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Wstęp 
W niniejszym dokumencie porównano różne systemy ochrony procesów przemysłowych przed skutkami 

zapadów napięcia, takie jak: koło zamachowe, statyczne układy zasilania bezprzerwowego (UPS), 

dynamiczny stabilizator napięcia (DVR), kompensator statyczny typu STATCOM, równolegle włączona 

maszyna synchroniczna i beztransformatorowy stabilizator szeregowy. Systemy te będą porównywane pod 

względem ich zdolności do zwiększania odporności oraz szeregu innych technicznych i ekonomicznych 

parametrów. 
 

Zapad napięcia, według definicji normy PN–EN 50160, jest to „nagłe zmniejszenie się napięcia zasilającego 

do wartości zawartej w przedziale od 90% do 1% napięcia deklarowanego Uc, po którym w krótkim czasie (<1 

minuty) następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości” [1]. Zapady napięcia są w dziedzinie jakości 

energii zjawiskiem powodującym jedne z najwyższych kosztów. Istnieją różne rozwiązania mające na celu 

zmniejszenie kosztów ponoszonych z powodu zapadów: zwykle dzieli się je na cztery kategorie, wymienione 

na rysunku 1 [2]. 

 

 
Rysunek 1. Możliwe metody redukcji skutków zapadów [2]. 

 
 

Modyfikacja samych urządzeń procesu (nr 1 i 2 na rysunku 1) jest zwykle najtańszym rozwiązaniem, ale nie 

zawsze możliwym do wprowadzenia z powodu niedostępności na rynku odpowiednich urządzeń. Modyfikacja 

sieci, nr 4 na rysunku 1, jakkolwiek stanowi interesującą opcję (omawianą w dokumencie Zapady napięcia w 

ciągłych procesach technologicznych – studium przypadku), nie zawsze jest możliwa i może być bardzo 

kosztowna. Jedyną ogólną metodą, która może być powszechnie stosowana, jest instalowanie urządzeń 

zabezpieczających pomiędzy wrażliwym procesem a siecią (nr 2 na rysunku 1); są one omówione w 

niniejszym dokumencie. 
 

Powszechność występowania w procesach przemysłowych problemów wywoływanych przez zapady, z 

powodu wrażliwości urządzeń na ten rodzaj zaburzenia, stała się stymulatorem rozwoju i spowodowała 

handlową dostępność rozwiązań mających na celu ochronę urządzeń przed zapadami napięcia. 
 

Szeroki asortyment i egzotyczne nazwy handlowe tych systemów powodują, że wybór rozwiązania, 

optymalnego pod względem techniczno–ekonomicznym dla danego problemu, nie jest prosty. W niniejszym 

dokumencie przedstawiono analizę szeregu systemów, które mogą być zastosowane do istniejących 

procesów wrażliwych na zapady napięcia. 
 

Uwzględniając statystyki z różnych krajów, niniejszy dokument  podaje wskazówki dotyczące skutków, jakich 

można oczekiwać w wyniku zainstalowania tych systemów (wyrażonych w procentach przestojów procesu, 

których uniknięto). Opisano rodzaje urządzeń, następnie oceniono możliwości poprawy odporności oraz inne 

aspekty techniczne i ekonomiczne. Uwzględniając działanie opisanych układów podano wskazówki dla 

praktycznych zastosowań. 
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Rodzaje układów do redukcji skutków zapadów 

Koło zamachowe 

Połączenie koła zamachowego z zespołem silnik–generator (M/G) pozwala zabezpieczyć krytyczne procesy 

przed wszystkimi zapadami napięcia, których czas trwania jest mniejszy niż czas podtrzymania zasilania 

przez koło zamachowe. Z chwilą wystąpienia zapadu zespół silnik–generator zasila odbiory dostarczając 

energię z koła zamachowego, którego prędkość zmniejsza się stopniowo. Istnieją różne topologie połączeń 

koła zamachowego i zespołu silnik–generator; rysunek 2 przedstawia główne elementy takiego układu, z 

wykorzystaniem urządzeń energoelektronicznych. 

 

 
Rysunek 2. Schemat blokowy systemu podtrzymania zasilania z użyciem koła zamachowego. 

Statyczny układ bezprzerwowego zasilania (UPS) z minimalną zmagazynowaną 

energią 

Rysunek 3 przedstawia topologię statycznego układu UPS z niezależną regulacją wyjściowej częstotliwości i 

napięcia (VFI), i z podwójnym przetwarzaniem energii. Urządzenia te są przeznaczone przede wszystkim do 

podtrzymania zasilania podczas przerw w zasilaniu, na przykład w celu umożliwienia kontrolowanego 

zatrzymania procesu. Podczas prze-rwy w zasilaniu odbiornik jest zasilany z baterii akumulatorów poprzez 

przetwornik DC/AC. 
 

Jeżeli urządzenie jest przewidziane tylko do ochrony przed zapadami napięcia, to wystarczająca energia 

może być magazynowana w kondensatorze – taki układ jest często określany jako „kondycjoner” zasilania. 

 

 
Rysunek 3. Schemat blokowy statycznego układu UPS z niezależną regulacją napięcia i częstotliwości 

wyjściowej. 

Dynamiczny stabilizator napięcia (DVR) 

Podczas zapadu napięcia dynamiczny stabilizator napięcia (DVR) dodaje brakujące napięcie za pomocą 

transformatora włączonego szeregowo z odbiornikiem [5]. Odbiornik nadal jest przyłączony do sieci a DVR 

uzupełnia brakujące napięcie w taki sposób, że wartość napięcia na zaciskach odbiornika pozostaje stała. W 

zależności od przyjętego rozwiązania, energia dla podtrzymania zasilania odbiornika podczas zapadu jest 
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pobierana albo z sieci, albo z dodatkowego elementu magazynującego energię – zwykle z baterii 

kondensatorów. 
 

Pierwszy układ (określany tu jako DVR–1) nie ma możliwości magazynowania energii i jest włączony na stałe. 

W razie wystąpienia zapadu napięcia, energia konieczna do wytworzenia potrzebnej różnicy napięć jest 

pobierana z sieci 

zasilającej (poprzez zwiększenie wartości prądu), układ nie może skompensować zapadów o bardzo niskim 

napięciu resztkowym1. Ten rodzaj stabilizatora napięcia DVR jest dostępny handlowo w wersji umożliwiającej 

podwyższanie na-pięcia o 50%. Dalsza analiza odnosi się jednak do wersji o zdolności podwyższania 

napięcia do 30%, uważanej przez producentów za najbardziej opłacalną ekonomicznie. 
 

Drugi układ, określany tu jak DVR–2 (rys. 4), ma zdolność magazynowania energii i jest bardziej odpowiedni 

dla dużych odbiorów. Parametry znamionowe układu są wyrażane poprzez moc, która może być 

wprowadzona do systemu, możliwość podwyższania napięcia zależy zatem od mocy odbiornika. Zespół o 

mocy 2 MW może spowodować wzrost napięcia na zaciskach odbiornika o mocy 4 MW o 50% lub o 25% na 

odbiorniku o mocy 8 MW. W przeciwieństwie do większości pozostałych układów, zdolność do podtrzymania 

pracy urządzeń podczas dłuższych zapadów wiąże się z zagadnieniem magazynowania energii. Sposób 

magazynowania energii jest istotnym zagadnieniem. Gęstość energii zmagazynowanej w kondensatorach jest 

stosunkowo niska, ale ich czas ładowania i uzyskania gotowości do działania podczas następnego zaburzenia 

w zasilaniu jest bardzo krótki, podczas gdy koło zamachowe ma dużą gęstość energii, ale wymaga 

stosunkowo długiego czasu do ponownego „naładowania”. Zagadnienia te są szczegółowo omawiane w 

dokumencie Układy rezerwowego zasilania odbiorców. 

 

 
Rysunek 4. Schemat blokowy dynamicznego stabilizatora napięcia (DVR–2). 

Maszyna synchroniczna włączona równolegle 

Równolegle włączona maszyna synchroniczna wykazuje pewne podobieństwo do kompensatora typu 

STATCOM, ale nie zawiera układów energoelektronicznych. Zdolność maszyny synchronicznej do 

dostarczania dużych prądów biernych po-woduje, że układ ten może podnieść napięcie o 60% przez co 

najmniej 6 sekund. Ponadto, małe koło zamachowe może zabezpieczać odbiorniki przed przerwami w 

zasilaniu o czasie trwania do 100 ms; ta cecha nie będzie brana pod uwagę w dalszej analizie. 

 

 
Rysunek 5. Schemat blokowy równolegle włączonej maszyny synchronicznej z kołem zamachowym. 
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Kompensator statyczny typu STATCOM 

Statyczny kompensator nadążny [5] jest źródłem prądu biernego, połączonym równolegle z odbiornikiem (rys. 

6). Kompensator typu STATCOM łagodzi zapady napięcia przez dostarczanie mocy biernej do systemu. 

Zdolność redukcji zapadów może zostać zwiększona przez wyposażenie kompensatora w element 

umożliwiający magazynowanie energii, jak np. nadprzewodzący magnetyczny zasobnik energii (SMES) [8]. 

 
Rysunek 6. Schemat blokowy kompensatora statycznego typu STATCOM. 

Beztransformatorowy stabilizator szeregowy 

W przypadku zapadu napięcia łącznik statyczny stabilizatora szeregowego (rysunek 7) otwiera się i odbiornik 

jest zasilany z falownika. Obwód prądu stałego falownika jest zasilany z dwóch naładowanych 

kondensatorów, włączonych szeregowo. Układ ten może zapewnić zasilanie odbiornika napięciem 

znamionowym przy zapadach o napięciu resztkowym do 50%. Dodatkowy element magazynujący energię, 

np. dodatkowy kondensator, umożliwia eliminację przerw w zasilaniu o ograniczonym czasie trwania oraz 

zapadów asymetrycznych o większej amplitudzie, jak np. zupełny zanik napięcia w jednej fazie. W dalszych 

rozważaniach uwzględniono tylko układ podstawowy. 

 

 
Rysunek 7. Beztransformatorowy stabilizator szeregowy. 

Zdolność do redukcji skutków zapadów 

Niniejszy rozdział zawiera porównanie opisanych wyżej układów pod względem ich zdolności do redukcji 

skutków zapadów napięcia. Mówiąc dokładniej, rozpatrzono w nim procentowy udział możliwych do 

wyeliminowania przestojów urządzeń, powodowanych zapadami napięcia. Do przeprowadzenia prawidłowej 

analizy niezbędne są trzy parametry: 
 

 względna częstość zapadów o określonej amplitudzie 
 

 poziom odporności urządzeń 
 

 wrażliwość procesu. 
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Względna częstość zapadów o określonej amplitudzie 

Przy porównywaniu różnych środków zapobiegawczych istotne znaczenie mają częstość zapadów i rozkład 

prawdopodobieństwa amplitudy zapadów. Można sobie łatwo wyobrazić, że sieć, w której występuje rocznie 

10 zapadów o napięciu resztkowym 10%, wymaga innego rozwiązania niż sieć, w której występuje podobna 

liczba zapadów, ale o napięciu resztkowym 70%. 
 

Wykres na rysunku 8 przedstawia procent zapadów o wartości mniejszej od danej amplitudy zapadu, 

wyrażonej procentowo. Wykorzystano dane statystyczne z następujących źródeł: 
 

B1, B2:  szyny SN w Belgii 
 

F:  szyny SN we Francji 
 

NL:  szyny SN w Holandii 
 

US:  raport nt. jakości energii w sieciach rozdzielczych w USA [3] 
 

C:  średnia z szyn SN wg raportu CIGRE [4] 
 

Czas trwania zapadu nie został uwzględniony, ponieważ założono, że wszystkie systemy są zdolne do 

działania w czasie zapadu o maksymalnym czasie trwania 2 s, jakkolwiek założenie to nie jest uzasadnione 

dla niechronionych urządzeń w przemyśle. Przyjęto, że względny rozkład przedstawiony na rysunku 8 jest 

reprezentatywny dla wszystkich typów za-padów (w 1, 2 lub 3 fazach). Przykładowo, punkt P na tym rysunku 

wskazuje, że 47% zapadów według statystyki CIGRE (C) ma amplitudę mniejszą niż 20% (tzn. napięcie 

resztkowe większe niż 80%). 

 

 
Rysunek 8. Procent zapadów o wartości mniejszej od danej amplitudy zapadu wyrażonej procentowo, według 

danych statystycznych z różnych krajów. 

Poziom odporności 

Można wyróżnić trzy różne koncepcje poprawy odporności i związane z tym rodzaje układów: 
 

a) Odbiornik jest zasilany z zewnętrznego źródła energii 
 

Tego rodzaju układy (koło zamachowe, statyczny zasilacz bezprzerwowy UPS) mogą zapewnić ochronę 

przed wszystkimi zapadami napięcia. Czas ochrony zależy tylko od ilości zmagazynowanej energii, która 

może być wy-korzystana. 
 

b) Napięcie na zaciskach odbiornika jest podwyższane do pożądanego poziomu 
 

Układy takie (STATCOM i DVR) wykorzystują napięcie istniejące w sieci jako poziom początkowy, od którego 

mogą uzupełniać brakujące napięcie. Jeżeli nie mogą przywrócić znamionowej wartości napięcia zasilania, to 

wykorzystują maksimum swojego zakresu działania. Zapad napięcia uważa się za zlikwidowany, jeżeli 
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wynikowa wartość napięcia (wartość napięcia sieci w czasie zapadu plus wartość napięcia dodanego) jest 

wystarczająca do podtrzymania normalnego działania urządzenia. 
 

c) Stosowane rozwiązanie zapewnia ochronę przed zapadem napięcia o przyjętej wartości 
 

W celu utrzymania przepływu stałej mocy do odbiornika, układy tego typu (np. beztransformatorowe układy 

szeregowe) kompensują obniżone napięcie pobierając większy prąd z sieci. Zatem maksymalna amplituda 

zapadu, jaki może być skompensowany, zależy od znamionowych parametrów prądowych urządzenia 

kompensującego i sieci zasilającej. 

Wrażliwość procesu 

Wrażliwość procesu – zarówno w kategoriach amplitudy, jak i czasu trwania zapadu – jest zagadnieniem 

złożonym i wynika z indywidualnej odporności wielu elementów współdziałających w danym procesie. 

Zmniejszenie wrażliwości nie-chronionego procesu, jako całości, na zapady napięcia wymaga starannego 

doboru urządzeń oraz wiedzy na temat, w jaki sposób proces ten może zostać zakłócony w wyniku zapadu. 
 

Często nie dostrzega się, że początkowa wrażliwość procesu może mieć wpływ na procent przestojów, 

których urządzenia zabezpieczające pozwalają uniknąć. Ma ona jednak istotne znaczenie przy porównywaniu 

opisanych wyżej urządzeń kategorii b) i c), jak to pokazano na rysunku 9. 

 

 
Rysunek 9. Odporność procesów o różnej odporności początkowej, z dodatkowymi urządzeniami 

zwiększającymi odporność i bez nich. 

 
 

Urządzenia w kategorii b) mogą podwyższać napięcie o pewien procent. Jeżeli proces, odporny na zapady o 

amplitudzie wyrażonej procentowo –x%, zostanie wyposażony w układ kategorii b), jak np. DVR, o zdolności 

podwyższania napięcia o +y%, to będzie on odporny na zapady o amplitudzie –(x%+y%). 
 

Z drugiej strony, urządzenia kategorii c) mogą zwiększać odporność procesu na zapady o z góry założonej 

amplitudzie (np. z%). Przez zainstalowanie urządzenia kategorii c) ulegnie zmniejszeniu procent przestojów, 

których można uniknąć, np. odporność procesu będzie –30% w porównaniu z pierwotną odpornością –10%. 

Podsumowanie 

Tabela 1 przedstawia procent spowodowanych zapadami napięcia przestojów procesu, których można 

uniknąć stosując opisane układy. Wartości te zostały określone na podstawie danych statystyczny zawartych 

w raporcie CIGRE oraz uzyskanych z sieci SN w Belgii (C i B2 na rys. 8), biorąc pod uwagę dwa różne 

poziomy początkowej odporności procesu (–10% –30%). Procent wyeliminowanych przestojów nie zależy od 

wrażliwości urządzeń procesu (technologicznego) na zapady jedno-, dwu- i trójfazowe, gdyż, jak założono: 
 

 względny rozkład amplitudy zapadu jest jednakowy dla wszystkich zapadów (1, 2, i 3-fazowych) 
 

 wszystkie urządzenia zabezpieczające zapewniają taką samą ochronę dla tych zapadów. 
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Tabela 1. Procentowa redukcja przestojów uzyskana dzięki zainstalowaniu różnych urządzeń łagodzących 

zapady, dla różnych wartości odporności początkowej procesów, z uwzględnieniem różnych danych 

statystycznych. 

 

 

Inne aspekty techniczne i ekonomiczne 

W niniejszym rozdziale przedstawiono porównanie i omówiono charakterystyczne parametry i działanie 

różnych rodzajów wyrobów, obecnie dostępnych na rynku. Każda cecha charakterystyczna danego 

urządzenia jest określona jako korzystna (+), neutralna (=) lub niekorzystna (–). 

Parametry znamionowe urządzeń 

Niektóre układy są obecnie dostępne tylko w zakresie mocy znamionowych większych od 1 MW (–), podczas 

gdy inne są również sprzedawane dla mocy mniejszej lub równej100 kW (+). 

Koszt zakupu 

Cena jest bardzo istotnym czynnikiem, gdyż decyzja zakupu urządzenia zapobiegającego stratom 

powstającym w wyniku zapadów napięcia jest wynikiem analizy kosztów i korzyści. Chociaż kontrakty są 
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zawierane indywidualnie i mogą się znacznie różnić, możliwe jest podanie wskazówek dla szacunkowej oceny 

urządzenia średniej wielkości (między 100 kVA i 500 kVA), o ile jest dostępne. Można wyróżnić trzy grupy 

cenowe: 
 

–-:  > 250 € za kVA 
 

= :  150 ÷ 250 € za kVA  
 

+ :  < 150 € za kVA 

Konserwacja i obsługa techniczna 

W zależności od typu układu koszty konserwacji i obsługi technicznej mogą okazać się istotne. Niniejsze 

rozważania ograniczono do oceny czy coroczna konserwacja jest wymagana (–), czy nie (+). 

Sprawność 

Wiele układów wymaga ciągłego poboru mocy w związku z zastosowaniem urządzeń energoelektronicznych, 

podzespołów będących w ruchu (koło zamachowe) lub konieczności chłodzenia (SMES), co powoduje 

zmniejszenie całkowitej sprawności. Można tu wyróżnić trzy kategorie: 
 

+:  straty < 0,5% SN 
 

= :  straty 0,5 ÷ 2% SN  
 

– :  straty > 2% SN 
 

Należy zauważyć, że niska sprawność ma istotny wpływ na proces podejmowania decyzji ekonomicznych. 

Uwzględniając koszt energii elektrycznej 0,05 €/kWh oraz sprawność 97%, roczny koszt strat na jednostkę 

mocy zainstalowanej wy-niesie 13.1 €/kW. 
 

Biorąc pod uwagę stopę oprocentowania kredytu, straty zdyskontowane w ciągu 10 lat wyniosą 80,4 €/kW. 

Czas reakcji 

Działanie układów redukcji skutków zapadów wymaga detekcji zapadu napięcia, co wprowadza opóźnienie i w 

konsekwencji stan przejściowy. 
 

Czas reakcji (aktywacji) tych układów można podzielić na trzy kategorie: 

 
 

+:  czas reakcji lub czas trwania stanu przejściowego podczas aktywacji < 1 ms 
 

= :  czas trwania stanu przejściowego 1 ÷ 5 ms 
 

– :  czas trwania stanu przejściowego > 5 ms 

Harmoniczne napięcia 

Niektóre układy łagodzenia zapadów mają również możliwość kompensowania harmonicznych napięcia 

pochodzących z sieci zasilającej (+), podczas gdy inne nie mają wpływu na harmoniczne napięcia (=). 

Harmoniczne prądu 

Jeżeli wśród odbiorników przyłączonych po stronie wyjściowej układu do łagodzenia zapadów jest duża liczba 

urządzeń energoelektronicznych, takich jak np. napędy o regulowanej prędkości, to prąd będzie silnie 

odkształcony. Niektóre układy łagodzenia zapadów pobierają z sieci prąd sinusoidalny, bez względu na 

nieliniowość odbiorników (+), podczas gdy inne nie mają wpływu na harmoniczne prądu (=). 

Moc bierna 

Niektóre układy mają możliwość dostarczania lub pobierania mocy biernej w sposób ciągły (+), podczas gdy w 

przypadku innych nie ma takiej możliwości. 
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Podsumowanie 

W tabeli 2 zestawiono właściwości opisywanych układów z uwzględnieniem powyższych parametrów. 

 
 

Tabela 2. Techniczne i ekonomiczne aspekty różnych metod redukcji skutków zapadów. 

 
 

 

Analiza kosztów i korzyści wynikających z stosowania układów 
do redukcji skutków zapadów 

W celu dokonania oceny czy spodziewana redukcja kosztów przestojów przewyższa koszt urządzeń 

zabezpieczających, można zastosować zmodyfikowaną wersję metody wartości zaktualizowanej netto (NPV) [7]: 
 

𝑓 ∙ 𝑝𝑝𝑟𝑒𝑣 ≥  
𝐶𝑖𝑛𝑣

𝐶𝑠𝑎𝑔

(
(1 + 𝑖)𝑛(𝑖 + 𝑝𝑚𝑛𝑡) − 𝑝𝑚𝑛𝑡

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
) 

 

gdzie: 
\ 

Cinv   kapitał początkowy na kVA (tabela 2) 
 

f roczna liczba przestojów spowodowanych zapadami napięcia 
 

pprev procent wyeliminowanych przestojów (tabela 1) 
 

f∙pprev roczna liczba wyeliminowanych przestojów 
 

Csag koszt przestoju na jeden zapad i na kVA mocy zainstalowanej 
 

pmnt roczny koszt konserwacji na jednostkę mocy zainstalowanej kVA jako procent Cinv  
 

i stopa dyskontowa 
 

n czas zwrotu nakładów (w latach). 
 

Wprowadzając do tego wzoru „optymistyczne” wartości dla układu redukcji skutków zapadów (np. Cinv = 

100€/kVA, pmnt = 0, pprev = 100%), można określić, czy zmniejszenie strat powodowanych przez zapady 

napięcia zrównoważy koszt danego układu. 
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Wnioski 

Można stwierdzić, że żaden układ nie ma wyraźnej przewagi we wszystkich sytuacjach, niemniej można 

wysunąć pewne wnioski: 
 

 DVR bez możliwości magazynowania energii lub beztransformatorowy kompensator szeregowy są 

ekonomicznie najbardziej opłacalne. W przypadku niekorzystnego wpływu mocy biernej i 

harmonicznych można rozważyć zastosowanie silnika synchronicznego. 
 

 Procent przestojów, których uniknięto przez zastosowanie danego układu, zależy od wielu 

parametrów i nie można go przewidzieć nie korzystając z danych statystycznych dotyczących 

zapadów. Jeżeli układ ma eliminować wszystkie zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu, to 

jedynym możliwym rozwiązaniem jest układ z kołem zamachowym lub statyczny układ zasilania 

bezprzerwowego 
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