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1. Cel Badania 

Celem wykonania pomiarów było zarejestrowanie krzywych obciążenia po stronie 
niskiego napięcia na czterech transformatorach na terenie Teatru Narodowego. 
Pomiary miały na celu sprawdzenie na których rozdzielniach występuje pobór mocy 
biernej pojemnościowej. 

 

2. Zakres Prac 

Badanie zostało wykonane w dniach od 02.11.2017 do 10.11.2017. Pomiary 

zostały wykonane po stronie niskiego napięcia za wyłącznikiem głównym.  Do 

pomiaru wykorzystano analizatory parametrów sieci MiniDiagnoza produkcji firmy 

Twelve Electric o numerach ID: 351602045, 411053279, 487521258, 419963600.  

Zapis danych w analizatorach odbywał się z interwałem 1 minutowym.  

 

3. Wyniki Pomiaru 

Poniżej w postaci wykresów przedstawiono zarejestrowane przebiegi zmierzonych 

wielkości elektrycznych. Każdy wykres jest odpowiednio podpisany. Każdy 
transformator ma zarejestrowany przebieg napięcia, prądu i mocy. Dla 
transformatora nr 3 i nr 4 pokazano w powiększeniu przebiegi mocy biernej 
pojemnościowej.  

Na wszystkich przebiegach jedno fazowych użyto jednakowych oznaczeń 
kolorów: 

 Faza L1 – kolor pomarańczowy  

 Faza L2 – kolor zielony 

 Faza L3 – kolor fioletowy 



Transformator 1 

 

Wykres nr 1. : Przebiegi napięć dla każdej fazy w całym okresie pomiarowym.



Transformator 1 

 

Wykres nr 2. : Przebiegi prądów dla każdej fazy w całym okresie pomiarowym.



Transformator 1 

 

Wykres nr 3. : Przebiegi poboru mocy czynnej (kolor czerwony), mocy biernej indukcyjnej (kolor niebieski),  

mocy biernej pojemnościowej (kolor zielony) w całym okresie pomiarowym.



Transformator 2 

 

Wykres nr 4. : Przebiegi napięć dla każdej fazy w całym okresie pomiarowym.



Transformator 2 

 

Wykres nr 5. : Przebiegi prądów dla każdej fazy w całym okresie pomiarowym.



Transformator 2 

 

Wykres nr 6. : Przebiegi poboru mocy czynnej (kolor czerwony), mocy biernej indukcyjnej (kolor niebieski),  

mocy biernej pojemnościowej (kolor zielony) w całym okresie pomiarowym.



Transformator 3 

 

Wykres nr 7. : Przebiegi napięć dla każdej fazy w całym okresie pomiarowym.



Transformator 3 

 

Wykres nr 8. : Przebiegi prądów dla każdej fazy w całym okresie pomiarowym.



Transformator 3 

 

Wykres nr 9. : Przebiegi poboru mocy czynnej (kolor czerwony), mocy biernej indukcyjnej (kolor niebieski),  

mocy biernej pojemnościowej (kolor zielony) w całym okresie pomiarowym.



Transformator 3 

 

Wykres nr 10. : Powiększenie wykresu z przebiegiem mocy biernej pojemnościowej (kolor zielony)  
w cały okresie pomiarowym.



Transformator 4 

 

Wykres nr 11. : Przebiegi napięć dla każdej fazy w całym okresie pomiarowym.



Transformator 4 

 

Wykres nr 12. : Przebiegi prądów dla każdej fazy w całym okresie pomiarowym.



Transformator 4 

 

Wykres nr 13. : Przebiegi poboru mocy czynnej (kolor czerwony), mocy biernej indukcyjnej (kolor niebieski),  

mocy biernej pojemnościowej (kolor zielony) w całym okresie pomiarowym.



Transformator 4 

 

Wykres nr 14. : Powiększenie wykresu z przebiegiem mocy biernej pojemnościowej (kolor zielony)  
w cały okresie pomiarowym.
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4. Wnioski 

Celem wykonania pomiarów było zarejestrowanie krzywych obciążenia po stronie 
niskiego napięcia na czterech transformatorach na terenie Teatru Narodowego. 
Pomiary miały na celu sprawdzenie na których rozdzielniach występuje pobór mocy 
biernej pojemnościowej. 

 
Na wykresach nr 1, 4, 7, 12 zarejestrowano przebiegi napięcia w każdej fazie. Widać 

lekkie wahania. Mimo tych wahań napięcie utrzymuje się w normie PN-EN 50160 czyli  
+/- 10% wartości znamionowej 230V. 

 
Na wykresach nr 2, 5, 8, 13 zarejestrowano przebiegi prądów w każdej fazie. 

Równomierność obciążenia faz została zachowana. Nie występuje znaczna asymetria 
obciążenia.  
 

Zarejestrowaną moc czynną i bierną obrazują wykresy nr 3, 6, 9, 13. Przy obciążeniu 
transformatora nr 1 i transformatora nr 2 nie występuje moc bierna pojemnościowa. 
Analizator zarejestrował pobór tylko mocy biernej indukcyjnej.  

Przy obciążeniu transformatora nr 3 widać pojawiającą się moc bierną pojemnościową. 
Moc bierna pojemnościowa występuje głównie w godzinach nocnych. Na wykresie nr 10 

przedstawiono powiększenie obszaru w którym zarejestrowano moc bierną pojemnością. 
Pobór tej mocy waha się od -2,0 kvar do -10,0 kvar. 

Przy obciążeniu transformatora nr 4 również występuje pobór mocy biernej 
pojemnościowej. W odróżnieniu do transformatora nr 3,  tutaj moc bierna pojemnościowa 
pobierana jest w całym okresie pomiarowym. Moc bierna pojemnościowa waha się od 

 -1,0 kvar do -17,0 kvar co ukazuje powieszenie obszaru na wykresie nr. 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 18 

 

5. Rekomendacje 

a) Transformator nr 1 

Zainstalowana bateria pracuje prawidłowo, nie pobiera mocy biernej 
pojemnościowej, zadany tgφ utrzymuje się na prawidłowym poziomie.  

W związku z tym nic nie trzeba zmieniać 

b) Transformator nr 2  

Zainstalowana bateria pracuje prawidłowo, nie pobiera mocy biernej 
pojemnościowej, zadany tgφ utrzymuje się na prawidłowym poziomie.  

W związku z tym nic nie trzeba zmieniać 

c) Transformator nr 3  

Zainstalowana bateria pracuje prawidłowo, nie pobiera mocy biernej 
pojemnościowej, zadany tgφ utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Jednak 

z powodu pojawiającej się mocy biernej pojemnościowej w godzinach 

nocnych, zaleca się aby istniejącą baterię rozbudować o dławiki 
kompensacyjne. Moc dławików powinna wynosić minimum 10 kvar i powinna 

być rozłożona na minimum 2 stopniach.  

d) Transformator nr 4  

Na chwilę obecną nie ma tam żadnej pracującej baterii. Z powodu 
pojawiającej się mocy biernej pojemnościowej w godzinach nocnych, zaleca 

się, aby zainstalować baterię dławików kompensacyjnych z 
mikroprocesorowym regulatorem mocy biernej. Moc baterii powinna wynosić 
minimum 17 kvar i powinna być rozłożona na minimum 3 stopniach.  

 
 


