad mo¿e byæ przystosowany 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.

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

Budowa


