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JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA UKŁADÓW 

NAPĘDOWYCH DUŻEJ MOCY PRZY ZASILANIU  
Z REZERWOWYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

 
QUALITY AND EFFICIENCY OF HIGH POWER DRIVE SYSTEMS SUPPLIED 

FROM RESERVE POWER SOURCE 
 

Abstract: Paper presents feasibility of the high power generation sets as stand – by power sources in power 

stations effected by black – out. Using conventional system, in which the starting motor, driving main pump, is 

supplied directly from the generator, we need enormous installed power in stand – by generation units. How-

ever, using power electronic converter, acting as variable frequency source we proposed fully controlled start 

with full moment without current overload and the generator supply power is equal only 60% of the rated 

power of the motor pump. 

1. Wstęp 
Rezerwowe źródła zasilania (RZZ) w chwili 

obecnej nabierają szczególnego znaczenia ze 

względu na coraz szersze stosowanie tech-

nologii wymagających pewności pracy urzą-

dzeń w nich występujących. Również bezpie-

czeństwo ludzi oraz ciągłość dostaw energii 

elektrycznej, wody i ciepła w dużych aglomera-

cjach, wymusza oprócz podstawowych źródeł 

zasilania stosowanie RZZ. Największymi od-

biornikami energii elektrycznej są duże układy 

napędowe. Z reguły oparte są one o silniki 

średniego napięcia (w kraju – 6kV). Najtrud-

niejsze warunki pracy RZZ występują podczas 

rozruchu takich dużych silników. Wymiarowa-

nie RZZ ze względu na zjawiska rozruchowe 

prowadzi do znacznego przewymiarowania ich 

mocy w stosunku do mocy silnika. 

W artykule została przedstawiona możliwość 

zastosowania agregatów prądotwórczych śred-

niego napięcia jako RZZ do silników o mocy 

powyżej 1MW i napięciu 6kV oraz przemien-

nika częstotliwości (PCZ) dobranego do rozru-

chu (lub równocześnie i regulacji prędkości ob-

rotowej). Takie rozwiązanie obniża całkowity 

koszt RZZ i zwiększa niezawodność działania 

całej instalacji. 

Jako przykład zastosowania takiego rozwiąza-

nia zostanie przedstawiony układ RZZ umożli-

wiający powrót do pracy bloku energetycznego 

200MW po awarii katastrofalnej w typowej 

elektrowni cieplnej w kraju. Na pierwsze miej-

sce w analizie pracy tego układu wysuwa się 

problem niezawodności pracy i efektywności 

energetycznej. 

2. Właściwości i struktura RZZ 
Praca typowego bloku energetycznego o mocy 

200MW wymaga ok. 7MW mocy potrzeb wła-

snych do podniesienia jego z awarii katastrofal-

nej. RZZ zbudowane z agregatów prądotwór-

czych o napięciu znamionowym 6kV może za-

wierać kilka agregatów połączonych równole-

gle. Liczba agregatów zależy od ich mocy zna-

mionowej i należy wybrać taką liczbę, aby moc 

pojedynczego agregatu dawała możliwość załą-

czenia największego odbiornika elektrycznego 

w potrzebach własnych bloku 200MW. Naj-

większym odbiornikiem jest silnik napędzający 

pompę wody zasilającej o mocy 3150kW, 6kV. 

 
Rys. 1. Oscylogram prądu rozruchowego i na-

pięcia zasilającego (moc zwarciowa rozdzielni 

zasilającej – 100 MWA) silnika 3150 kW, 6 kV 

napędzającego pompy wody zasilającej. Chwi-

lowa wartość maksymalna prądu – 3850A. 

Ustalony prąd rozruchu IRMS = 2100A. Skala 

czasu: 1dz – 0,1s. Spadek napięcia zasilającego 

∆U = 15% 
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Na rys. 1 zostały przedstawione oscylogramy 

prądu i napięcia podczas rozruchu tego silnika 

przy zasilaniu z sieci potrzeb własnych podczas 

normalnej pracy elektrowni.  

                 
Rys. 2a. Przebieg momentu, mocy czynnej i pozornej pobieranej przez silnik 3150 kW, 6 kV przy roz-

ruchu bezpośrednim z sieci zasilającej o mocy zwarciowej 100 MWA. Skala czasu: 1 dz – 1s 
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Rys. 2b. Przebiegi prędkości, napięcia, prądu, momentu i mocy nieobciążonego silnika 3150 kW,  

6 kV podczas rozruchu przy pomocy przemiennika częstotliwości zasilanego z agregatu prądo-

twórczego, sterowanie silnika metodą skalarną. Wyniki na podstawie obliczeń komputerowych.  

Oś pozioma – czas [s][3] 

 

Symulacja komputerowa w oparciu o parametry 

tego silnika i sieci zasilającej pozwoliła wyzna-

czyć przebiegi momentu, mocy czynnej i po-

zornej rozpatrywanego silnika w czasie rozru-

chu. Wyniki symulacji wskazują, że do rozru-

chu potrzebne jest źródło energii elektrycznej 

dysponujące mocą czynną o wartości ok. 7MW 

i bierną ok. 14MVA. Stosując PCZ i jeden 

agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 

2200kVA przeprowadzono symulację kompute-

rową rozruchu badanego silnika sterowanego 

metodą skalarną. Wyniki symulacji zostały 

przedstawione na rys. 2. Przebiegi pobranej 

przez silnik mocy czynnej i pozornej nie prze-

kraczają wartości znamionowych agregatu prą-

dotwórczego. Do badań symulacyjnych wzięto 

agregat prądotwórczy o danych znamionowych 

[2]: 

Prądnica – (GE) 

• typ – LL9124H 

• moc pozorna – 2200kVA 

• napięcie znamionowe – 6000V (± 0,5%) 

• prąd znamionowy –  210A 

• częstotliwość znamionowa – 50Hz  

(± 0,25%) 

• sprawność znamionowa – 95,6%  

Silnik napędowy (diesel) – (MD)  

• typ – 4016TAG2A 

• układ cylindrów – 16 – zaworowy 

• zużycie paliwa znamionowe – 474 l/h 

Agregat ten oferuje i serwisuje duża firma pol-

ska. 

Jako silnik napędowy (MA) pompy wody zasi-

lającej zastosowano: 

• typ – Sfw 710 – 2D 

• moc – 3150kW 

• prąd znamionowy – 347A 

• napięcie znamionowe – 6000V 

• prędkość znamionowa – 2987obr/min 

• sprawność znamionowa – 97,1% 

• współczynnik mocy znamionowej – 0,9 

• prąd rozruchowy – 5,5 znamionowej warto-

ści. 

Do sterowania silnika zastosowano PCZ o pod-

stawowych danych [4]: 

• typ – PoweFlex 7000 

• prąd wyjściowy znamionowy – 200A 

• częstotliwość wyjściowa – 0 ÷ 60Hz 

• napięcie wyjściowe – 0 ÷ 6000V 

• sprawność znamionowa – 96% 
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• współczynnik mocy pierwszej harmonicz-

nej prądu wejściowego > 0,9 w zakresie 

obciążeń od 10% ÷ 100% 

• odkształtowanie prądu i napięcia wejścio-

wego i wyjściowego w zakresie obciążeń 

10% ÷ 100% THDU i THDI < 5% 

Na podstawie symulacji komputerowych z rys. 

2 wynika, że dla czasu ok. 2s występują oscyla-

cje prądu, momentu i mocy. Wartości maksy-

malne prądu przekraczają dopuszczalny prąd 

agregatu, ale można je zminimalizować stosując 

wektorową metodę sterowania silnika lub 

zmniejszyć ograniczenie prądowe PCZ. Moc 

czynna i pozorna nie przekroczyły wartości 

znamionowych agregatu prądotwórczego. Wy-

niki te pozwoliły na zaproponowanie RZZ o 

strukturze, która została przedstawiona na rys. 

3. Cztery agregaty prądotwórcze połączone 

równolegle szyną 6kV, która stanowi wyjście 

RZZ. Każdy agregat wyposażony jest w ste-

rownik PLCL (L – lokalny), który steruje i mo-

nitoruje prądnicę synchroniczną (GE) i silnik 

napędowy (MD – typu diesel). Sterowniki lo-

kalne (PLCL1 ÷ PLCL4) komunikują się ze ste-

rownikiem centralnym (PLCC). Sterownik cen-

tralny odpowiada za sterowanie i monitorowa-

nie całego RZZ oraz umożliwia synchroniczne 

przełączenie odbiorników z RZZ do źródła pod-

stawowego po jego uruchomieniu. Do rozruchu 

silników zastosowano PCZ z układem synchro-

nizacji (PCZ PowerFlex 7000 – umożliwia syn-

chroniczne przełączenie silników ze swego 

wyjścia na szynę 6kV), który po dokonaniu roz-

ruchu przyłącza silnik do szyny 6kV. Po przełą-

czeniu jest gotowy do dokonania rozruchu na-

stępnego silnika. Taka konstrukcja RZZ umoż-

liwia w warunkach awaryjnych zasilanie mocą 

4 × 2,2MVA oraz rozruchy silników o mocy 

3150kW (a nawet 4MW). Należy zaznaczyć, że 

generatory GE pracujące równolegle obciążają 

się symetrycznie (stosuje się do 8 jednostek 

pracujących równolegle). Największa asymetria 

prądowa wynosi 1,5%. Każdy agregat prądo-

twórczy ma własne zasilanie obwodów stero-

wania i monitorowania z baterii akumulatorów. 

Czas startu generatora prądotwórczego do pracy 

nie przekracza 15 s przy utrzymanej gotowości 

napędowych silników mechanicznych. 

PLCL1

MD1 GE1

PLCL2

MD2 GE2

PLCL3

MD3 GE3

PLCL4

MD4 GE4

PCZ M

PLCC

 
Rys. 3. Schemat ideowo – blokowy RZZ 

3. Efektywność energetyczna RZZ zasi-
lającego silnik 
Na rys. 4 został przedstawiony schemat prze-

pływu energii od momentu przemiany w kotle 

(KO) energii chemicznej zawartej w paliwie aż 

do dostarczenia energii elektrycznej do silnika 

(MA). Oznaczenie na rysunku są następujące: 

KO – kocioł 

TU – turbina 

GE – prądnica 

WY – wyłącznik mocy 

TR – transformator 

LP – linii przesyłowa energetyczna 

MA – silnik asynchroniczny 

Wytwarzana w kotle energia cieplna zamie-

niona jest w turbinie na energię mechaniczna,  

a w prądnicy na energię elektryczną. Energia 

elektryczna poprzez wyłącznik WY1, transfor-

mator podwyższający napięcie TR1, linię prze-

syłową LP i wyłącznik WY2 doprowadzona jest 

do transformatora obniżającego napięcia TR2  

i poprzez wyłącznik do silnika MA. To wielo-

krotne przetworzenie energii jest charaktery-

styczne dla wytwarzania, przesyłu i odbioru 

energii elektrycznej w konwencjonalnym sys-

temie elektrownia cieplna – odbiornik elek-

tryczny. 

 

 

KO TU GE WY1 TR1 LP WY2 TR2 WY3 MA

 

Rys. 4. Schemat przepływu energii od wytwarzania w elektrowni cieplnej do odbiorcy  

(silnik elektryczny) 
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Znając sprawności poszczególnych przemian 

można oszacować sprawność całego procesu  

i straty mocy występujące przy przesyle do od-

biornika. Jeżeli przyjmiemy, że sprawność kra-

jowych elektrowni cieplnych (tych jest zdecy-

dowana większość) w 2005 roku była rzędu 

36% (kocioł, turbina, prądnica), a sprawność 

przesyłu [3] i transformacji około 92% to cał-

kowita sprawność jest rzędu: 

 

              (1) 

 

W rzeczywistości sprawność jest jeszcze mniej-

sza, bo transformacja napięcia w transformato-

rze TR2 jest np. z poziomu 110kV (lub 220kV) 

do 15 kV, a następnie jeszcze w jednym trans-

formatorze z 15kV do poziomu 6kV lub 0,4kV. 

Z tych prostych obliczeń wynika, że straty ener-

gii w całym procesie wytwarzania, transforma-

cji i przesyłu wynoszą ponad 70% energii za-

wartej w paliwie wejściowym. Schemat prze-

pływu energii z RZZ do silnika (MA) został 

przedstawiony na rys. 5.  

MP GE WY1 PC WY2 MA

 

Rys. 5. Schemat przepływu energii w RZZ 

 

W celu oszacowania sprawności tego układu 

można posłużyć się zużyciem paliwa do silnika 

napędowego typu Diesel. Z danych agregatu 

prądotwórczego wziętego do rozważań wynika, 

że w warunkach znamionowych obciążenia 

(cosφ = 0,8; moc czynna 1760kW) zużywane 

jest w ciągu 1h paliwo o objętości 474l. 

Oznaczając ten współczynnik przez kl mamy: 

h
lk l 474=                         (2) 

średnią masę właściwą paliwa dla Diesla – ρd: 

3665
m

kg
d =ρ                      (3) 

i jego wartość energetyczną o masie 1kg – ke, 

która osiąga średnio wartość: 

kg
Jke

510449 ⋅=                  (4) 

oraz uwzględniając, że: 

1l = 10
-3

 m
3
                        (5) 

a czas pracy t = 1h otrzymuje się wartości 

energii na wejściu agregatu prądotwórczego, 

(EWE) przy obciążeniu znamionowym: 

tkkE edlWE ⋅⋅⋅⋅= − ρ310               (6) 

po podstawieniu wartości liczbowych: 

J1041.1E

h
kg

J
m

kg
l

m
h

l

11044966510474E

10

WE

3

3

53

WE

⋅=





 ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅= −

          (7) 

 

Energię wyjściową (EWY) obliczono przyjmując 

pracę agregatu prądotwórczego w ciągu 1h z 

mocą czynną znamionową PWY – 1760kW: 

tPE WYWY ⋅=                      (8) 

[ ] JsWEWY

93 1034,63600101760 ⋅=⋅⋅⋅= (9) 

 

 

Stąd sprawność znamionowa: 

45,0
1041,1

1034,6

E

E
10

9

WE

WY
2C =

⋅

⋅
==η       (10) 

Obliczenia powyższe, mimo że są szacunkowe 

pokazują, że RZZ mniej zużywa energii, po-

nieważ jego sprawność jest większa o: 

%100
33,0

33,045,0
⋅

−
=∆η           (11) 

%36=∆η                        (12) 

4. Ocena jakości RZZ 
W niniejszym artykule, RZZ zostało przedsta-

wione pod względem efektywności energetycz-

nej. Oprócz tej właściwości, w eksploatacji 

każdego urządzenia duże znaczenie ma jego ja-

kość. W [5] wyróżniono cechy składowe jako-

ści – niezawodność, dyspozycyjność, obsługi-

walność i bezpieczeństwo. Wśród tych cech 

niezawodność rozumiana jako zdolność sys-

temu do spełnienia swojej funkcji w przedziale 

do zadanego poziomu obciążeń i narażeń oraz 

w określonych warunkach środowiskowych [5]. 

Poniżej będą przeprowadzane obliczenia, któ-

rych wyniki wyrażają liczbowo prawdopodo-

bieństwo (rozumiane zgodnie z zasadami pro-

babilistyki) realizacji poprawnego działania. 

Rozruch silnika zasilanego z rezerwowego źró-

dła zasilania w postaci elektrowni cieplnej, ale 

będącej w znacznej odległości wymaga kilka-

krotnej transformacji napięcia i transportu wy-

twarzanej energii. Przyjmując schemat przesyłu 

wytwarzania energii taki, jak na rys.4 oraz 

oznaczając przez R – niezawodność danego ele-

mentu można napisać: 

 

33,092.036,01 =⋅=Cη
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RC1=RKO⋅RTU·RGE·RWY1·RTR1·RLP·RWY2·RTR2·RWY3  

                                                                             (13) 
 

Zależność (13) wynika z szeregowej struktury 

wszystkich elementów w torze wytwarzania  

i przesyłania energii aż do silnika. Przyjmując 

wartości niezawodności [4]: 

RKO =0,960 

RTU = 0,980 

RGE = 0,995 

RWY1 = RWY2 = RWY3 = 0,999 

RTR1 = RTR2 = 0,999 

RLP = 0,996 

Otrzymuje się  

RC1 = 0,928                     (14) 

Jeżeli do rozruchu tego samego silnika zostanie 

zastosowany RZZ z pojedynczym agregatem 

prądotwórczym (MD + GE) oraz PCZ i wyłącz-

nik (WY) to zgodnie z rys.5 otrzymuje się: 

RCZ = RMD·RGE·RPCZ·RWY             (15) 

Przyjmując 

RMD = RTU – 0,980 

RPCZ = 0,996 – na podstawie literatury [6] 

Otrzymuje się: 

RC2 = 0,970                     (16) 

Jeżeli do rozruchu tego samego silnika zostanie 

zastosowany RZZ o strukturze przedstawionej 

na rys.3, to wówczas mamy cztery identyczne 

elementy połączone równolegle (MD+GE) oraz 

szeregowo PCZ i WY. Wówczas zgodnie z [4]: 

( )[ ] WYPCZGEMDC RRRRR ⋅⋅⋅−−= 4

3 11 (17) 

Po podstawieniu danych otrzymuje się: 

RC3 = 0,994 

Z porównania wartości niezawodności RC1, RC2, 

RC3 wynika, że najlepszy jest układ RZZ z czte-

rema połączonymi równolegle agregatami prą-

dotwórczymi, przy czym każdy z nich wystar-

czy do samodzielnego przeprowadzenia rozru-

chu. Istnieje też inne rozwiązanie polegające na 

wydzieleniu pojedynczego agregatu prądo-

twórczego z PCZ do przeprowadzenia rozruchu 

silników i przyłączeniu ich do RZZ pracującego 

z tyloma równolegle połączonymi agregatami 

ile wynosi całkowite zapotrzebowanie mocy dla 

wszystkich napędów po ich rozruchu. 

Dodatkowym atutem stosowania RZZ z PCZ do 

rozruchu silnika jest fakt, że prąd (wartości 

RMS) rozruchowy przy zasilaniu bezpośrednio 

z sieci energetycznej rezerwowej dla mocy sil-

ników powyżej 1MW jest 5 ÷ 6 razy większy 

od znamionowego, natomiast PCZ pozwala 

dokonać rozruchu nawet przy prądzie 0,5 

wartości znamionowej. Jeżeli wówczas 

uwzględnimy w obliczeniach wartości 

niezawodności silnika podczas rozruchu to jego 

niezawodność jest większa przy zastosowaniu 

PCZ. 

5. Podsumowanie i wnioski 
Proces odbudowania struktury technologicznej 

elektrowni, aby mogła wejść do ponownej eks-

ploatacji po awarii katastrofalnej, wymaga 

podania mocy powyżej 7MW z rezerwowego 

źródła zasilania. Największymi odbiornikami, 

które należy uruchomić są silniki, a wśród nich 

silniki napędzające pompę wody zasilającej. 

Moce tych silników wynoszą najczęściej 2MW; 

3,15MW; 4MW, a napięcie znamionowe 6kV. 

Bezpośredni rozruch takiego silnika wymaga 

mocy około trzy razy większej od znamiono-

wej. PCZ umożliwia rozruch przy prądzie roz-

ruchowym mniejszym od znamionowego. Za-

stosowanie agregatów prądotwórczych zapew-

nia dostarczenie energii elektrycznej o wartości 

wymaganej przez potrzeby bloku energetycz-

nego. 

Zastosowanie magazynów energii takich jak: 

- energia naładowanych superkondensatorów, 

- magnetycznych zasobników nadprzewodni-

kowych, 

- energia wirujących kół, 

- baterie akumulatorów,  

- zasobniki ze sprzężonym powietrzem, 

- ogniwa paliwowe, 

chociaż często są rozważane w projektach i ba-

rdzo szybko rozwijane, to jednak wymagają ro-

zbudowanej instalacji, są mało sprawne ener-

getycznie, mają niezbyt dużą niezawodność  

i nie wszędzie mogą być stosowane. Z tych 

względów RZZ oparte o agregaty prądotwórcze 

6kV z silnikami mechanicznymi Diesla i PCZ 

do rozruchu silników dużych mocy wydaje się 

być rozwiązaniem optymalnym, ponieważ: 

- elementy składowe (MD, GE, PCZ) są 

znane i stosowane w praktyce 

- start RZZ, jeżeli jest w gotowości trwa do 

15s 

- poszczególne agregaty prądotwórcze mo-

żna dołączać lub wyłączać niezależnie w 

zależności od potrzeb własnych bloku, 

- rozruchy silników dużych mocy odbywają 

się poprzez PCZ, co zwiększa pewność 

rozruchu silnika i zmniejsza jego zużycie, 

- czas pracy RZZ zależy praktycznie od ob-

jętości zbiornika paliwa, 
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- sprawność energetyczna RZZ jest wysoka, 

- niezawodność RZZ jest większa od źródeł 

rezerwowych uzyskiwanych z konwencjo-

nalnych źródeł elektrowni. 
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