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Od Wydawcy
Wiele obiektów technicznych wymaga uk³adów zasilaj¹cych o zwiêkszonej lub gwarantowanej pewnoœci dostawy energii elektrycznej. Nale¿y tu zaliczyæ np. banki, centra przetwarzania danych i informacji, policjê, stra¿ po¿arn¹, obiekty ³¹cznoœci, obiekty wojskowe itp. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego jest niewystarczaj¹ce
i konieczne s¹ dodatkowe Ÿród³a energii w postaci np. zespo³u pr¹dotwórczego. Zespo³y
pr¹dotwórcze spalinowo-elektryczne s³u¿¹ do sta³ego lub tymczasowego zasilania instalacji i odbiorów. Mog¹ te¿ byæ Ÿród³em zasilania rezerwowego, uruchamianym w razie niesprawnoœci zasilania podstawowego. W zale¿noœci od przeznaczenia zespo³u, jego budowy i trybu pracy oraz warunków œrodowiskowych, ró¿ne s¹ wymagania odnoœnie wykonania zasilanej instalacji. Podstawowym warunkiem poprawnoœci dzia³ania
i wspó³pracy z sieci¹ jest tu zachowanie wymagañ zasad ochrony przeciwpora¿eniowej
przy zasilaniu z rezerwowego lub dodatkowego Ÿród³a energii.
Dlatego zalecamy Cczytelnikom niniejszego zeszytu równoczesne zapoznanie siê z artyku³em dr in¿. Edwarda Musia³a zamieszczonym w towarzysz¹cym zeszytowi numerze miesiêcznika INPE nr 170/171 (str. 3-31) i poœwiêconym ochronie przed pora¿eniem
w instalacjach zasilania z zespo³ów pr¹dotwórczych z uwzglêdnieniem aktualnego stanu
wiedzy technicznej i wymagañ normalizacyjnych.
Wydawnictwo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
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Podręcznik

Zasilanie awaryjne i bezprzerwowe odbiorników elektrycznych
STRESZCZENIE
Opracowanie dotyczy zagadnieñ jakoœci i pewnoœci zasilania odbiorników elektrycznych i elektronicznych, zw³aszcza urz¹dzeñ szczególnie
wra¿liwych na zanik napiêcia zasilaj¹cego. Omówiono w szczególnoœci
Ÿród³a zasilania rezerwowego i bezprzerwowego – z sieci elektroenergetycznej, z zespo³ów pr¹dotwórczych, z zasilaczy pr¹du sta³ego i zasilaczy
UPS. W pierwszym rozdziale omówiono zagadnienia jakoœci energii
elektrycznej dostarczanej do odbiorców, wp³ywu odbiorników, zw³aszcza
o charakterze nieliniowym, na jej jakoœæ oraz skutki zaniku napiêcia zasilaj¹cego. W nastêpnych rozdzia³ach opisano cechy konstrukcyjne zespo³ów pr¹dotwórczych, parametry i warunki wspó³pracy z instalacj¹ elektroenergetyczn¹ (samoczynne za³¹czanie rezerwy) oraz zasady ich eksploatacji. W dalszych rozdzia³ach omówiono zasady budowy, dzia³ania
i przeznaczenia zasilaczy bezprzerwowych pr¹du sta³ego i przemiennego
– UPS oraz ich wspó³pracê z akumulatorami zw³aszcza o³owiowo-kwasowymi i nowej generacji.
Podstawowym zadaniem UPS jest krótkoterminowe zasilanie
w przypadku przerwy w zasilaniu podstawowym. Jednak wiele UPS jest
zdolnych do ograniczenia problemów zwi¹zanych z jakoœci¹ zasilania,
zw³aszcza:
· napiêæ szczytowych i przepiêæ,
· krótkich i d³ugich przerw w zasilaniu,
· szumów zdefiniowanych jako fale wysokiej czêstotliwoœci lub oscylacyjne emitowane przez pobliskie urz¹dzenia,
· wahañ napiêcia,
· zak³óceñ wy¿szymi harmonicznymi.
Problematyka jest przedstawiona w oparciu o krajow¹ literaturê techniczn¹, akty prawne, normy i materia³y firmowe z uwzglêdnieniem ustawodawstwa UE.

Emergency and uninterruptible electric power supply
ABSTRACT
The book presents the principles of emergency and uninterruptible
power supply to electrical and electronic equipment.
The first chapter is devoted to the problems of quality of power suuply.
The subsequent parts cover the issues when the input power source, typically mains power fail. In those circumstances the emergency power supply must be delivered to loads from an emergency power system, standby
generator or UPS (uninterruptible power supply). A UPS differs from an
emergency power system or standby generator, providing near-instantaneous protection from input power interruptions, by supplying energy stored
in batteries. The on-battery runtime of most uninterruptible power sources
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is relatively short (only a few minutes) but sufficient to start a standby
power source or properly shut down protected eqipment.
A UPS is typically used to protect the hardware such as computers,
data centers, telecommunication or other electrical and electronic equipment where an unexpected power disruption could cause injuries, fatalities, serious business problems or data loss.
The primary role of any UPS is to provide short-term power supply
when the input power source fails. However, most UPS units are also
capable to correct common utility power problems, such like:
· voltage spike or sustained overvoltage;
· momentary or sustained reduction in input voltage;
· noise, defined as a high frequency transient or oscyllation, usually
injected into the line by nearby equipment;
· instability of the mains frequency;
· harmonic distortion of the sinusoidal waveform expected in the line.
All issues are presented on the basis of Polish terminology and literature, official recommendations, and standards and take into account the
corresponding EU regulations.
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