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Zalety i  olbrzymie możliwości 
techniki cyfrowej, a w szczegól-

ności mikroprocesorów, zostały z po-
wodzeniem wykorzystane w  kon-
strukcji urządzeń automatyki zabez-
pieczeniowej. Duża szybkość 
nowoczesnych mikroprocesorów, 
a  także coraz większa pojemność 
układów pamięci dały szansę realiza-
cji nie tylko podstawowych funkcji 
automatyki zabezpieczeniowej, regu-
lacyjnej i  łączeniowej, ale również 
szeregu bardzo interesujących 
z  punktu widzenia chronionego 
obiektu funkcji, takich jak wszelkiego 
rodzaju rejestratory zdarzeń, kryte-
rialne i zakłóceń.

Nowoczesne maszyny i urządzenia 
cechują się zaawansowaniem tech-
nologicznym, energooszczędnością 
i  wysokim stopniem zautomatyzo-
wania procesu. W  porównaniu do 
maszyn i  technologii z  lat 80. pro-
cesy produkcyjne są dzisiaj o wiele 
tańsze, szybsze, dokładniejsze, lecz 
zastosowana w nich technologia jest 
bardziej wrażliwa na jakość zasilania.

W artykule przedstawiono nowe 
funkcjonalności mikroprocesoro-
wych urządzeń EAZ, w  postaci re-
jestratorów profilu mocy i  jakości 
energii elektrycznej oraz analiza-
tora jakości energii, na przykładzie 
sterowników polowych rodziny 

kości zabezpieczeń, a także jako pod-
stawa do naliczania opłat stałych za 
energię elektryczną.

Przekroczenie mocy umownej 
z  powodu niewłaściwego oszaco-
wania zapotrzebowania na moc lub 
nieodpowiedniej kontroli nad pracą 
urządzeń powoduje naliczenie dodat-
kowych opłat z tego tytułu.

Rozwiązaniem tego problemu 
może być zainstalowanie autono-
micznego miernika lub analizatora 
parametrów sieci, urządzenia takie 
pozwalają na określenie profilu mocy 

zainstalowanych urządzeń. Umożli-
wiają one pomiar: wartości skutecz-
nej napięcia i prądu, mocy czynnej, 
biernej i pozornej, energii czynnej, 
biernej i pozornej, współczynników 
mocy, częstotliwości, harmonicznych 
prądów i napięć, THD prądów i na-
pięć, mocy czynnej i pozornej uśred-
nionej (15-, 30- lub 60-minutowej).

Współczesne urządzenia i  linie 
technologiczne są wrażliwe w  róż-
nym stopniu na zmianę parametrów 
energii elektrycznej, która je zasila, 
a nieprawidłowości mogą pojawiać 

 e2TANGO firmy Elektrometal Ener-
getyka SA.

moc umowna i parametry 
jakościowe energii 
elektrycznej

Odbiorca energii elektrycznej 
w  momencie podłączenia do sieci 
energetycznej deklaruje, jaką mak-
symalną moc zamierza z niej pobie-
rać. Wielkość ta, określana jako moc 
umowna, służy dostawcy do doboru 
odpowiedniego typu przyłącza, wiel-

Rys. 1. Widok panelu operatorskiego sterownika polowego e2TANGO-1000 z wyświetlonym oknem analizatora jakości energii

streszczenie
W  artykule poruszono tematykę mocy 
umownej i  parametrów jakościowych 
energii elektrycznej oraz przedstawiono 
dodatkowe funkcje związane z  pełniej‑
szą diagnostyką chronionych urządzeń 
realizowane przez cyfrowe sterowniki 
polowe na przykładzie rodziny urządzeń 
e2TANGO.
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Nowe funkcje umożliwią współ-
czesnym urządzeniom EAZ jeszcze 
lepszą diagnostykę chronionych urzą-
dzeń i obiektów oraz szybszą reakcję 
na nieprawidłowości związane z  ja-
kością energii elektrycznej.
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się przy różnych wartościach od-
kształceń i  objawiać na wiele spo-
sobów.

Zaburzenia występują praktycznie 
w sieci każdego zakładu, a im w pro-
cesie produkcji więcej napędów ste-
rowanych, odbiorników „niespo-
kojnych” i elektroniki, tym większe 
prawdopodobieństwo, że będą one 
poważnym problemem. Skutki złej 
jakości energii można podzielić na:

a) natychmiast odczuwalne, któ-
rych wystąpienie widoczne jest od 
razu, czyli awarie urządzeń i spowo-
dowane nimi przestoje linii produk-
cyjnych, a  nawet całych zakładów. 
Najczęściej przyczyną wystąpienia 
takich zjawisk są przerwy w zasila-
niu, zapady i przepięcia. Przyczyny 
wystąpienia tego typu zjawisk mogą 
być różne, zaczynając od zdarzeń lo-
sowych, a na wadliwym zadziałaniu 
zabezpieczeń kończąc. Często zdarza 
się, że źródło występowania prze-
pięć lub zapadów znajduje się w sie-
ci zakładu i jest nim np. napęd dużej 
mocy, występujące zwarcie, proces 
łączeniowy.

b) utajone (niewidoczne gołym 
okiem), które powodują straty energii 
i przyśpieszoną degradację urządzeń. 
Te zjawiska powodowane są głównie 
przez odkształcenia prądu i napięcia, 
które generowane są przez odbiorniki 
nieliniowe, takie jak falowniki, wyła-
dowcze źródła światła, UPS-y, kompu-
tery, odbiorniki „niespokojne” i wiele 
innych urządzeń.

Rozwiązanie tego problemu wyma-
ga wykonania pomiarów parametrów 
sieci za pomocą specjalistycznych 
analizatorów, rejestrujących zarówno 
podstawowe wielkości, jak napięcia 
i prądy, ale również wskaźniki infor-
mujące o poziomie zaburzeń pocho-
dzących od wyższych harmonicznych 
i innych czynników.

nowe funkcjonalności 
w urządzeniach EAZ na 
przykładzie sterowników 
polowych e2TANGO

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rynku firma Elektrometal 

Energetyka w  sterownikach polo-
wych e2TANGO, model 1000 i 1200, 
wprowadziła monitoring parametrów 
jakości energii elektrycznej, mający 
na celu:
  ocenę jakości energii,
  sprawdzenie spełnienia warun-

ków zawartych w umowie na do-
stawę energii elektrycznej,

  wykrywanie i usuwanie usterek,
  określenie źródeł zakłóceń wystę-

pujących w  sieci elektroenerge-
tycznej.
Nowe funkcjonalności, które 

wprowadzono w  wyżej wymienio-
nych sterownikach polowych, to: 
rejestratory profilu mocy i  jakości 
energii oraz analizator jakości ener-
gii (rys. 1.). Zapewni to pełniejszą 
diagnostykę chronionych urządzeń 
i obiektów.

rejestratory profilu mocy 
i jakości energii

Ekrany rejestratorów dostępne 
są w wersjach e2TANGO-1000 oraz 
 e2TANGO-1200. Służą do podglądu 
informacji dotyczących rejestratora: 
daty i  czasu pierwszego oraz ostat-
niego rekordu oraz czasu uśredniania 
profilu. Z  tego miejsca można rów-
nież zapisać rejestracje do pamięci 
przenośnej USB, w celu dokładniej-
szej analizy zarejestrowanych danych 
w  arkuszu kalkulacyjnym EXCEL 
(pliki z  rozszerzeniem *.csv). Przy-
kładowe dane z  rejestratora profilu 
mocy przedstawiono w tabeli 1. (czas 
uśredniania 1 minuta).

Charakterystyka rejestratora pro-
filu mocy:
  liczba rekordów: 1024,
  krok rejestracji (uśredniania): 1; 2; 

3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 60 min,
  parametry rejestrowane: P+, P–, 

Q+, Q–.
Charakterystyka rejestratora jako-

ści energii:
  liczba rekordów: 1024,
  krok rejestracji (uśredniania): 1; 2; 

3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 60 min,
  parametry rejestrowane:

 – 1 harmoniczna, RMS, THD dla 
I1, I2, I3, U1, U2, U3,

 – 31 kolejnych harmonicznych dla 
I1, I2, I3, U1, U2, U3 (% 1. har-
monicznej),

 – współczynnik asymetrii,
 – częstotliwość.

analizator jakości energii

Ekran analizatora jakości energii 
dostępny jest w  wersjach e2TAN-
GO-1000 oraz e2TANGO-1200. Służy 
do podglądu wartości kolejnych har-
monicznych sygnałów pomiarowych: 
I1, I2, I3, U1, U2, U3. Wyświetlane 
wartości odniesione są do 1. harmo-
nicznej (%). Istnieje możliwość odfil-
trowania wyświetlanych danych ze 
względu na mierzony sygnał oraz 
rząd harmonicznej. Przykładowy wi-
dok okna analizatora przedstawiono 
na rysunku 1.

wnioski

Ryzyko naliczenia kar za przekro-
czenie mocy umownej oraz wraż-
liwość nowoczesnych urządzeń 
i  linii produkcyjnych na zmianę 
parametrów jakościowych energii 
elektrycznej pociąga za sobą ko-
nieczność stałego monitorowania 
jej parametrów za pomocą urządzeń 
autonomicznych w postaci mierni-
ków lub analizatorów parametrów 
sieci.

W przypadku sieci średniego na-
pięcia instalacja i podłączenie urzą-
dzeń autonomicznych wiąże się z po-
niesieniem dodatkowych kosztów, 
ze względu na cenę przekładników, 
odpowiedzią na to jest wyposażenie 
sterowników polowych EAZ w  do-
datkowe funkcje rejestratora profilu 
mocy i jakości energii oraz analizato-
ra jakości energii.

reklama

Elektrometal Energetyka SA 
02-830 Warszawa
ul. Mazura 18A  
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Data Godzina P+ [W] P– [W] Q+ [var] Q– [var]

2017-06-27 12:00:00 3748.8 0 0 38.4

2017-06-27 11:59:00 3177.6 0 0 34.8

2017-06-27 11:58:00 2588.3 0 0 30

2017-06-27 11:57:00 2090.3 0 0 22.8

2017-06-27 11:56:00 1290 0 0 13.2

Tab. 1.  Przykładowe dane uzyskane przez rejestrator profilu mocy (fragment)


