
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 191

Adam Pozowski, Kamil Ziółkowski, Siemens sp. z  o.o., Katowice 
Henryk Krawiec, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków  

 
ZASTOSOWANIE PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI DO 

NAPĘDU WENTYLATORÓW SPALIN  NA PRZYKŁADZIE APLIKACJI 
W ENEA WYTWARZANIE SA BLOK 230 MW ORAZ APLIKACJI  

W PAK SA ELEKTROWNIA KONIN 
 
THE APPLICATION OF FREQUENCY CONVERTERS TO DRIVE THE ID FAN ON 

THE EXAMPLE APPLICATIONS IN THE ENEA WYTWARZANIE SA 230 MW 
BLOCK AND PAK SA POWER PLANT KONIN 

 
Streszczenie: Referat przybliża doświadczenia w zastosowaniu napędów regulowanych wentylatorów spalin  

z wykorzystaniem przemienników częstotliwości dla typowych dla energetyki polskiej kotłów węglowych 

230MW, oraz dla fluidalnego kotła biomasowego. Referat przybliża zachowanie tych napędów w pracy normalnej 

kotła, w testowanych stanach awaryjnych kotła oraz w stanach dynamicznych kotła związanych z wymaganiami 

dotyczącymi  regulacji bloku. 
 

Abstract: The paper brings closer experiences in application of variable speed induced draft fans with frequency 

converters in typical for polish power engineering industry 230 MW coal boilers and in biomass CFB boiler. The 

paper brings closer the behavior of drives in normal boiler operation, in tested emergency states of the boiler and in 

dynamic states of the boiler connected with requirements related to controllability of the block. 
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Stosowanie przemienników częstotliwości do na-

pędu wentylatorów spalin w Polsce ma już za 

sobą kilkunastoletnią historię. W zależności od 

rodzaju kotła oraz zasilanego przez niego bloku 

energetycznego różne są wymagania co do pracy 

wentylatorów. Szczególnie ostatnie lata pokazują, 

ze elektrownie z blokami węglowymi coraz czę-

ściej spotykają się z wymaganiem elastyczności 

obciążenia, a co za tym idzie ze zmiennością pa-

rametrów pracy wentylatorów powietrza pierwot-

nego oraz wentylatorów spalin. Powszechna dziś 

dostępność różnorodnych rozwiązań przemienni-

ków częstotliwości sprawia, ze regulacja często-

tliwościowa napędów wentylatorów spalin jest 

wygodną i ekonomicznie uzasadnioną metodą 

sterowania  pracą kotła.   

W niniejszym artykule na przykładzie pracy 

dwóch aplikacji pokazane zostanie zachowanie 

się systemów napędowych wentylatorów spalin. 

Ze względu na różnorodność rozwiązań wybrano 

dwa najbardziej reprezentatywne napędy. Pierw-

szym z nich będzie rozwiązanie oparte na dwupo-

ziomowym przemienniku częstotliwości z napię-

ciowym obwodem pośredniczącym o napięciu 

znamionowym silnika 690V. Drugie rozwiązanie 

oparte jest na wielopoziomowym przemienniku 

częstotliwości średniego napięcia z napięciowym 

obwodem pośredniczącym. Co ciekawe, oba roz-

wiązania mają dokładnie tę samą moc znamio-

nową silników wentylatorów.  

Aplikacja wentylatora spalin w fluidalnym 
kotle biomasowym 
Pierwszą z aplikacji jest wentylator spalin (IDF) 

biomasowego kotła fluidalnego oddanego  

w 2012 r. w Elektrowni Konin. Kocioł ten, jest 

typowym kotłem fluidalnym średniej wielkości, 

posiadającym następujące podstawowe wentyla-

tory: 

- wentylator powietrza pierwotnego,  

- wentylator powietrza wtórnego,  

- wentylator spalin.  

Każdy napęd wentylatorów jest  wentylatorem 

pracującym w układzie pojedynczym.  

Dla projektu przyjęto zastosowanie klasycznych 

dwupoziomowych przemienników częstotliwości 
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z napięciowym obwodem pośredniczącym, zasi-

lanym (każdy z osobnego pola) z pól 6 kV po-

przez transformatory trójuzwojeniowe. Układ do 

napędu wentylatora pokazany jest na rysunku 1:                                                    

 
Rys. 1. Schemat układu napędowego do wentyla-

tora 

Jest to układ najczęściej występujący w tym za-

kresie mocy w aplikacjach nowych instalacji.  

W opisywanej aplikacji  zastosowano przemien-

nik z diodowym  mostkiem 12-to pulsowym  jako 

optymalne rozwiązanie ze względu: na ochronę 

sieci zasilającej przed zakłóceniami, dynamikę 

pracy oraz całkowity koszt instalacji.  Ponieważ 

instalacja jest instalacją nową , przemiennik i sil-

nik są wzajemnie optymalnie dopasowane. Silnik 

jest silnikiem specjalnym, z dwoma systemami 

uzwojeń, co jest rozwiązaniem optymalnym dla 

przemienników 12-to pulsowych wykonanych wg 

schematu z rys.1 tj. z dwoma równoległymi 

falownikami. Silnik posiada izolację wzmocnioną 

wg IEC 60034-24 - krzywa B pozwalająca bez 

jakichkolwiek ograniczeń na pracę z falownikiem 

690V bez wyjściowych filtrów du/dt i ogranicz-

ników impulsów. System taki jest najkorzystniej-

szy technicznie i ekonomicznie  dla opisywanych 

obszarów mocy znamionowych.  

Testy zachowania wentylatora w stanach 
dynamicznych  
Wentylator spalin jako urządzenie limitujące 

pracę kotła powinien mieć jak najwyższą nieza-

wodność. Z tego powodu w trakcie przysiadów 

napięcia występujących np. podczas załączania 

dużych napędów bezpośrednio z sieci, oraz prze-

łączenia na rezerwowy system zasilania prze-

miennik powinien zachowywać ciągłość pracy.    

W opisywanej aplikacji niezwykle przydatna 

okazała się funkcja buforowania kinetycznego, 

pozwalająca w powyższych stanach na zasilanie 

przemiennika energią kinetyczną napędzanego 

wentylatora. Wykres na rys.2 pokazuje zachowa-

nie się napędu podczas szybkich i wolnych prze-

łączeń zasilania (SZR). Podczas wolnego SZR 

(1,6s) napęd po osiągnięciu zadanej w regulatorze 

minimalnej wartości UDC przechodzi do pracy 

generatorowej czerpiąc energię z rozpędzonego 

wentylatora. Napięcie UDC jest stabilizowane,  

a prędkość obrotowa napędu zmienia się  

w tym czasie, dzięki wysokiemu momentowi bez-

władności wentylatora w nieznaczny sposób.  

Innym przeprowadzonym testem było powtórne 

załączenie przemiennika po awaryjnym wyłącze-

niu napędu (wyłączenie wyłącznika 6 kV). Prze-

rwa w zasilaniu trwała w tym przypadku ok. 60s - 

rys.3. Po ponownym załączeniu przemiennika 

synchronizuje się on automatycznie z napięciem 

resztkowym na zaciskach silnika powodując, że 

ponowne załączenie na wirujący jeszcze silnik 

odbywa się w sposób bez udarowy - rys.3.  
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Rys. 2. Zachowanie się przemiennika w trakcie przełączenia SZR 
 

 

Rys. 3. Zachowanie się przemiennika po ponownym załączeniu napędu po 60s przerwie w zasilaniu 
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Praca wentylatora, a wymagania co do ha-
mowania układu napędowego   
Innym przeprowadzonym testem było zachowa-

nie się wentylatora podczas szybkiej zmiany pa-

rametrów kotła.  

Należy tu podkreślić, że podczas pracy normal-

nej, w zakresie regulacji 30-100% prędkości 

znamionowej opory powietrzne wentylatora są na 

tyle duże, że niezależnie od układu powietrznego 

(dodatkowe wentylatory wspomagające w ukła-

dzie odsiarczania, praca wentylatorów powietrza 

pierwotnego) szybkość zmiany prędkości wen-

tylatora (zmniejszenie prędkości) na skutek  ha-

mowania medium jest szybszy niż jakiekolwiek 

wymagania co do jego dynamiki. Ewentualna 

praca regeneratywna napędu wentylatora ma je-

dynie miejsce w zakresie prędkości poniżej 30% 

prędkości znamionowej, gdzie nawet w stanach 

dynamicznej regulacji kotła nie znajdują się ja-

kiekolwiek punkty pracy wentylatora. Zjawiska te 

zostaną dokładniej opisane w przypadku pracy 

wentylatorów kotłów bloku 230 MW.  

Przemienniki o napięciu 690V użyte w omawia-

nym rozwiązaniu cechują się wysokim stopniem 

elastycznej konfiguracji. I tak – przemienniki 

użyte w Koninie są klasycznym podstawowym 

układem przemiennika z 12-to pulsowym pro-

stownikiem. Do tej samej konfiguracji możliwe 

jest w łatwy sposób doposażenie przemiennika w 

układ choppera i rezystora hamowania, który  po-

zwala na optymalny sposób dorywczej pracy  

podczas hamowania napędu.  

Oczywiście, jeżeli Inwestor oczekiwałby takiego 

rozwiązania możliwe jest wykonanie tego prze-

miennika w układzie Actice Front End ze zwro-

tem energii do sieci.   

Opisana powyżej specyfika pracy wentylatora 

spalin (jak i innych wentylatorów) w kotle bloku 

energetycznego powoduje, że jakiekolwiek, na-

wet teoretyczne przejście napędu w stan hamo-

wania ze zwrotem energii do sieci występuje je-

dynie podczas awaryjnego i całkowitego zatrzy-

mania wentylatora, co zdarza się średnio nie czę-

ściej niż kilka razy w roku. Także ilość energii 

zwracanej do sieci podczas pełnego zatrzymania 

jest pomijalnie mała z punktu widzenia ewentual-

nych zysków finansowych i energoefektywności 

tego rozwiązania, ponieważ zwrot energii w ta-

kich przypadkach występuje w czasie krótszym 

niż kilkanaście sekund. 

Ważną cechą przemiennika użytego w aplikacji  

w Elektrowni Konin jest możliwość dynamicznej 

regulacji rampy hamowania przemiennika dzia-

łającej w powiązaniu z regulatorem maksymal-

nego napięcia w obwodzie pośredniczącym. Po-

woduje to, że układ taki adaptuje rampę wybiegu 

wentylatora do stanu dynamicznego wentylatora, 

wydłużając ją w przypadku ustawienia za krót-

kiego czasu rampy lub zmiany warunków obcią-

żenia dla wentylatorów o bardzo dużym momen-

cie bezwładności części wirującej. Poniżej wi-

dzimy zachowanie się takiego układu w opisywa-

nej aplikacji.   

Na wykresie rys.4 widać zachowanie się wenty-

latora podczas jego wyłączenia. O ile dla prędko-

ści z obszaru pracy (pomiędzy 500-1200 min-1) 

rampa przemiennika ustawiona jest jako bardzo 

„krótka” -  dzięki temu podczas pracy wartość 

rzeczywista prędkości jest bardzo bliska wartości 

zadanej, o tyle przy wyłączeniu wentylatora, dla 

prędkości poniżej 35% prędkości znamionowej 

rampa zmienia się w sposób dynamiczny nie po-

wodując przekroczenia maksymalnej wartości 

napięcia w obwodzie pośredniczącym, a co za 

tym idzie przemiennik cały czas zatrzymuje 

wentylator w sposób kontrolowany. Oczywiście, 

jeżeli chcielibyśmy by także w dolnej części ob-

rotów wentylator zatrzymywał się po tej samej 

rampie wystarczyłoby zastosować  rozpraszanie 

energii obwodu pośredniczącego w opcjonalnym 

układzie chopper-rezystor hamowania lub wytra-

cić część energii w silniku za pomocą standar-

dowej funkcji hamowania prądem stałym. 
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Rys. 4. Zachowanie się przemiennika podczas hamowania wentylatora (rampa dynamiczna) 

 

Aspekt sprawności układu regulacji 
Z racji zastosowania silnika o izolacji wzmocnio-

nej (IEC 60034-25 krzywa B) aplikowany prze-

miennik nie posiada filtrów silnikowych. Dla opi-

sywanego obszaru mocy jest to rozwiązanie 

optymalne także pod kątem energoefektywności. 

Przemiennik posiada sprawność 98,2%, transfor-

mator pośredniczący posiada sprawność 98,8%,  

a straty w kablach przesyłowych wynoszą ok. 

0,2% moc znamionowej.  

W takim ujęciu sprawność całkowita systemu, 

licząc od zacisków 6 kV transformatora do zaci-

sków silnika wynosi 96,8%.  

Aplikacja wentylatorów spalin bloku  
230 MW 
W przypadku aplikacji regulowanego napędu  

wentylatorów spalin w ENEA Wytwarzanie wy-

mogiem Inwestora było zastosowanie przemien-

ników i silników na napięcie średnie.    

Ponieważ charakterystyka maksymalnego punktu 

pracy wentylatora była zbliżona do prędkości ty-

powej dla 60 Hz, zastosowano silniki o częstotli-

wości znamionowej 60Hz. Zastosowane w tej 

aplikacji wielopoziomowe  przemienniki śred-

niego napięcie Sinamics GH180 Perfect Harmony 

mają dość ciekawą cechę „podbicia” napięcia 

wyjściowego o 10% w stosunku do napięcia wej-

ściowego. Tak więc, przy napięciu zasilania  

6000 V przemienniki te mogą podawać na silnik 

napięcie 6600 V. W związku z tym możliwe było 

zastosowanie ciekawego rozwiązania silnika – 

silnik 1250 kW o napięciu znamionowym   

6600 V, 60 Hz nadaje się także do pracy siecio-

wej przy zasilaniu 6000 V, 50 Hz, oczywiście ze 

zredukowaną o 20% mocą znamionową. Taka re-

dukcja jest jednak jak najbardziej właściwa, gdyż 

dla prędkości wentylatora typowej dla 50 Hz moc 

na wale wentylatora zmniejsza się o ok. 40%, tak 

więc moc znamionowa silnika w pełni pokrywa 

potrzeby napędu.  

Ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń 

przemienniki regulujące silniki wentylatorów 

spalin zabudowano w klimatyzowanych kontene-

rach. Kontenery te zlokalizowane są w bezpo-

średnim otoczeniu wentylatorów.  

Zastosowane przemienniki częstotliwości Sina-

mics GH180 Perfect Harmony Gen IV są wielo-

poziomowymi przemiennikami częstotliwości 

średniego napięcia, z obwodem pośredniczącym 

napięcia stałego. Przemienniki te cechują się naj-

wyższym spotykanym w praktyce stopniem zbli-
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żenia napięcia i prądu silnika do sinusoidy (THDI 

<3% THDU <4%  Upeak < 9 kV dla napięcia za-

silania 6 kV) , dzięki czemu są szeroko stosowane 

do regulacji istniejących silników średniego na-

pięcia. Parametry wyjściowe tych przemienników 

powodują, ze nieistotny jest rodzaj systemu izola-

cyjnego silnika oraz kwestia napięcia wałowego –  

ich napięcie wyjściowe nie naraża silnika bardziej 

niż napięcie sieci sztywnej. Także zastosowanie 

transformatora separującego na wejściu prze-

miennika, powoduje, że silnik nie jest narażony 

na zjawiska związane z napięciem dodanym.  

Omawiana modernizacja spalin zakładała od po-

czątku wymianę  wentylatorów i zmianę ich pa-

rametrów, co pociągało za sobą konieczność wy-

miany silników.  Zastosowano oczywiście nowo-

czesne, wysokosprawne silniki, aczkolwiek ich 

izolacja, wprawdzie o wysokich parametrach była 

jednak standardową izolacją dla silników 6 kV 

zasilanych bezpośrednio z sieci. Podobnie kabel 

użyty pomiędzy silnikiem a przemiennikiem był 

typowym, standardowym kablem średniego na-

pięcia.   

 

 

 

 

Zastosowane przemienniki jak już wspomniano 

są przemiennikami wielopoziomowymi – powo-

duje to, ze zastosowane w nich prostowniki są 

prostownikami 30-to pulsowymi. Przemienniki te 

powodują, że pobierany z sieci prąd odkształcony 

jest niezwykle niski – ich THDI w pobliżu mocy 

znamionowej  przemiennika (1250 kW) szacowa-

no na  ok. 3% oraz w pobliżu rzeczywistego   

punktu nominalnego pracy w tej aplikacji  (ok. 

600 kW – 48% Pn) na ok. 6%. Wartości te 

zostały sprawdzone w trakcie pomiarów gwaran-

cyjnych bloku. Jak widać pomiary w pełni po-

twierdziły przyjęte wstępne obliczenia. Pokazują 

one, że zastosowane przemienniki Sinamics 

GH180 Perfect Harmony z 30-to pulsowym pro-

stownikiem posiadają bardzo niski poziom od-

kształceń prądu – co więcej, nawet w ujęciu pro-

centowym spełnia on najostrzejsze normy. Ana-

lizując wartości THDU należy pamiętać, że z tej 

samej rozdzielni 6 kV co napędy WS zasilane są 

regulowane napędu PW o mocy 800 kW z most-

kiem 6-cio pulsowym. Napędy te są w większości 

odpowiedzialne za THDU w miejscu pomiaru – 

zastosowanie przemienników WS wpływa na 

THDU w znikomy sposób.  

 

Tabela 1. Zestawienie wyników dla napędu 6WS1  
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Zastosowane przemienniki nie posiadają możli-

wości hamowania ze zwrotem energii do sieci – 

natomiast mają możliwość kształtowania dyna-

micznego rampy hamowania oraz funkcję „dual 

frequency breaking” – wytwarzanie w silniku 

momentu hamującego z rozpraszaniem energii  

w przemienniku i częściowo w wirniku silnika 

połączone ze zwrotem części energii do obwodu 

pośredniczącego. Metoda ta opatentowana przez 

konstruktorów tej serii przemienników jest szcze-

gólnie skuteczna dla niższych prędkości obroto-

wych. Należy tu podkreślić, że zgodnie z tym co 

opisano na przykładzie wentylatora ID w Elek-

trowni Konin wentylatory wymagają uaktywnie-

nia momentu hamującego jedynie w dolnych par-

tiach prędkości obrotowej. 

Zastosowane na bloku nr 6 napędu zastąpiły na-

pęd wentylatora z silnikiem dwubiegowym  

850 kW 750 min-1. Zakładany punkt pracy dla 

obu wentylatorów to 775 kW 735 min-1.  Rze-

czywisty punkt pracy dla  mocy bloku  

230 MW to 600 kW 504 min-1. Dobór większej 

mocy nowego napędu (1250 kW 840 min-1) uza-

sadniony jest koniecznością pracy pojedynczego 

wentylatora w przypadku awaryjnego wyłączenia 

drugiego z nich. Jak widać, nawet dla mak-

symalnego punktu pracy bloku napęd pracuje 

dużo poniżej znamionowego punktu pracy wenty-

latorów, co powoduje, ze zastosowanie przemien-

nika częstotliwości daje rzeczywiste oszczędności 

w zużyciu energii elektrycznej.  

Sprawność całkowita przemiennika, wraz z trans-

formatorem pośredniczącym wynosi 96,8% i nie 

zmienia się znacząco w obszarze regulacji.  

Testy napędu wentylatorów w powiązaniu 
z wymaganiami dla dynamiki pracy ko-
tłów 
W przypadku wentylatorów spalin  bloku elektro-

wni systemowej od początku zakładano przepro-

wadzenie testów dynamiki pracy wentylatora  

w stanach awaryjnych pracy kotła, takich jak: 

- wypadnięcie obu lub jednego wentylatora po-

wietrza,  

- wypadnięcie części wentylatorów młynowych,  

- jednoczesne zgaśnięcie kilku palników mazuto-

wych, 

- przejście w trybie szybkim bloku z pracy nomi-

nalnej do pracy na potrzeby własne.  

Wymagania co do dynamiki dla napędów wenty-

latorów spalin zostały przygotowanie w trakcie 

realizacji zadania wspólnie ze specjalistami d.s. 

kotłów z firmy Generalnego Wykonawcy instala-

cji SCR – RAFAKO SA.  

W ramach prób odbiorowych przetestowano 

wszystkie z wymienionych powyżej stanów pracy 

kotła, a także dodatkowo podobnie jak w po-

przednio opisywanej aplikacji zachowanie się 

wentylatorów dla załączenia SZR oraz dłuższego 

wyłączenia wentylatora. 

Testy w pełni potwierdziły dopasowanie wybra-

nego napędu do tej aplikacji, pozwalając wycią-

gnąć szereg wniosków przydatnych do projekto-

wania tego typu układów w przyszłości. 

Jednym z najważniejszych zadań postawionych 

napędowi była właściwa regulacja podciśnienia w 

kotle podczas normalnej pracy kotła, a także dla  

wszystkich opisanych powyżej stanów dyna-

micznych. Próby te, ze względu na pionierski 

charakter tej instalacji rozszerzono także o próby 

zachowania się napędu dla bardzo niskich pręd-

kości obrotowych (np. podczas rozpalania kotła), 

dużo poniżej  stanów występujących podczas 

normalnej eksploatacji bloku. 

Poniższe wykresy pokazują zachowanie się kotła 

podczas prób odbiorczych.  

Wykres nr 4  pokazuje zachowanie się napędu  

i podciśnienia na kotle przy wyłączeniu jednego  

z wentylatorów powietrza (wyłączono go poprzez 

„awaryjne” wybicie wyłącznika 6 kV pola). Co 

ciekawe, dla tego stanu pracy funkcja dual frequ-

ency breaking nie została w ogóle aktywowana, 

gdyż dynamika pracy całego napędu nie wyma-

gała tego.  Oba wentylatory w równym stopniu 

obniżają obroty zmieniając ją zgodnie z założoną 

rampą. System regulacji obrotów działa w sposób 

stabilizujący podciśnienie w kotle.   

Jak widać na obu wykresach podciśnienie w kotle 

jest stabilizowane, a układ napędowy wentylato-

rów WS reaguje w sposób pewny i odpowiednio 

dynamiczny. Analizując stan dynamiczny zacho-

wania się napędu WS w momencie konieczności 

nagłego zmniejszenia obrotów  można  wskazać 

następujące spostrzeżenia: 

-  opór medium w większości obszaru zmniejsza-

nia obrotów (ok. 90%) jest na tyle duży, że zasto-

sowanie przemiennika wręcz zwiększa czas 

zmiany obrotów wentylatora. Wynika to z tego, 

ze rampa zmiany obrotów, nawet przy zastoso-
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waniu mechanizmu jej dynamicznej zmiany jest 

na tyle duża (ok. 40s, rozumiane jako przejście 

wentylatora od obrotów maksymalnych do zera), 

że przez 90% czasu napęd dostarcza moment na-

pędzający do wentylatora. Powoduje to, że czas 

przejścia od obrotów wyjściowych do obrotów 

docelowych jest wyższy, niż założony przy wy-

biegu swobodnym. Dopiero w pobliżu punktu 

prędkości zadanej układ przechodzi na bardzo 

krótki czas w obszar regeneracji – na tyle jednak 

małej, że nie powoduje nadmiernego wzrostu na-

pięcia obwodu pośredniczącego.   

Przyjęta dla napędu rampa 40 s jest optymalna  

z punktu widzenia dynamiki części wirującej we-

ntylatora  (odpowiada  stanom  sił  dynamicznych 

 

 

występujących przy rozruchu bezpośrednio z sie-

ci) – ustawienie szybszej rampy jest niebezpie-

czne z racji wytrzymałości części mechanicznych 

układu. Należy pamiętać, ze wentylator spalin 

jest elementem wirującym o bardzo dużej bez-

władności i procesy szybsze niż przewidziane dla 

wytrzymałości mechanicznej poszczególnych je-

go elementów. Co ciekawe, zależności te zmie-

rzone na identycznej aplikacji napędu WS z uży-

ciem przemiennika ze zwrotem energii do sieci 

pokazują identyczne zależności – przyjęta rampa 

powoduje, ze hamowanie regeneratywne wystę-

puje w okresie ostatnich 2-3 s tego procesu,  

z wartością ok. 5-10% mocy znamionowej.  

 

 

 

Rys. 5. Reakcja napędów WS1 i WS2 na wypadniecie jednego z wentylatorów WP 
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Rys. 6. Reakcja napędów WS1 i WS2 na szybki zrzut mocy z 230 MW do pracy na potrzeby własne 
 

Wnioski  
Dla opisywanego zakresu mocy znamionowych 

napędu zarówno układ przemiennika 690V  

z dwupoziomowym układem pośredniczącym jak 

i układ wielopoziomowego przemiennika śred-

niego napięcia znakomicie nadaje się do realizacji 

zadania . Dla obu przypadków zastosowanie czę-

stotliwościowego układu regulacji obrotów WS 

daje znaczące korzyści energetyczne.  

Sprawność energetyczna obu układów regulacji 

jest identyczna , nawet z uwzględnieniem nieco 

wyższych strat na kablach układu 690V. Układ na  

 

 
 

napięcie 690V przy opisywanych mocach i dłu-

gościach kabli silnikowych (ok. 40 m) jest roz-

wiązaniem zdecydowanie bardziej optymalnym 

kosztowo.  

Oba układy, pomimo braku hamowania ze zwro-

tem energii do sieci lub układu hamowania z roz-

praszaniem energii w rezystorze hamowania do-

skonale radzą sobie z wymaganiami stawianymi 

dynamice pracy wentylatorów. Szczególnie  

w przypadku napędów średniego napięcia bloku 

230 MW zostało to wszechstronnie przetestowa-

ne.

 


