
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 76/2007 

 

71

Zbigniew Szulc, Jerzy Przybylski 
Politechnika Warszawska, Warszawa 

 
ZASTOSOWANIE PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI 
ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Z PRĄDEM WEJŚCIOWYM 

KSZTAŁTOWANYM SINUSOIDALNIE DO POMP WIROWYCH 
DUŻEJ MOCY 

 
ELECTRICAL DRIVE SYSTEM WITH SINUSOIDAL INPUT CURRENT OF 6 kV    

VOLTAGE FREQUENCY CONVERTER FOR BIG POWER PUMP  
IN HEAT PUMP-STATION 

 
Abstract: The papers described application of frequency converter medium voltage to the big power pomp 

drive system in the Hot Water Pomp Station and presents calculations of energy savings after the moderniza-

tion. Currently working drive system is failure able and has low efficiency because of its age (over 30 year of 

working). Applying of new frequency converter medium voltage 6kV, motor and pomp drive and keeping the 

input and output currents and voltage in sinusoidal wave form allow to increase the efficiency of pomp system 

more than 10%. 

 

1. Wstęp 
Przemienniki częstotliwości średniego napięcia 

(PCzSN) są stosowane w aplikacjach przemy-

słowych w Polsce od końca ubiegłego wieku 

[1]. Najczęściej są używane jako źródło o re-

gulowanej wartości napięcia i częstotliwości do 

zasilania silników indukcyjnych dużych mocy. 

W krajowych zastosowaniach najwięcej takich 

urządzeń występuje w napędach pomp wiro-

wych dużych mocy z silnikiem indukcyjnym 

klatkowym o napięciu znamionowym 6kV. 

Pompy wirowe najczęściej wymagają regulacji 

ciśnienia wyjściowego lub natężenia przepływu 

(wydajności). Najbardziej ekonomiczną metodą 

regulacji tych parametrów jest regulacja pręd-

kości obrotowej pompy. W referacie zostanie 

przedstawione zastosowanie PCzSN do napę-

dów z regulowaną prędkością obrotową pomp 

wirowych dużej mocy w pompowni sieci ciepl-

nej (PSC). Rozpatrywany obiekt, oddany do 

eksploatacji w latach 70-tych, od początku ist-

nienia posiadał układy napędowe z regulowana 

prędkością obrotową. W podrozdziale 2 referatu 

będą omówione zastosowane układy regulacji 

prędkości obrotowej wraz z obwodami zasilania 

energetycznego i systemem sterowania pom-

pownią. W podrozdziale 3 będzie omówiony 

wybór koncepcji nowych układów napędowych 

i pomp z możliwością zastosowania obwodów 

zasilania energetycznego dotychczas stosowa-

nego. W rozdziale 4-tym będą przedstawione 

obliczenia efektów ekonomicznych jako zaosz-

czędzonej energii elektrycznej uzyskanej w  

 
 

efekcie wyższej sprawności energetycznej no-

wych zespołów pompowych (tj. przemiennika 

częstotliwości średniego napięcia PCzSN, sil-

nika i pompy). W podsumowaniu autorzy do-

konają porównania właściwości technicznych  

i ekonomicznych obecnie eksploatowanego ze-

społu pompowego z zespołem po modernizacji 

obiektu. Modernizacja obiektu będzie realizo-

wana wówczas, jeżeli wykonana analiza eko-

nomiczna potwierdzi celowość takiego działa-

nia.  
 

2. Układy napędowe dotychczas stoso-
wane w PSC 
 

Na rys.1 został przedstawiony schemat ideowo-

blokowy układu napędowego typu kaskada 

stałej mocy. Takie układy były stosowane w 

PSC do początku lat 90-tych. Regulacja pręd-

kości obrotowej zespołu napędowego w kaska-

dzie stałej mocy odbywała się przez zmianę 

prądu wzbudzenia silnika prądu stałego. W ta-

kim układzie zmniejszenie prądu wzbudzenia 

od wartości znamionowej IwzbN powoduje 

wzrost prędkości zespołu napędowego. Jed-

nakże powoduje to zmniejszenie momentu na-

pędowego uzyskiwanego z obu silników na-

pędu. W sytuacji, gdzie obciążeniem napędu 

jest pompa, wzrost obciążenia pompy następuje 

z kwadratem zmian prędkości. W układzie na-

pędowym z kaskada stałej mocy (Rys.1) nastę-

puje sytuacja odwrotna tj. ze wzrostem prędko-
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ści występuje zmniejszenie momentu napędo-

wego. 

  

M1 
M2 

PW 

6kV 

Wzb=var 

 
 

Rys. 1. Układ napędowy stosowany początkowo 
w PSC 
 

W ówczesnym czasie (lata 70-te)  układ ka-

skady stałej mocy pozwalał na regulację pręd-

kości pompy, co było wystarczające dla ocze-

kiwanego celu zmiany wydajności pompy.  

Z uwagi na dużą awaryjność w połowie lat 90-

tych użytkownik PSC zdecydował o moderni-

zacji układów sterowania przy wykorzystaniu 

tych samych pomp i silników napędowych. W 

dalszej eksploatacji pompowni zostały wyko-

rzystane układy napędowe typu kaskada zmo-

dyfikowana. Na rys.2 przedstawiono schemat 

ideowo-blokowy układu napędowego z kaskada 

zmodyfikowaną. W układzie kaskady zmodyfi-

kowanej zmiana prędkości napędu odbywa się 

przez zmianę kąta wysterowania tyrystorów 

przekształtnika PT. W całym zakresie zmian 

prędkości układ napędowy kaskady zmodyfi-

kowanej pozwala na uzyskanie stałego mo-

mentu, który jest równy sumie momentu silnika 

asynchronicznego M2 oraz momentu silnika 

prądu stałego M1. Wyeliminowano więc w tym 

układzie wadę poprzedniego (kaskady stałej 

mocy) – zmniejszania momentu napędowego 

wraz ze wzrostem prędkości silników napędu.  

W rozpatrywanej pompowni sieci cieplnej PSC 

jest zainstalowanych 6 zestawów pompowych 

(pompa + układ napędowy). 3 zestawy pom-

powe są wykorzystywane do tłoczenia ciepłej 

wody w sieć ciepłownicza miasta (tzw. 
ZASILANIE) oraz 3 zestawy do „ściągania” 

schłodzonej wody z sieci (tzw. POWRÓT).  

W danej pompowni najczęściej pracują zestawy 

pompowe ZASILANIA. Pompy POWROTU pra-

cują przy dużych wartościach natężenia prze-

pływu pomp ZASILANIA , co ma miejsce przy 

wysokich ujemnych temperaturach aury zimo-

wej. 
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Rys. 2.  Układ napędowy obecnie stosowany  
w PSC 
 

Na rys.3 został przedstawiony system zasilania 

elektroenergetycznego PSC jednej z części ze-

stawów pompowych (ZASILANIE lub 

POWRÓT). Drugi, identyczny, system zasilania 

(z oddzielnym, rezerwowy, kablem zasilającym 

15kV) jest połączony z pierwszym systemem 

sprzęgłem dając w ten sposób 100% rezerwę 

zasilania energetycznego.  
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15 kV/6kV 
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Tr 400 kVA 
6kV/0,4kV 

15kV 

6kV 

Silniki pierścieniowe 
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tyrystorowych PS 

Odbiorniki pomocnicze 

 
 

Rys. 3. Schemat układu zasilania elektroener-
getycznego PSC 
 

Praca zespołów pompowych odbywa się w spo-

sób automatyczny ze stabilizacją ciśnienia na 

ZASILANIU PSC. Do tego celu zostały zasto-

sowane 2 sterowniki programowalne PLC, 

które sterują i monitorują pracę: zasuw, syste-

mów chłodzenia, układów napędowych, syste-

mów zasilania oraz zapewniają rejestrację mie-

rzonych wartości technologicznych (ciśnienie, 

natężenie przepływu, inne) i elektrycznych 

(prądów, napięć i mocy). Istnieje także możli-

wość sterowania prędkością obrotową każdego 

z zestawów pompowych przy tzw. pracy „ręcz-

nej” napędów w PSC.  
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3. Warunki  modernizacji  dotychcza-
sowych  zespołów  pompowych oraz  kon-
cepcja  nowych  rozwiązań  sterowania 
pompownią 
 

Główne elementy zastawów pompowych tj. 

pompy, silniki, przekształtniki tyrystorowe – PS 

i diodowe -PD, są eksploatowane od kilkudzie-

sięciu lat (niektóre od ponad 35 lat) i wykazują 

coraz większą zawodność w pracy. Obecnie 

produkowane elementy, podzespoły i urządze-

nia posiadają sprawność energetyczną o kilka 

procent większą oraz lepsze właściwości eks-

ploatacyjne. Podzespoły energoelektroniczne 

przekształtników PS i PD, wyprodukowane na 

przełomie lat 70-tych i 80-tych wymagają coraz 

częściej regulacji lub naprawy a także wymiany 

elementów zużytych technicznie. Są to głównie 

kondensatory elektrolityczne, tranzystory (sys-

tem sterowania jest wykonany w technice ana-

logowej, tranzystorowej), rezystory, diody i ty-

rystory. Bardzo często brak jest odpowiednich 

elementów zastępczych (często są to elementy 

obecnie nie produkowane).  

Uszkodzeniom ulegają też elementy mecha-

niczne obciążane zmiennymi siłami (łączniki, 

zaciski). Koszt eksploatacji tych urządzeń oraz 

ich napraw i remontów staje się coraz większy, 

zwłaszcza, że silniki napędów wymagają obec-

nie remontów generalnych. W celu dokonania 

oceny ilościowej sprawności energetycznej ze-

stawów pompowych przeprowadzono analizę 

podstawowych parametrów, których wartości 

przedstawiono w Tabeli 1. Wartości parame-

trów przedstawione w tabeli zostały uzyskane w 

obecnym sezonie grzewczym (styczeń, luty 

2007r). 

Tabela 1 
∆p  [Mpa] 0,22 0,24 0,26 0,30 0,35 

  1 2 3 4 5 

W  [m3/h] 4776 4930 4920 5256 5454 

n  [obr/min] 610 625 660 695 740 

(Ps1 + 
Ps2)  

[kW] 543 586 659 788 901 

ke  [kWh/m3] 0,113 0,119 0,134 0,150 0,165 
 

Oznaczenia: 

∆p- różnica ciśnień na zasilaniu i powrocie PSC 

W- natężenie przepływu (wydajność) PSC 

n- prędkość obrotowa pomp 

(Ps1 + Ps2)– suma mocy czynnej pobieranej  

z sieci energetycznej zasilającej napędy dwóch  

pracujących zestawów 

ke- współczynnik zużycia energii elektrycznej 

na przetłoczenie 1 m
3
. 

 

Na rys.4  przedstawiono wykresy zmian mie-

rzonych parametrów w funkcji zmian prędkości 

pompy. W omawianym, obecnie pracującym  

w PSC układzie napędowym agregatów pompo-

wych, przy sterowaniu automatycznym prędko-

ści obrotowe obu pracujących pomp są prak-

tycznie identyczne. 
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Rys. 4a.  Zależność ciśnienia od prędkości ob-
rotowej pomp 
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Rys.4b. Zależność wydajności od prędkości ob-
rotowej pomp 
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Rys. 4c. Zależność mocy pobranej z sieci zasi-
lającej od prędkości obrotowej 
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ke=f(n)
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Rys.4d. Zależność zużycia energii elektrycznej 
od prędkości obrotowej 
 

 

Analiza szacunkowa przedstawionych danych  

i kilku parametrów mierzonych i rejestrowa-

nych wielkości w układzie pompowni PSC  su-

geruje na zasadne podjęcie kroków do realizacji 

projektu koncepcyjnego nowych rozwiązań dla 

zestawów pompowych. Spośród obecnie 

dostępnych rozwiązań technicznych wg auto-

rów artykułu najwięcej zalet posiada napęd  

z przemiennikiem częstotliwości średniego na-

pięcia PCzSN. Schemat ideowo-blokowy ta-

kiego rozwiązania przedstawiono na rys.5. 

 

 

 

 
Rys.5.  Układ napędowy w PSC po modernizacji. 

 

 

PCzSN, który został przedstawiony na rys. 5 

jest nową wersją urządzenia 1557 produkowa-

nego przez tego samego wytwórcę [2]. Zasto-

sowanie nowych elementów półprzewodniko-

wych (SGCT) pozwoliło zwiększyć częstotli-

wość łączenia w porównaniu  z dotychczas sto-

sowanymi (GTO). Równocześnie zmieniono 

obwód wejściowy PCzSN stosując także za-

miast klasycznych tyrystorów (SCR) elementy 

SGCT co pozwoliło łącznie z wejściowym fil-

trem LC uzyskać kształt prądu wejściowego  

o małej zawartości harmonicznych (THDIwej  

< 6%).  

Większa częstotliwość łączenia elementów 

SGCT w obwodzie wyjściowym PCzSN także 

polepszyła kształt prądu i napięcia wyjściowego 

(THDU i THDI < 6%). Rzeczywiste wartości 

skuteczne prądów praktycznie nie różnią się od 

pierwszej harmonicznej. 

 

                         IRMS=I1
2)(1 THDI+           (1) 

 

                IRMS=I1
2)06,0(1+ = 1,002 I1 
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Rys.6. Schemat zestawu pompowego po moder-
nizacji 
 

Schemat ideowo-blokowy całego zestawu pom-

powego przedstawiono na rys.6. 

Dodatkowe straty mocy w uzwojeniach są przy 

tak odkształconym prądzie do pominięcia. 

Również ze względu na małą zawartość wyż-

szych harmonicznych w napięciu wyjściowym 

(THDU < 6%) PCzSN można  je pominąć. 

Przyjmując, że starty mocy odniesione do strat 

znamionowych w żelazie obwodu magnetycz-

nego silnika M2 dla danej harmonicznej (h) 

wynoszą: 

                       ∆Ph = Uh
2
 · h

1,3
 · 100%         (2) 

 

I przyjmując, że harmoniczna o największej 

wartości amplitudy (Uh = 6%) to harmoniczna 

rzędu h=5 (dane producenta) obliczono warto-

ści: 

               ∆Ph = 0,06
2
 · 5

1,3 
· 100%

  
= 2,9%      (3) 

 

Dodatkowe straty mocy w żelazie obwodu ma-

gnetycznego silnika, przy prędkości znamiono-

wej zwiększą się o 2,9%. W rzeczywistości 

układ napędowy będzie pracował przy prędko-

ściach mniejszych od znamionowej, więc te 

straty mocy będą do pominięcia. W PSC pra-

cują najczęściej dwa zestawy pomp a trzecia 

włączana jest jako rezerwa. W stanie przej-

ściowym mogą chwilowo pracować trzy ze-

stawy pompowe. Zakłada się, że w czasie 

przełączania na układ rezerwowy wszystkie 

będą pracowały z jednakową prędkością obro-

tową. Przewidziany do zastosowania PCzSN 

posiada jeszcze jedną ceną właściwość. Współ-

czynnik cos ϕ pierwszej harmonicznej prądu 

zmienia się powyżej wartości 0,9 w całym za-

kresie prędkości obrotowej. Podczas pracy 

trzech zestawów maksymalna moc czynna do 

wykorzystania wyniesie: 
 

                             PS = SN · cos ϕ           (4) 
                    

                    PS = 2,5 · 0,9 = 2,25MW 
 

Przy czym: SN – moc znamionowa transforma-

tora 15/6kV  (SN = 2,5 MVA). 

Dla jednego zestawu pompowego: 
 

              PS1 = 1/3 PS = 2,25 :3 = 0,75 MW    (5) 
 

Jeżeli założymy w przybliżeniu, że moc pobie-

rana przez pompy (PW) zależy od trzeciej po-

tęgi prędkości obrotowej wówczas 
 

                          PW = ŋ F · ŋ M · PS1         (6) 

 

i przy założeniu, że sprawności są  równe war-

tościom znamionowym PCzSN (ŋ F) i silnika  

(ŋ M ) otrzymano: 
 

           PW = 0,98 · 0,969 · 0,75 = 0,712 MW (7) 
 

                                   PW =  k · n
3              

(8) 

 

PN = 1 MW (moc znamionowa nowego silnika 

M2)
      

  

                               n = nN 3

NW

W

P

P
         (9) 

Przyjmując, że znamionowa moc na wale 

pompy równa mocy znamionowej silnika obli-

czono: 
 

                      n = nN 3

1

712,0
 = 0,89 nN          (10) 

Podczas przełączania zestawy pompowe nie 

powinny przekraczać prędkości obrotowej rów-

nej 0,89 prędkości znamionowej pomp.  
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4. Obliczanie  efektów  ekonomicznych  
modernizacji 
 

Najbardziej wymiernym efektem modernizacji 

będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycz-

nej w ciągu sezonu grzewczego. Główne urzą-

dzenia dotychczas stosowanego zespołu pom-

powego w których następuje najwięcej strat 

mocy to: pompa, silniki M1 i M2, układ regula-

cji prędkości obrotowej (PW i PS) oraz trans-

formatory. Podstawowe parametry znamionowe 

dotychczas stosowanych urządzeń wynoszą:  

Pompa:  

Typ 40B75 o znamionowej sprawności 80% 

Silniki: 

M1 – silnik prądu stałego: 

PN= 320 kW, UN = 440 V, ISN = 787A, spraw-

ność znamionowa 92,5% 

M2 – silnik indukcyjny pierścieniowy: 

PN = 800 kW, USN= 6kV, ISN= 96A, sprawność 

znamionowa 93,5% 

Układ regulacji prędkości obrotowej:  

prostownik diodowy PW  6 – pulsowy i prze-

kształtnik tyrystorowy PT o komutacji siecio-

wej, 6 – pulsowy - sprawność znamionowa 

każdego z nich -97%. 

Sprawność transformatorów  (przyjęta do obli-

czeń): 

- dla transformatora (T1) 2,5 MVA przyjęto 

99% 

- dla transformatora (T2) 400 kVA przyjęto 

97,5% (uwzględniono odkształcony kształt 

prądu). 
 

Straty mocy w dotychczasowym układzie wy-

noszą w uzwojeniach: 

Pcu = ∆PcuM1+ ∆PcuM2+ ∆PcuT1+ ∆PcuT2 
 

w żelazie obwodów magnetycznych : 

∆PFe = ∆PFeM1 + ∆PFeM2 + ∆PFeT1 + 

∆PFeT2 

 

Starty mechanicze w silnikach : 

∆Pm = ∆PmM1 + ∆PmM2 

Straty w pompie:  

∆Pp 

Straty w przekształtnikach:  

∆PW + ∆PS 

Tabela 2. 
 

∆p  [Mpa] 0,22 0,24 0,26 0,30 0,35 

  1 2 3 4 5 

W  [m3/h] 4776 4930 4920 5256 5454 

n  [obr/min] 610 625 660 695 740 

(Ps1 + 
Ps2)  

[kW] 543 586 659 788 901 

ke  [kWh/m3] 0,113 0,119 0,134 0,150 0,165 

Tabela 3. 
 

Lp. [MPa] 0,22 0,24 0,26 0,30 0,35 

ke1  [KW/m3] 0,113 0,119 0,134 0,150 0,165 

ke2 [KW/m3] 0,1005 0,1047 0,1192 0,1350 0,1485 

∆ke= 

ke1- 

ke1 

 0,0125 0,0143 0,0148 0,015 0,0165 

∆ke[%] % 11 12 11 10 10 

 

W efekcie tych strat wskaźnik zużycia energii 

na przetłoczenie 1m
3
 wody grzewczej w ba-

danym zakresie ostatnich pomiarów zmienia się 

od 0,113kWh/m3 do 0,16kWh/m3 (rys. 4.d). 

Zaproponowany nowy zestaw pompowy  

(rys. 6) składa się z następujących elementów: 

- pompa: 

proponuje się zastąpić nową serią 40B61 o zna-

mionowej sprawności 82% 

- silnik: 

- nowym rozwiązaniem układu napędowego 

będzie tylko jeden silnik (M2) klatkowy 

średniego napięcia o podwyższonej sprawności 

(96,9%) serii Sh500. 

- przekształtnik: 

jako przekształtnik będzie zastosowany 

przemiennik częstotliwości średniego napięcia 

(PCzSN) typu Power Flex 7000 o sprawności 

znamionowej 98% i zawartości wyższych 

harmonicznych w prądach wejściowych  

i wyjściowych nie przekraczających 6%. 

 -transformator: 

zostanie wykorzystany dotychczasowy jeden 

tylko  transformator 2,5MVA 145kV/6kV  

o sprawności 99%. 
 

Autorzy przeprowadzili obliczenia w zakresie 

zmian ciśnienia i wydajności takich jak podano 

w Tabeli 1. Uzyskane wartości współczynni-

ków ke dla zmodernizowanego układu napędo-

wego pompy zostały zestawione w Tabeli 2. 

Porównanie współczynników ke dla dotychczas 

stosowanego układu napędowego (ke1) oraz 

układu zmodernizowanego (ke2) przedstawiono 

w tabeli 3.  Powyższe wartości wskazują polep-

szenie (zmniejszenie) wartości współczynnika 

ke o 10%-12%. Należy zaznaczyć, że powyższe 

wyniki pomiarów  (Tabela 1) i wyników obli-

czeń (Tabela 2) zostały przeprowadzone sza-

cunkowo. Pod koniec sezonu ( kwiecień 2007) 

autorzy będą wykonywać pomiary i obliczenia 

w ramach ekspertyzy istniejących układów oraz 

dokładanych danych urządzeń w całym zakresie 

zmian eksploatacyjnych. Wyniki tych badań 

będą przedstawione na seminarium. 
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5. Podsumowanie 
 

Uzyskane szacunkowe wyniki pomiarów i obli-

czeń wykazują, że modernizacja zestawów 

pompowych ma uzasadnienie ekonomiczne. 

Należy zaznaczyć, że do obliczeń wykorzy-

stano energetyczne wartości sprawności do-

tychczasowych układów wg danych znamio-

nowych. W rzeczywistości w chwili obecnej 

pompa posiada sprawność ok. 2% - 3% niższą 

niż wartości znamionowe. Podobnie należy 

rozpatrywać dane silników prądu stałego MI 

oraz silnia asynchronicznego pierścieniowego 

M2 przy rozpatrywaniu strat mocy w nich wy-

stępujących. Odkształcony prąd w obwodach 

uzwojeń wprowadza dodatkowe straty mocy. 

Nowe urządzenia pozwolą uzyskać: 

- zmniejszenie zużycia energii poprzez 

zwiększenie sprawności energetycznej (od 5% 

do 12%) 

- zmniejszenie kosztów remontów i awarii 

- łatwiejszą eksploatację (mniejsza liczba 

urządzeń będących w eksploatacji (jeden trans-

formator, PCzSN i jeden silnik) 

- łatwiejszy proces przeglądów sezonowych 

Po dokonaniu ekspertyzy i dokładnej analizie 

nakładów zostanie oszacowany czas zwrotu 

zrealizowanej modernizacji. 
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