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 Misja   przyszłości   
 

Szanowni   Państwo,   
 

Przyszłość  dla  nas, dla  ludzi  wygląda  naprawdę  ciekawie  i  są  nadzieje,  że  świat – mądry  świat  pokojowo  

będzie  gospodarzył  dobrami  materialnymi  otrzymanymi  przez  Boga. 

 

Aby tak  było,  trzeba  szanować i oszczędzać: 

 

1.  Wodę  szczególnie  pitną 

2.  Tlen w  tym  powietrze   

3.  Materiały,  nośniki  energii  jak energia elektryczna, cieplna  oraz  stal, miedź, aluminium, uran, węgiel i inne  w  tym  

czas/time  ludzi  i zwierząt  … 
 

Pragnę dziś Państwu opowiedzieć jak nie popełniać błędów  w  projektowaniu, 

wykonawstwie  i eksploatacji    urządzeń, sieci  elektrycznych i  teleinformatycznych.  
 

Błędy te zupełnie  nie potrzebnie  zawyżają  koszty   budowy, wykonawstwa  

i eksploatacji  –   są  to  naprawdę  ogromne   straty/to  parę  elektrowni  pracujących na 

błędy/  wynikłe  często   z  braku  wiedzy, 

nieumiejętności  przebicia  się  branży  elektrycznej  w  świadomości   architektów, 

urbanistów  i  innych  branż  budowlanych  i  eksploatacyjnych . 
 

I  o tym  na  przykładach   chcę  opowiedzieć i wskazać jak należy  czynić   dobrze  … 
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PN-EN 50464-3:2010 „Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500  kVA i najwyższym napięciu  

uzwojenia nie przekraczającym 36  kV – część 3: Wyznaczanie mocy znamionowej transformatora obciążonego prądami 

niesinusoidalnymi",  która została wycofana bez zastąpienia w dniu 30.08.2017 r. 

 

gdzie: S – moc pozorna, którą można obciążyć transformator odbiornikami nieliniowymi 

k – empiryczny współczynnik obniżenia mocy transformatora zasilającego odbiorniki nieliniowe, 

SN – moc znamionowa transformatora, 

ni – rząd i-tej harmonicznej, 

 Ii – wartość skuteczna prądu i-tej harmonicznej, 

 I1 – wartość skuteczna prądu pierwszej harmonicznej. 

 

Ti=  

A  więc dobór   mocy  transformatorów to 

-  pomiary oraz  doświadczenie  i  ratunek to    

artykuły  Pana profesora Z. Hanzelki  

np. THDi  10%~~20%  ,  20%~~35% spadek 

mocy dopuszczalnej  

Każdy  projekt  -  najpierw  poznać  funkcjonalność  urządzeń  i opracować  KONCEPCJĘ  Techniczno-ekonomiczną  z  analizą  5 letnią .  



Misja   Przyszłości  - Przyszłość niespokojnych odbiorów  w ujęciu  

Oszczędności   energii  elektrycznej  

www.lumen.com.pl 

-    

Niespokojny   odbiornik   to  niespokojny człowiek   

          

 Misja  przyszłości,  

 

Szanowni  Państwo,  przesłanie  w  naszej branży  elektrycznej  to  misja   

oszczędności  energii  elektrycznej, oszczędności  w  używaniu  dóbr czyli 

materiałów, urządzeń  ale  także  i  człowieka  jego  czasu,  jego  kosztów  życia. 

 

 

 

 

 

Odbiornik  niespokojny –  jest to odbiornik  energii  elektrycznej charakteryzujący się 

powtarzającymi się nagłymi zmianami obciążenia. Odbiorniki niespokojne zaliczane są do grupy 

odbiorników  zakłócających.  

 

Odbiorniki  niespokojne  to  na  przykład: 

piece łukowe, napędy walcownicze, spawarki łukowe i punktowe, urządzenia do obróbki szkła, 

wszelkiego rodzaju hartowanie stali, szkła, ceramiki, piły elektryczne, młoty elektryczne, pompy 

tłoczące, kompresory, windy, dźwigi i  maszyny wyciągowe, urządzenia rentgenowskie, urządzenia 

klimatyzacyjne, chłodziarki, wtryskarki, piece indukcyjne 
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Firma  szklarska -Przyłącz 15 kV/0,4 kV  , SN=1,73×264 8A×400 V=1832 kVA + zapas   30%  co daje  dobór  transformatora   
min.  2500  kVA    i  takie   były   oferty   projektantów  i  producentów. Tymczasem   problem   był:   czy  wystarczy   istniejący  
transformator  1000  kVA . Jak   dobrać   selektywność   zabezpieczeń – dobraliśmy 0,1  sek /1600A/ – 0,2 sek/2500A/ - 0,3 sek    
po  stronie SN  -  co tam było ? 
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1. Wykres  prądów 

  w  3  fazach  i  N 

Tabela  mocy  P, S  

oraz   I     
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Wykres 1.  Moc pozorna chwilowa 

Wykres 2. Moc pozorna 15 – sto 

minutowa 

Na podstawie pomiarów  stwierdza się, że obciążenie ciągłe odpowiadające  

za nagrzewanie transformatora nie przekracza 41% mocy nominalnej. Obciążenie chwilowe 

transformatora nie przekracza 110% i nie stanowi zagrożenia dla pracy   transformatora  

i  zasilanej linii hartowania szkła.  
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Praca linii powoduje chwilowe wzrosty odkształcenia napięcia do wartości bliskich 6%. Poziom 

odkształcenia mieści się w normie 8%, należy jednak unikać zasilania z tego transformatora odbiorników,  

które mogą być wrażliwe na odkształcenia. 
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Misja   Przyszłości  - Prefabrykaty  przyszłości   w ujęciu Oszczędności   energii  elektrycznej  

•  uziemienie robocze i ochronne 

– nieprecyzyjne  rysowane  

•-przekładniki  prądowe –  a może 

  dwa  rdzenie – analizator opcja 
SZANSA  dla  PRODUCENTA 

PREFABRYKATÓW   

przekładniki  napięciowe – a może 

dwa  uzwojenia  – analizator  rev.  
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• Migotanie światła -  "Flicker efect„  to  może   być   wielki  problem  dla każdego 
 

• Super komfortowa willa dla zagranicznych gości, zaczęli  „uciekać …” 
 

•  Zjawisko migotania źródeł światła jest znane od początków eksploatacji sieci 

energetycznych. Jego gwałtowny wzrost nastąpił wraz ze zwiększeniem się liczby 

odbiorników (zwłaszcza tzw. niespokojnych) i wzrostem pobieranej mocy. 

Migotanie światła, to wrażenie niestabilności postrzegania wzrokowego spowodowane przez 

strumień świetlny, którego luminancja lub rozkład spektralny zmieniają się w czasie. 

Zagrożenie   dla  zdrowia    nerwów   i   oczu     oraz    odszkodowań    ze  strony    Ubezpieczycieli  pracowników   

Przeprowadzone pomiary 

wykazały występowanie dużej 

ilości zapadów i wahań napięcia 

zasilającego we wszystkich 

fazach . Głębokość zapadów 

dochodzi do 180V. Stwierdzono 

również obniżenie średniej 

wartości napięcia zasilającego 

w fazie L1 w okresie szczytu 

wieczornego do wartości około 

195V.  W przebiegach średniej 

wartości napięcia widoczna jest 

asymetria przez cały okres 

trwania pomiarów. 
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Na wykresie widoczne jest,  

że odbiorca nie pobiera 

prądu większego od 

dopuszczalnego przez moc 

umowną  tj. 25 A,  

a pomimo to we wszystkich 

fazach występują zapady  

i wahania napięcia. Na tej 

podstawie należy stwierdzić, 

że odbiorca nie wywołuje 

zakłóceń napięcia pracą 

swoich urządzeń, lecz 

pochodzą one z innego 

źródła w sieci zasilającej. 
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Widoczne jest, że przez znaczny 

czas dnia następuje znaczne 

przekroczenie dopuszczalnej 

wartości współczynnika Plt 
wynoszącej 1. Największe 

zakłócenia wywołujące migotanie 

światła występują na fazie L2, 

jednak w pozostałych fazach 

przekroczenia również są znaczące.  

 

Przyczynami występowania 

wysokich wartości są wahania 

i zapady napięcia . 

UWAGA: THDu w  normie, ale  

szkodliwe  dla  zdrowia  migotanie   

światła  występuje – trzeba   

wielowątkowo    analizować  dane. 

UE-8%   a  USA -2%    w THDu 

  
Rok   2012-2013 –   

Polska południowa – Dystrybutor    

przez  ok. 2 lata  mówił,  że sieć  

i energia elektryczna pod  względem  

jakości  jest  zgodna  z Taryfą  i 

umową. 

 PO NASZYCH  POMIARACH 

i  ANALIZIE   UZNAŁ,  ŻE  ZAWINIŁ  

i  przebudował   sieć   nN,  budując 

i  wydzielając  osobny obwód  

bezpośrednio  do klienta. 
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Oszczędności   energii  elektrycznej – Sprężarkownia   i   straty  

W   budynku sprężarkowni   
zainstalowany   
 jest  układ  urządzeń  jako 
 system nadrzędny  
zapewniający sterowanie   
wstęgą  ciśnienia 
  - kpl. 1 , w  tym  sprężarka   o   
mocy  90 kW  ,sprężarki    o    
mocy  2  x 75 kW  oraz  Osuszacz  
– kpl.2 ,  
Moc   zainstalowana = 260kW 
/max zużycie 296 kW 
Praca 1 –  2x 75 kW,   
Praca 2  - 90 kW 
Osuszacze  -    20 kW /               
brak 36 kW 
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Oszczędności   energii  elektrycznej  

Kompensacja mocy  biernej - czy  zawsze  się  efektywnie  zwraca? 

cos φ ≥ 0,95, lecz  temperatura na dławikach  i  kondensatorach   
ok. 100 ⁰C, a  więc ok. 30 ⁰C  idzie  w powietrze – czyli  wzrasta 

 moc  czynna  pobierana 
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Oszczędności   energii  elektrycznej  

Grzeją  się  wszystkie  elementy  baterii  kondensatorów  

- wentylatory  wymieniają  powietrze   lecz   temperatura  
jest  powyżej   (50-70) ⁰C. 
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Oszczędności   energii  elektrycznej   -   OZE  +  E + PV + WIND  

Nowe  

instalacje   

Elektryczne 

W  tym  

Rozdzielnie 

TA   
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Oszczędności   energii  elektrycznej   -   OZE  +  E + PV + WIND  

Aby  było  realnie   efektywne  kosztowo     

nie  tylko  OZE +E   tj. elementy  PV i WIND   

i  modernizację   instalacji   elektrycznych,   

w  tym  ROZDZIELNI   Elektrycznych   0,4 kV,  

a  jest  tych  bloków  10-12   piętrowych jest 

ok.  46  tys.  kpl.   W  POLSCE  

-  myśl  technologiczną  związaną  z  realnymi    

oszczędnościami   wynikającymi  z   badań  

elektrycznych   analizatorami klasy A  tj. jakości  

energii  elektrycznej,  

- pomiarami termowizyjnymi  oraz   

- pomiarami   pól  elektromagnetycznych,  

- pomiarami   hałasu, infradźwięków  oraz 

monitoringiem  TV  wraz   

- pomiar  wietrzności  dachu  - mapa  dachu  

- konstrukcja   montażowa   WIND  I PV  

- serwisem   konserwacyjnym.   

Oszczędność   w  skali  roku   

ok. 8  tys. zł,  

zwrot   od  (5÷6) lat. 

Rozdzielnie  nowe  

ok. 50  tys. kpl.  
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Przyszłość niespokojnych 

odbiorów  w ujęciu 

Oszczędności   energii  

 

 elektrycznej    

 

  

  OZE  

 

 E + PV + WIND  
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1.5. Połączenie punktu neutralnego transformatora z uziomem 

stacji transformatorowej należy wykonać jako  

bezpośrednie, płaskownikiem FeZn ,o przekroju minimum 

40×5 mm ,  z pominięciem głównej szyny uziemiającej. 

 

d)  Wymaga się aby w komorze transformatora zaciski 

kontrolne zlokalizowane były tak aby nie było 

konieczności wyłączania stacji i wchodzenia do komory 

transformatora poza barierkę podczas pomiarów. 

 

7. Nie wymaga się połączeń z główną szyną uziemiającą: 

a)  płyt metalowych osłaniających kanały, 

b)  kratek metalowych otworów wentylacyjnych, 

c)  uchwytów kabli, 

d)  szyn jezdnych transformatora, 

 

11.  Główna szyna uziemiająca nie musi  (nie może )  

być domknięta (w obrębie drzwi  wejściowych)  

– komentarz - dla   drzwi  w  pobliżu  transformatora. 

 

UKŁAD   PROMIENIOWY -  STAR     a   NIE    RING   

Standardowe  wymagania  OSD 

(Operatorów Systemów Dystrybucyjnych) 

–   niektóre  -  wybrane  -    
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Rok   2014  budowa  stacji –   Polska  południowa – uczelnia   -pierwsze 

problemy   2016  

Błędy   Projektowe , Wykonawcze,  Nadzoru -  pola elektromagnetyczne 

zaburzone, 4 pętle  indukcyjne   rozproszenia  energii, zła i niestabilna  

kompensacja  mocy  biernej, temperatura rdzeni i uzwojeń   transformatorów   na  

biegu jałowym  ok.  88-stopni  C-100  stopni C  , brak  wentylacji mechanicznej –

siatka ogrodzeniowa ,  złącze kontrolne  uziemienia ochronnego  z boku  czyli  

jak w  rysunku  w   normie  oraz  dokumentach  OSD 
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Rok   2009-2013 –   Polska  południowa – Serwerownia    stacja 6×2 MW    

Błędy    Wykonawcze,  Nadzoru -   napięcia  (420÷435) V, pola elektromagnetyczne zaburzone, 4 pętle  

indukcyjne   rozproszenia  energii, zła i niestabilna  kompensacja  mocy  biernej, prądy  wyrównawcze   

w  przewodach PE  od  (2 ÷17)  A  przy  obciążeniach  rzędu  (10÷15)%, temperatura rdzeni i uzwojeń   

transformatorów   ok. 120 ⁰C (60 ⁰C), koszt  klimatyzacji o  mocy elektrycznej ok. 300  kW.    

Przewód PE odpływów nN prowadzony 

błędnie  nad transformatorem i 

rdzeniem 
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Rok   2009-2013 –   Polska  południowa – Serwerownia    stacja 6 ×2  MW    

Błędy    Wykonawcze,  Nadzoru -   napięcia  420-435 V,  pola  elektromagnetyczne zaburzone, 4  pętle  indukcyjne   

rozproszenia  energii, zła niestabilna kompensacja mocy biernej, prądy wyrównawcze  w  przewodach PE od  (2 ÷17) A  

przy  obciążeniach  rzędu   (10÷15)%, temperatura   rdzeni i uzwojeń  transformatorów   ok. 120 ⁰C (60 ⁰C). 

 Koszt   klimatyzacji o  mocy  elektrycznej   ok. 300  kW. ( 

 

Uziemienie robocze prowadzone niezgodnie  

z dokumentacją pod transformatorem dotyka  

szyn wózka 
Uziemienie ochronne niezgodnie z PB,  

wytycznymi  Dystrybutora  Energii , dokumentacją  

wyk/powykonawczą  - błędna lokalizacja złącza. 
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TN-S   tak  winno   być   

TN-C-S   ???   a   tak   najczęściej   

jest   -  straty  energii na  4-9 pętlach 

indukcyjnych      

W  dokumentacjach   podawane  są  różne  wartości  Ruz < 30 Ω, 10 Ω, 5 Ω, 1 Ω  

  – pomimo że  w  ziemi  są  łączone  -  gdy   wystarczy   podać   jedną   wartość   dla  całego  obiektu. 

Żle   Żle   
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Misja   Przyszłości  -  Uziemienia    uff   

A  jednak   mamy  tu  trzy błędy  

oraz  przerost   wymagań  znanego  

biura  projektów   - to zbędne 

koszty  
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Tu    

aż   3  błędy  



Asymetria   napięć   oraz   zawyżanie  napięcia  nN i SN 

www.lumen.com.pl 

Producenci urządzeń natomiast powinni swoje wyroby oznaczać odpowiednio do napięć znamionowych 230/400V,   

przy   których  pracują  według  producentów   najefektywniej  i  najlepiej. To, że urządzenia te powinny pracować 

poprawnie co najmniej w przedziale odchyleń ±10% od napięcia znamionowego, to tylko stwierdzenie  że  mogą   

pracować   ale  problemem  jest    gwarancja   na  ich  żywotność   i  oszczędną   pracę  zgodnie z  DTR.  

 

Przykładowo, 

1. Urządzenia grzewcze z regulacją oraz  bez regulacji temperatury 

Podwyższenie  symetryczne  napięcia znamionowego z  230 V  na  250 V  dla takich odbiorników jak żelazka, 

grzejniki, pralki automatyczne, ogrzewacze elektryczne, suszarki i inne urządzenia wyposażone w termostaty  

nie spowoduje wzrostu poboru mocy lub wzrost ten będzie niewielki – rzędu  (2÷3)%. Urządzenia   szybciej  

się  nagrzeją, ale i  szybciej  zużywają. 

  

2. Silniki  (napędy pomp, urządzeń warsztatowych, produkcyjne itp.    

Ich cechą charakterystyczną jest prędkość obrotowa zależna od częstotliwości, a w niewielkim stopniu zależna  

od wartości napięcia zasilającego. Podwyższenie napięcia zasilającego nie zmieni zatem liczby obrotów urządzenia 

napędzanego. Podwyższenie symetryczne o 10% napięcia zasilającego silnik asynchroniczny, obciążony 

momentem znamionowym spowoduje wzrost: momentu rozruchowego i maksymalnego o ok. 21%, prędkości 

obrotowej o (0,5÷1)%, sprawności o (0,5÷1)% oraz spadek: poślizgu o  ok. 17%, współczynnika mocy o ok 0,03, 

prądu stojana o ok. 7% i temperatury uzwojeń stojana o ((4÷5) ⁰C.  A  jak  jest  ciepło  to  są   i  straty.  

Rosną  prądy  upływu.   

 

Ogólnie   praca   na  napięciu  440 V  a  nie  400 V  - może  powodować  wzrost   grzania   się   urządzeń, 

zasilaczy  elektronicznych, co  efekcie  przekłada  się  na  straty i zwiększone  koszty  nawet  do ok. (5÷8)%. 

 

Tak  więc pilnujmy napięcia sieci zakładowej, blisko napięcia znamionowego urządzeń w instalacji  

zakładowej. 



Wnioski  z  I   i  II  konferencji : 

www.lumen.com.pl 

1.Stacje  transformatorowe  budować   w  cieniu  budynków,  ściany  pokrywać  wełną  mineralną, 

   drzwi  komór  transformatorowych   i  okna wentylacyjne  kierować  na  północ, dobudowywać 

   ścianki  zasłaniające  przed  bezpośrednim  działaniem słońca  z osłonami  PV. 

2. Efektywne  dostarczanie  energii   nn  do  200  m, większe  odległości  trzeba  za  każdym razem robić  bilans  

ekonomiczno-techniczny  jak, gdzie  i  czy  budować  pośrednie  stacje transformatorowe  oraz   nie  równoległe  

wewnętrzne sieci  SN  (inne  trasy   to  pełna   i skuteczna  redundancja). 

3. Uziemienia robocze  i  ochronne  dla  warunków  ochrony  przeciwporażeniowej  prowadzić   osobno, łącząc  je dopiero  

w  ziemi. Wykonywać  złącza kontrolne instalacji uziemiającej wewnątrz budynku  stacji przy drzwiach w miejscu łatwo 

dostępnym dla wykonawcy pomiarów.  

4. W stacjach transformatorowych magistrala uziemiająca ma być otwarta, nie może tworzyć pętli prądowych,  indukcyjnych. 

5. Współczynnik   odkształcenia  napięcia THDu,  nie  zawsze   jest  pełną   informacją  o odkształceniach,  ale  sygnalizuje   

zakłócenia, występowanie  harmonicznych m.in. migotanie światła  -  to  zaczyna  być problem   ludzkości . 

 

7. Projektowanie  winno  polegać  na  rozpoczęciu   opracowania  KONCEPCJI  techniczno-ekonomicznej,  

    nie  tylko   inwestycyjnej, ale  także  eksploatacyjnej  oraz   ukazania   przynajmniej dwóch wariantów  oszczędności.  

6. Instalacje  odgromowe  wykonywać   jako  izolowane    w  praktyce    tj .  nie łącząc ją  z  PE i przewodami wewnątrz 

budynków i hal  produkcyjnych np. centrale  klimatyzacyjne, świetliki. 

8. Czas  zacząć   rozliczać  budowane  prefabrykaty  z   zużytych materiałów, energii zużytej   i  czasu  wytworzenia.     

9.  Napięcia  nn,  przy ciągłej pracy  na  poziomie  ok. (415÷440) V / (240÷250) V w  znaczący sposób  zwiększają się  

koszty  eksploatacji   i degradują  infrastrukturę  użytkowników.  

10.  OZE  + E  - odnawialne  źródła  energii   elektrycznej  mają  tylko wtedy przyszłość   jak   najpierw  Inwestor   wykona   

       optymalizację    pracy   wewnętrznej   instalacji   lub  dokona  się   obliczeń    kosztów   przesyłu   wytworzonej energii. 

11.   Kompensacja mocy biernej - trzeba  ją na  bieżąco monitorować,  bowiem zmiany   indukcji   i pojemności   urządzeń, 

instalacji  powodują  znaczące   zużycie    energii czynnej związanej z  grzaniem się    kabli,  kondensatorów, dławików 

. 
12.  Układy   pomiarowe    ŚN   i nn    warto,  a  nawet   trzeba  wyposażać  w  ciągły   monitoring  parametrów   sieci 

       elektrycznej  i  to  w   dwóch  kierunkach   przesyłu  energii   elektrycznej   -  to  powinien być standard  Prefabrykacji    
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Dziękuję   za    uwagę  i  zapraszam  do  skorzystania  z   naszych  usług  

 

              Wiesław  Jędrzejczyk 

   Power  Quality  Expert  nr  28/PL/UE 

tel.  500083302  , wiesiekj@lumen.com.pl 

 

Dziękuję   serdecznie   Panu   Waldemarowi  Akusztolowi   

z  Gdyni   

za  mądre i słuszne   uwagi  do niniejszej  prezentacji . 


