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Основною відмінною рисою асинхронізованих машин від звичайних синхронних машин є 

наявність двох (трьох) обмоток збудження. У нормальному режимі ротор може живитися постійним 

або змінним струмом. При живленні постійним струмом, на відміну від звичайної синхронної 

машини, здійснюється векторне управління збудженням, що робить можливим стійку роботу при 

будь-якому куті навантаження, до 180
o
 включно. При живленні ротора змінними струмами поле 

збудження обертається щодо ротора, при цьому зберігається синхронність з полем статора. В 

результаті, з'являється можливість роботи зі змінною частотою обертання турбіни, що актуально для 

гідрогенераторів, а також генераторів вітроустановок. Асинхронізовані турбогенератори (АСТГ) 

потужністю від 110 до 320 МВт введені в експлуатацію і працюють в енергосистемах України і Росії 

(табл. 1). АСТГ дозволяють працювати не тільки з видачею, але і з глибоким споживанням реактивної 

потужності, тим самим регулюючи напругу на шинах станції в широкому діапазоні та 

розвантажуючи електромережі від реактивного струму, [1,2]. 

 

Таблиця 1 – АСТГ енергосистем України і Росії 

Тип генератора 
Потужність, 

МВт 
Місце встановлення 

Введений в 

експлуатацію 

АСТГ-200-2У3 200  
Енергоблок №10, Бурштинська ГРЕС 

(Львівенерго, Україна) 
1985 

АСТГ-200-2У3 220  
Енергоблок №9, Бурштинська ГРЕС 

(Львівенерго, Україна) 
1991 

Т3ФА-110-2У3 110  Енергоблок №8, ТЕЦ-22 Мосенерго 2003 

Т3ФАУ-160-2У3 160 Енергоблок №3 (ПГУ-450), ТЕЦ-27 Мосенерго 2007 

Т3ФАУ-160-2У3 160 Енергоблок №11 (ПГУ-450), ТЕЦ-21 Мосенерго 2008 

Т3ФАУ-160-2У3 160 
Енерго-блок №11 (ПГУ-450), ТЕЦ-21 

Мосенерго 
2008 

Т3ФСУ-320-2У3 320 Енергоблок №3, Каширська ГРЕС 2009 

 

АСТГ дозволяють вирішувати ряд завдань, актуальних для сучасних енергетичних систем: 

– відмовитися від установки шунтуючих реакторів на лініях електропередачі, істотно 

скоротивши, таким чином, витрати на нормалізацію рівнів напруги; 

– розширити допустимий діапазон регулювання напруги на шинах станції; 

– вивести паралельно працюють синхронні турбогенератори з несприятливих для них режимів 

роботи з високим коефіцієнтом потужності близьким до 1 (або зі споживанням реактивної 

потужності) в безпечні для них режими з видачею реактивної потужності і, тим самим, продовжити їх 

термін служби і збільшити міжремонтні періоди, [2]; 

– підвищити в цілому надійність експлуатації енергоблоків електростанції, не тільки за рахунок 

більш високої живучості АСТГ (робота в резервних режимах при відмовах в системі збудження), але 

також і за рахунок підвищення надійності паралельно працюють енергоблоків з синхронними 

турбогенераторами. 

Економічна вигода застосування АСТГ при правильному виборі об'єктів їх застосування, значна. 

АСТГ мають більш високу вартість у порівнянні з синхронними машинами, але при цьому 

забезпечується економія, як капітальних, так і експлуатаційних витрат, підвищується надійність 

роботи генеруючого обладнання. 
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