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UKŁAD

KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ WZBUDNIKOW I.NDUKCYJWYCH, ZWŁASZCZA
WZBUDNIKOW W INDUKCYJNYCH URZ4DZ!NllCH GRZEJNYCH

Przedmiotem wynalazku jest układ kompensaoji mooy biernej wzbudnik6w indukoyjnyah,
wzbudnik6w w indukoyjnyoh urządzeniaoh grzejnyah umożliwiająoy uzyskanie wymaganego wsp6łozynnika mocy ozynnej.
Dotyohczas znany i stosowany układ kompensaoji mooy biernej indukoyjnej wzbudników indukcyjnyoh, zwłaszoza wzbudników w indukoyjnyoh urządzeniach grzejnyoh polega na włąozeniu,
najozęśoiej równolegle, baterii kondensator6w na zaciski wzbud~ika indukoyjnego bezpośrednio
lub poprzez transformator. Kompensację tę można nazwać kompensacją zewnętrzną. Kompensaoja
zewnętrzna mooy biernej indukcyjnej nie ~ejsza prądu w uzwajeniu wzbudnika, nie zmienia
jego mooy czynnej i nie poprawia sprawnośoi urządzenia.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wymieniony oh wad. Cel ten został osiągnięty poprzez
opracowanie układu kompensacji mooy biernej wzbudników indukcyjnych, zwłaszcza wzbudników w
indukoyjnyoh urządzeniach grzejnyoh, kt6rego istota polegs na tym, że wzbudnik urządzenia
indukoyjnego posiada przynajmniej jedno z nim sprzężone magnetycznie uzwojenie z włąozoną
na jego zaoiskaoh, bezpośrednio lub poprzez transformator, baterią kondensatorów.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest wielokrotne zmniejszenie obciążenia prądowego uzwojenia wzbudnika a tym samym możliwość znaoznego zwiększenia mocy czynnej przenoszonej przez
wzbudnik. Zmniejszenie prądu 'fi uzwojeniu wzbudnika obniża straty mooy czy=ej i tym samym
poprawia jego sprawność.
Układ według wynalazku w przykładzie wykonania przedstawiono sohematyoznie na rysunku
fig. 1, a rysunek fig. 2 przedstawia wykres wskazowy układu z fig. 1.
Układ kompensaoji mooy biernej wzbudnika indukoyjnego, zwłaszcza wzbudnika w indukcyjnyoh urządzeniaoh grzejnych ze wzbudnikiem 2 rdzeniowym lub bezrdzeniowym posiada przynajmniej jedno lub więoej, we wzbudnikaoh kilku sekoyjnyoh albo wielofazowy oh, uzwojeń 4 sprzę
tonych magnetyoznie z włąozonymi na ioh zaoiskaoh baterią (bateriami kondensatorów 6 bezpozwłaszoza
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lub poprzez transformator) transformatory 5. Układ oboią.!ony wsadem 1 umie szozonym
uzwojenia wzbudnika 2 lub poza nim leoz sprzę!ony magnetyoznie dotyohozas jest
kompensowany tylko zewnętrzną baterią kondensatorów ,. W układzie według wynalazku przewiduje się stosowanie kompensaoji wewnętrznej 6 lub też jednooześnie kompensaoji wewnętrz
nej 6 z kompensaoją zewnętrzną ,. Nagrzewnioe indukcyjne, pieoe indukoyjne, pompy indukcyjne, mieszadła indukcyjne, indukoyjne dozowniki metalu i tym podobne z istoty swojej budowy
posiadają niski wsp6łozynnik mooy ozynnej. Prąd Jw we wsadzie. stosunku do siły elektromotoryoznej E 1 wyindukowanej przez strumień magnetyozny ;m jest przesunięty o kąt '12 zbliżony ozęsto do kąta Jt/2. Stosująo kompensaoję mooy biernej według wynalazku kompensujemy
prądem J ow kondensator6w 6 moa bierną indukoyjną bezpośrednio we wzbudniku 2 zmniejszająo
wielokrotnie prąd J wzb ' Stosuje się r6wnie! jednoozesną kompensaoję zewnętrzną baterią kondensator6w , z kompensaoją baterią 6. W tyoh przypadkaoh ozęść mooy biernej indukoyjnej
jest kompensowana prądem J ow a ozęść prądem J oz ' W obu rozpatrywanyoh przypadkaoh uzyskuje
się wymagane przesunięoie fazowe f~ pom1ęd~ prądem J 1 a napięoiem zasilająoym U~. Na
fig. 2 oznaoZOno przedstawione na wykresie wskazowym wielkośoi sprowadzone do UZWOjenia
wzbudnika gdzie J'w - sprowadzony do UZWOjenia wzbudnika prąd we wsadzie, J'wz b - sprowadzony prąd wsadu po kompensaoji wewnętrznej, J~w - sprowadzony prąd baterii kondensatorów 6,
E
sprowadzona sila elektromotoryozna wyindukowana we wzbudniku przez strumień magnetyozny ;m'
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Zastrzeżenie

Układ kompensaoji mooy biernej wzbudnik6w indukcyjnych, zwłaszoza wzbudnik6w w indukoyjD;Yoh urządzeniaoh grzejnyoh, z n a m i e n n y
t Y m, że wzbudnik (2) urządzenia
indukoyjnego posiada przynajmniej jedno z nim sprzę!one magnetyoznie uzwojenie (4) z włą
ozoną na jego zaoiskaoh, bezpośrednio lub poprzez transformator (5) baterią kondensatort:Jw (6).
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