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1. Wstęp  
Do badań wybrano oczyszczalnię ścieków gdyż pobór mocy jest ciągły i nie zmienny 

zarówno w ciągu doby jak i w ciągu tygodnia. Obciążenie jest łatwe do sprawdzenia gdyż zależy od przepły-
wu oczyszczonej wody do środowiska . Badanie przeprowadzono w ciągu czterech dób bezdeszczow-
ych aby opady nie wpływały na poziom ścieku oczyszczonego  wypływającego z oczyszczalni. Badanie 
rozpoczęto od pomiaru jakości energii w oczyszczalni ścieków. Ze względu na dużą ilość falowników 
w oczyszczalni jest bardzo duża ilość THD. Po czterech dobach podłączono dostarczone urządzenie.  
Urządzenie badano z zachowaniem wszystkich niezbędnych dobezpieczeń traktując jako urządzenie 
nie bezpieczne dla życia i zdrowia osób postronnych. Ze wstępnych oględzin i pomiarów wynika że 
urządzenie działa jako filtr dolno przepustowy . Urządzenie nie bierze udziału w kompensacji mocy 
biernej. 

  



 

 

2. Badanie sieci bez ,,reduktora” 
 

 

Rys. 1 Jakość energii w Oczyszczalni Mietków  
Jak widać w oczyszczali są nieznacznie przekroczone wszystkie wartości zarówno harmoniczne jak i 
jakościowe prądów i napięć.  

 

Rys. 2 napięcie fazowe podczas pomiaru bez zastosowania ,,reduktora”  
 

Napięcie jest nie stabilne i podatne na duże skoki mocy. Tolerancja skoków napięciowych  dochodzi 
do 20V czyli 8%. Mieści się w dolnej granicy dopuszczalnych zapadów.   



 

 

 

Rys.3 Przebieg prądów w poszczególnych  Oczyszczalni Mietków  
 

Prądy w poszczególnych fazach są symetryczne co świadczy o symetrycznym obciążeniu całości 
systemu.   

 

Rys.4 Przebieg mocy czynnej i biernej Oczyszczalni Mietków 
Średnia moc czynna pobierana przez zakład wyniosła 12,7kW 

Średnia moc bierna  pobierana przez zakład wyniosła 4,1kVAr 



 

 

 

 Rys.5  Przebieg przyrostu mocy  Oczyszczalni Mietków. 

 

Rys.6 Przebieg harmonicznych prądów i napięć   Oczyszczalni Mietków. 
Podsumowując pomiary bez założonego  ,,reduktora’’ wiemy, że przyrost energii w czasie jest liniowy 
co oznacza pobór energii na tym samym poziomie przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Całkowita 
energia pobrana przez 3dni i 23h wyniosła  472kwh przy przepływie 729m3. Prąd w fazach był 
symetryczny. Napięcie nie stabilne. Mocny wpływ obciążenia na poziom napięcia. Harmoniczne 
napięcia powyżej 10% harmoniczne prądu dochodzące do 20% 

 



 

 

3. Badanie sieci z ,,reduktorem” 
 

 

Rys. 7 Jakość energii w Oczyszczalni Mietków z założonym reduktorem  
Jak widać parametry sieci ustabilizowały się. 

 

 

Rys. 8 napięcie fazowe podczas pomiaru z zastosowaniem  ,,reduktora”  
 

Napięcie jest stabilne i Tolerancja skoków napięciowych  dochodzi do 5V czyli 2%.  



 

 

 

Rys.9 Przebieg prądów w  Oczyszczalni Mietków z reduktorem 
 

Prądy w poszczególnych fazach są symetryczne co świadczy o symetrycznym obciążeniu całości 
systemu.  Reduktor nie wpłynął ani na ich wartość ani przebieg. 

 

Rys.10 Przebieg mocy czynnej i biernej Oczyszczalni Mietków z reduktorem 
Średnia moc czynna pobierana przez zakład wyniosła 12,1kW 

Średnia moc bierna  pobierana przez zakład wyniosła 3,3kVAr 



 

 

 

Rys.11  Przebieg przyrostu mocy  Oczyszczalni Mietków z reduktorem . 

 

Rys.12 Przebieg harmonicznych prądów i napięć   Oczyszczalni Mietków z 
reduktorem. 
Podsumowując pomiary z ,,reduktorem’’ wiemy, że przyrost energii w czasie jest liniowy co oznacza 
pobór energii na tym samym poziomie przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Całkowita energia pobrana 
przez 3dni i 23h wyniosła  398 kWh przy przepływie 710m3. Prąd w fazach był symetryczny. Napięcie 
nie stabilne. Napięcie stabilne . Harmoniczne napięcia nie przekraczają10% harmoniczne prądu 
dochodzące do 16% 



 

 

4. Wnioski  
Badane urządzenie wpływa na jakość energii w zakładzie. Takie działanie powoduje widoczne 
zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużytej przez zakład.  

 

Rys.13 porównanie Poboru mocy z zastosowaniem reduktora i bez niego . 
 

 

Rys.13 porównanie Poboru energii z zastosowaniem reduktora i bez niego . 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2000 4000 6000

z reduktorem

bez reduktora

Liniowy (z reduktorem)

Liniowy (bez 
reduktora)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

z reduktorem

bez reduktora



Jak widać z wykonanych porównań reduktor wpływa na ilość energii zliczanej przez układy 
pomiarowe.  

Największą skuteczność urządzenia jest przewidywana w zakładach lub na poszczególnych 
urządzeniach które silnie zniekształcają przebiegi prądów i napięć. Najbardziej klasycznym    
przykładami mogą być agregaty wody lodowej, dmuchawy i wentylatory oraz przepompownie wody 
lub duże oczyszczalnie ścieków gdzie pompy i dmuchawy wprowadzają odkształcenia przebiegów. 
Wykorzystywany przez nas reduktor miał moc 200kW. W czasie pomiaru zaoszczędził dla oczyszczalni 
około 70kWh w ciągu czterech dni. Wynosi to około 15% całości energii. 

Urządzenie jest skonstruowane solidnie przystosowane do układu TNC-s. Pomiary nie 
wykazały spadku impedancji pętli zwarcia po zastosowaniu reduktora. Jest to bardzo ważny aspekt 
dla układów gdzie ochrona przeciwporażeniowa to samoczynne wyłączenie zasilania. 

Opracował  

dr inż. Sławomir Laskowski  


