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Úvod 

Následující zpráva o analýze sítě 
provedeném v podniku zákazníka v 
Petrohradě dne 19.5. Zpráva zahrnuje 
výsledky měření, analýzu problému 
vzniklého v síti a různé simulace ilustrující 
možná řešení problému.   

Měření bylo provádeno v hlavním rozvaděči 
továrny. Zákazník má instalován jeden 
svářovací stroj, zapojený mezi dvěma 
fázemi. Konfigurace měřicího přístroje byla 
tři fázová napětí proti zemi a tři fázové 
proudy. Byl použit přístroj CA 8335 

Měření 

Měření ukazuje, že proudy jsou 
nesymetrické a index flickeru (blikání) PST je 
příliš vysoký. Díky podstatě svářecího 
procesu je odebírán proud v pulzech po 120 
ms. Průběh proudu během jednoho cyklu 
svářecího procesu je zobrazen v Obr 1. 
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Obr 1: Pr ůběh proudu 

Špičkové hodnoty jednotlivých fází jsou 
následující: L1-70,5A, L2-735,6A a L3-
837,3A. Efektivní RMS hodnoty proudů jsou:  
L1-47,1 A, L2-406,1A a L3-440,8A. 

Hodnoty PST ( flikru ) každé fáze jsou 
vyhodnoceny v obrázku 2. 
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Obr. 2: Hodnoty P ST 

Maximální hodnoty fází jsou následující: L1-
0,29, L2-2,14 a L3-3,1. Mezinárodní norma 
IEC 61000-2-2 stanovuje hranici pro hodnotu 
PST=1. Evropský standard EN50 160 
povoluje hodnotu PST<1 pod 95% času. 
Ruský standard GOST 13109-97 udává 
podobné hodnoty.  

Je také nutno poznamenat, že účiník je pod 
povolenou hodnotou. Střední hodnota 
účiníku je 0,475. Normálně musí být účiník 
nad hodnotou 0,95. 

Napěťová a proudová nesymetrie může 
způsobovat další problémy. Příkladem může 
být ztráta energie v kabelech a nadměrné 
zahřívání strojů a kabelů.  

Je také možné, že nesymetrie může 
redukovat výkon svářecího stroje a/nebo 
kvalitu svaru.  

Jak je patrné v obr. 2, je jasné, že flikr je 
způsobený svářovacím strojem. Na obrázku 
je patrné, že úroveň flikru je vysoká při 
provozu stroje a hodnota pod 1, pokud je 
stroj v klidu.  
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Návrh řešení 

Jsou zde dva způsoby, jak odstranit 
nevyhovující flikr. Jeden ze způsobů je snížit 
změny výkonu zátěže a druhý je zvýšit 
zkratový výkon sítě. Druhý způsob může být 
proveden pomocí zvýšení výkonu 
distribučního transformátoru. Obvykle ale 
toto řešení není ekonomicky dostupné. 

Kvůli rychlým změnám proudu může být 
symetrizace provedena pouze pomocí 
aktivního filtru. Princip aktivního filtru spočívá 
v rychlém vyrovnání změn v proudu zátěže. 
Aby to bylo možno dodržet, působí aktivní 
filtr jako zdroj proudu vkládající zvolený 
proud do sítě.  

Proud aktivního filtru musí zcela vyrovnat 
proud v síti založený na proudu zátěže. 
Pokud není požadována perfektní symetrie, 
ale je třeba provést pouze kompenzaci do 
požadované úrovně, je možno potřebný 
proud filtru určit simulací 

Simulace 

Byly provedeny různé simulace. Celkový 
proud filtru, potřebný pro perfektní vyrovnání 
zátěže byl 600A. Výsledky simulace jsou 
vykresleny v obr. 3. 

V obrázku je první obrázek průběh proudu 
v síti, druhý je proud svářečky a třetí je proud 
aktivního filtru. Poslední graf je harmonická 
analýza proudu sítě.  

Náš názor je, že postačující výkon aktivního 
filtru je 300A. Tento výkon vyřeší většinu 
problémů. Je to zdůvodněno tím, že 
špičkové hodnoty byly zaznamenány jako 
nejhorší z měření za týden, většinou byl 
proud nižší. Také lze využít požadavek 
normy na hodnotu PST nižší než 1 po dobu 
95% celkového času.  Zbývajících 5% může 
být hodnota PST vyšší. 
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STG 10: Fourier-Coefficient, Magnitude, Phase Current A in kA  
Obr 3: Výsledky simulace  

Bohužel při použití sníženého výkonu nelze 
garantovat, že nebudou poškozena citlivá 
zařízení, náchylná na zvýšení nebo snížení 
napětí do doby, než bude celkový výkon filtru 
zcela dostačující pro dosažení symetrie.  

Je doporučeno, aby byla provedena 
instalace první části aktivního filtru 300A a 
provedeno nové měření, které prověří, zda 
byla simulovaný případ dostatečně věrný, 
nebo jestli je nutné výkon dodatečně navýšit.  


