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Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie 
i rozwój przemysłu bez energii 
elektrycznej. Wiele procesów 
przemysłowych wymaga dostarczenia 
ogromnej energii – często elektrycznej. 
Przemysłowe napędy, systemy 
sterowania i kontroli również 
realizowane są elektrycznie. Energią 
elektryczną stosunkowo łatwo można 
zasilić zakłady przemysłowe czy 
konkretne urządzenia. Można również 
zmieniać lub poprawiać jej parametry 
użytkowe za pomocą transformatorów, 
dławików, filtrów czy urządzeń 
energoelektronicznych. 

Artykuł prezentuje transformatory 
i dławiki indukcyjne z oferty EL-

HAND TRANSFORMATORY w wy-
branych zastosowaniach przemysłowych.

Transformatory w elektrotermii
Piece przemysłowe stanowią obszerną 

grupę odbiorników, do zasilania których 
służą transformatory w specjalnym wy-
konaniu. Transformatory piecowe pro-
dukowane są często w zestawach kilku 
transformatorów umieszczonych w jed-
nej obudowie. Stosując transformato-
ry jednofazowe (rys. 1) lub trójfazowe, 
mamy spore możliwości dopasowania 
obwodów zasilania do projektowanych 
lub istniejących elementów grzejnych. 
Dla odbiornika dwufazowego lub grupy 
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Rys. 1. Zestaw trzech jednofazowych transformatorów  – transformatory piecowe

Rys. 2. Zestaw transformatorów w układzie 
Scotta – transformatory piecowe

Rys. 3. Jednofazowy transformator mocy 
typu ET1S – pracujący w obwodach mocy 
zgrzewarki

Rys. 4. Transformator przekształtnikowy ty-
pu ET3S6 – pracuje w przekształtniku zasi-
lającym wanny galwanizerskie

uzwojenia wtórne przewodzą prądy rzę-
du kiloamperów (rys. 3).

Transformatory w zasilaczach 
galwanizerskich

Podstawą funkcjonowania przemysłu 
galwanicznego jest energia elektryczna. 
W procesach technologicznych galwani-
zacji szeroko rozpowszechnione są pro-
stowniki sześciopulsowe ze względu na 
stosunkowo prostą budowę i dobre para-
metry użytkowe. 

Transformator mocy typu ET6S sta-
nowi kluczowy element układu pro-
stownika (rys. 4). Uzwojenie pierwotne 
transformatora ET6S, skojarzone w trój-
kąt lub gwiazdę, zasilane jest z trójfazo-
wej sieci przemysłowej. Dwa uzwojenia 
wtórne skojarzone w gwiazdy o odpo-
wiednich grupach połączeń trwale łączy 
się poprzez bezpośrednie zwarcie punk-
tów gwiazdowych. Dzięki temu z napięć 
fazowych uzwojeń wtórnych powstaje 
symetryczny układ sześciofazowy.

odbiorników (grzałek) jednofazowych 
o bardzo dużej mocy dedykowany jest 
tak zwany układ Scotta. Układ ten po-
wstaje poprzez sprzężenie w odpowied-
niej konfiguracji dwóch transformatorów 
jednofazowych (rys. 2). Elektrotermia to 
również zgrzewarki, gdzie zastosowanie 
znajdują transformatory mocy, których Przemysłowe układy napędowe

Kolejnym bardzo ważnym i chyba naj-
bardziej powszechnym zastosowaniem 
elektrotechniki w przemyśle są napędy 
elektryczne. W prostych układach napę-
dowych, gdzie nie jest wymagana regula-
cja prędkości obrotowej silnika, zastoso-
wanie znajdują autotransformatory roz-
ruchowe (rys. 5). Realizują one rozruch 
silników asynchronicznych klatkowych 
przy zasilaniu obniżonym napięciem. 
Napięcie obniża się w celu ograniczenia 
prądu rozruchowego. Metodę rozruchu 
za pomocą autotransformatora rozrucho-
wego wykorzystuje się zwłaszcza w na-
pędach dużych mocy, gdzie przełączenie 
z gwiazdy w trójkąt uzwojeń stojana jest 
technicznie trudne. Rozruch autotrans-
formatorowy jest w założeniu podobny 
do rozruchu z przełącznikiem gwiazda – 
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trójkąt. W przypadku autotransformatora 
możemy jednak dowolnie obniżyć napię-
cie na czas rozruchu silnika, tak by prąd 
pobierany z sieci nie przekroczył warto-
ści zadanej. W razie konieczności wyko-
nuje się autotransformatory rozruchowe 
z kilkoma odczepami. Autotransforma-
tory rozruchowe w wykonaniu COM-
PACT umieszczone są w jednej obudo-
wie z łącznikami realizującymi operacje 
łączeniowe podczas rozruchu silników 
dużych mocy (rys. 6).

Dławiki w układach kompensacji 
Duże zakłady przemysłowe, w których 

pracują rozbudowane sieci kablowe przy 
jednoczesnym niedoborze obciążenia in-
dukcyjnego, ponoszą często duże koszty 
związane z przekompensowaniem sieci. 
Instalując dławik lub baterię dławików 
kompensacyjnych typu ED3K (rys. 7), 
można ograniczyć ilość energii biernej 
pojemnościowej oddawanej do systemu 
elektroenergetycznego. Bardzo często 
dławiki łączy się w baterie dławikowe 
współpracujące z automatycznymi regu-

Rys. 5. Autotransformator rozruchowy ty-
pu EA3R latorami współczynnika mocy. Baterie 

takie umożliwiają grupową oraz znacz-
nie efektywniejszą nadążną kompensację 
mocy biernej, która zapobiega ewentual-
nemu przekompensowaniu sieci.

Wyższe harmoniczne prądu i napię-
cia stanowią poważny problem technicz-
ny. W większości sieci przemysłowych 
w wyniku instalowania wielu odbiorni-
ków nieliniowych poziom wyższych har-
monicznych napięcia i prądu jest niebez-
pieczny dla transformatorów, silników 
oraz szczególnie dla baterii kondensato-
rów. Pojemnościowe baterie kompensa-
cyjne, instalowane kilkanaście lat temu, 
nie były zabezpieczane dławikami tłu-
miącymi. Powoduje to obecnie łatwe do 
przewidzenia problemy eksploatacyjne, 
kończące się najczęściej uszkodzeniem 
baterii. Dławiki typu ED3F zabezpiecza-
ją baterie pojemnościowe przed przecią-
żeniem prądami harmonicznymi (rys. 8). 
Poprawne wyznaczenie parametrów dła-
wików ED3F decyduje o skuteczności 
ochrony baterii kompensacyjnej.

Rys. 6. Autotransformator rozruchowy typu 
EA3R w wykonaniu COMPACT

Rys. 7. Dławik kompensacyjny typu ED3K

ELHAND TRANSFORMATORY

Rys. 8. Dławik do ochrony baterii pojemno-
ściowych typu ED3F


