PECS I

Laborator 1 - Echipamente electrice din centralele termoelectrice i sta iile electrice

ECHIPAMENTE ELECTRICE DIN CENTRALELE TERMOELECTRICE
I STA IILE ELECTRICE

Generatorul electric
Pentru producerea energiei electrice în curent alternativ trifazat, în centralele electrice se
folosesc în majoritatea cazurilor generatoarele sincrone. Acestea au rolul de a converti energia
mecanic de rota ie (lucrul mecanic) produs de turbina de abur în energie electric .
Simbolizare generatoarelor
~
Transformatoare electrice de putere
Transformatorul electric este o ma in electromagnetic static de curent alternativ, care
transform o energie electromagnetic primar de anumi i parametrii într-o energie
electromagnetic secundar de al i parametrii, frecven a r mâne îns constant . La baza
func ion rii transformatorului st principiul induc iei electromagnetice.
Din punct de vedere constructiv, transformatorul are dou p r i principale:
circuitul magnetic - reprezentat de miezul de fier i construit din tole de o el;
circuitele electrice - reprezentate de dou sau mai multe înf ur ri din Cu sau Al,
realizate în jurul circuitului magnetic, fiind deci cuplate electromagnetic.
Simbolizare transformatoarelor
Transformator monofazat

Transformatoarele de m sur
În cadrul SEE, ordinul de m rime al valorilor curen ilor i tensiunilor este foarte variat,
de la zeci de vol i, la sute de kilovol i pentru tensiunii i de la amperi la zeci de kiloamperi
pentru curen i. De aceea pentru adaptarea aparatelor de m surare a tensiunii, curentului precum
i ale aparatelor de protec ie, reglaj i automatizare se folosesc transformatoarele de m sur .
Transformatoarele de m sur pot fi:
transformatoare de curent (TC);
transformatoare de tensiune (TT).
Transformatoarele de m sur sunt aparate electromagnetice statice, care transform
parametrii energiei electrice, tensiunea respectiv curentul, reducând valoarea acestora de un
num r de ori. Transformatoarele de m sur se caracterizeaz prin raportul de transformare:
I
U
n TC = 1n
n TT = 1n
I 2n
U 2n
Simbolizarea transformatoarelor de m sur :
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Fig. 1.1. Simbolizarea transformatoarelor de m sur

Literele mici din simbolizare au urm toarea semnifica ie:
u – montaj direct pe cablul de for ;
o – montaj tip aib ;
i – montaj direct în circuitul primar.
TC

TT

Întreruptorul
Întreruptorul este un aparat de comuta ie, destinate s stabileasc , s suporte i s
întrerup curen i de sarcin i de defect. Dup principiul de stingere a arcului electric,
întreruptoarele de înalt tensiune pot fi: cu ulei pu in; aer comprimat; suflaj magnetic;
hexaflorur de sulf; vid avansat.
Simbolizarea întreruptoarelor:

Fig. 1.2. Simbolizarea întreruptoarelor
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Separatorul
Separatoarele sunt aparate de comuta ie care în pozi ia deschis asigur o întrerupere
vizibil a circuitelor electrice din care fac parte. Neavând dispozitive de stingere a arcului
electric se deschid dup deconectarea întreruptorului. Exist îns i separatoare de sarcin sau de
scurtcircuit care deschid sub sarcin .
Simbolizarea separatoarelor

Fig. 1.3. Simbolizarea separatoarelor

Bobine de reactan
În cadrul SEE, curen ii de scurtcircuit pot atinge valori mari, care prin efectele lor
termice i electrodinamice ridic probleme în alegerea, dimensionarea i func ionarea aparatelor
de comuta ie primar (întreruptoare) i a c ilor de curent. M sura de limitarea a curen ilor de
scurtcircuit se ob ine prin montarea în serie pe cele trei faze a unor reactan e inductive numite
bobine de reactan . Bobinele de reactan urm resc m rirea pe cale artificial a impedan ei
circuitului parcurs de curentul de scurtcircuit, i deci mic orarea acestui curent.
Simbolizarea bobinelor de reactan
RB – 6 – 75 - 8
Un – tensiune nominal (6kV);
In – curentul nominal (75A);
Xn – reactan a procentual .
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Desc rc torul
Protec ia instala iilor electrice împotriva supratensiunilor atmosferice se realizeaz prin
paratr snete, prin conductoare de protec ie, condensatoare i desc rc toare. Desc rc toarele
sunt aparate care, la apari ia unei supratensiuni în linia electric , leag aceast linie la p mânt.
În exploat rile electroenergetice, se utilizeaz desc rc toare având urm toarele forme
constructive:
desc rc toare cu rezisten variabil DRV;
desc rc toare cu expulsie (cunoscute i sub numele de desc rc toare tubulare - DT);
eclatoare (desc rc toare cu coarne - DC).
Simbolizarea desc rc toarelor
DRV – 6 (6kV- tensiunea maxim admis pe desc rc tor).
Baterii de condensatoare
Bateriile de condensatoare se utilizeaz în re elele electrice sub form de baterii de
condensatoare unt (deriva ie) i baterii de condensatoare serie.
Bateriile de condensatoare serie se monteaz în lungul unei linii electrice de înalt sau
medie tensiune pentru compensarea longitudinal , adic pentru îmbun t irea condi iilor de
transport, reglarea tensiunii pe linie, reducerea varia iilor tensiunii provocate de diferi i
consumatori, m rirea capacit ii de transport a liniilor electrice – solu ie care nu s-a adoptat la
noi în ar .
Bateriile de condensatoare unt se monteaz în paralel cu re eaua, pentru îmbun t irea
factorului de putere, prin furnizarea puterii reactive absorbite de receptoarele inductive (motoare
electrice, bobine cu sau f r miez de fier, l mpi fluorescente), ca i de transformatoarele de for
i liniile electrice aeriene.
Simbolizarea BC
Izolatoare
Servesc la fixarea de stâlpi a conductoarelor LEA precum i la izolarea acestora fa de
p mânt i fa de p r ile mai apropiate. Din punct de vedere electric calitatea unui anumit tip de
izolator este definit de tensiunea de conturnare (tensiune la care apar desc rc ri electrice de-a
lungul izolatorului) i tensiunea de str pungere (tensiunea la care desc rcarea are loc prin masa
izolatorului).
Din punct de vedere mecanic izolatoarele trebuie s suporte eforturile transmise de
conductoare: greutatea conductoarelor, a chiciurei depuse i presiunea vântului pe conductoare.
Dup felul solicit rilor pe care le suport izolatoarele se pot clasifica astfel:
izolatoare de sus inere;
izolatoare de trac iune.
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XEROX

Fig. 1.1. Simbolizarea transformatoarelor de m sur

Fig. 1.2. Simbolizarea întreruptoarelor
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Fig. 1.3. Simbolizarea separatoarelor
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