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jakość energii elektrycznej
mgr inż. Grzegorz Pinker – Electric Power Quality

Coraz częściej w przemyśle występu-
ją  odbiory nieliniowe. Ich wadą jest 

prąd wejściowy zawierający wiele har-
monicznych, które mają negatywny 
wpływ na inne wrażliwe odbiory. 

Sposobem ma uniknięcie przykrych 
niespodzianek w czasie pracy urządzeń 
jest profilaktyczne wykonywanie badań, 
które niosą szereg informacji o kondy-
cji i stanie sieci elektrycznej. Dzięki ta-
kim badaniom, możemy również opty-
malizować koszty związane z opłatami 
za energię elektryczną.

harmoniczne

Odbiory nieliniowe są głównie powo-
dem pogorszenia się parametrów energii, 
gdyż wprowadzają do sieci wyższe har-
moniczne prądu, które wpływają na na-
pięcie, powodując dużo negatywnych 
skutków ekonomicznych. Obecność wyż-
szych harmonicznych powoduje:
 wzrost wartości skutecznej prądu, 

wywołując straty w elementach re-
zystancyjnych,
 skrócenie żywotności i przeciąże-

nia generatorów, transformatorów, 
silników, baterii kondensatorów do 
kompensacji mocy biernej,
 zakłócenia pracy lub uszkodzenia 

odbiorników wrażliwych na złą ja-
kość energii,
 przepływ anormalnie dużych prą-

dów wywołanych wskutek rezonan-
su wyższych harmonicznych.
Sumowanie się harmonicznych 

trzeciego rzędu prowadzi do przecią-

żania przewodu neutralnego. Taka sy-
tuacja może spowodować przepływ 
pądu o wartości wielokrotnie większej 
niż w przewodach fazowych, co może 
spowodować uszkodzenia przewodu 
neutralnego i tym samym odłączenie 
wszystkich odbiorów od sieci.

Obecnie najskuteczniejszym rozwią-
zaniem poprawiającym jakość energii 
jest filtr aktywny, który posiada szereg 
zalet: zmniejsza łączne odkształcenia 
prądów harmonicznych (THDI) o oko-
ło 10 razy, ma możliwość łatwego zapro-
gramowania tak, żeby reagował tylko 
na określone harmoniczne, nie wystę-
puje ryzyko wystąpienia rezonansu dla 
żadnej z częstotliwości harmonicznych, 
zabezpiecza przed zmianami częstotli-
wości podczas pracy generatora awaryj-
nego, nie można go przeciążyć, popra-
wia współczynnik mocy.

Obecnie dostawca energii nakłada 
dodatkowe opłaty za pobieranie lub ge-
nerowanie energii biernej, lecz kwestią 
czasu jest pojawienie się na fakturze po-
zycji: opłaty za wprowadzanie do syste-
mu harmonicznych. I dlatego już dzisiaj 
warto zastanowić się dokonując inwe-
stycji, jakie rozwiązania wybrać.

kompensacja mocy biernej

Należy się liczyć z tym, że w instala-
cji może pojawić się moc bierna zarów-
no indukcyjna, jak i pojemnościowa, 
a w takim przypadku najbezpieczniej-
szym rozwiązaniem jest instalacja fil-
tru aktywnego. Takie rozwiązanie bę-

dzie z ogromną precyzją, na każdej fazie, 
kompensowało moc do zadanego cosϕ, 
nie powodując zagrożenia rezonansu, 
jak w przypadku sterowalnych baterii 
kondensatorów i dławików do kompen-
sacji mocy biernej. Dodatkowo filtra nie 
da się uszkodzić wskutek występowania 
harmonicznych, tak jak w przypadku ba-
terii kondensatorów. Taki przypadek ob-
razują przebiegi (rys. 1. i 2).

asymetria obciążenia faz

Problem asymetrii napięć jest po-
wszechny. Wina za taki stan rzeczy leży 
po stronie obciążenia. Asymetria prądów 
w sieci 3-fazowych powoduje: dodatko-
we straty mocy i energii, różne wartości 
spadków napięcia dla każdej z faz, nad-
mierne nagrzewanie się wirników ma-
szyn, zadziałanie zabezpieczeń, straty 
mocy oraz straty cieplne w przewodach 
i liniach, negatywny wpływ na transfor-
matory i układy przekształtnikowe.

Asymetrie napięć łagodzi się najpro-
ściej poprzez ponowne rozłożenie obcią-
żeń, jednakże często jest to niemożliwe 
z przyczyn technicznych i ekonomicz-
nych. W tym wypadku najprostszym 
rozwiązaniem problemu może okazać 
się Skalowalny Aktywny Filtr (SAFi).

pomiary jakości energii

W jakim celu wykonuje się pomiary 
jakości energii?
 sprawdzenia jakości dostarczanej 

energii,

 oceny mocy przyłączeniowej,
 sprawdzenia jakości energii i efektyw-

ności jej użytkowania w zakładzie,
 właściwego dobrania systemu kom-

pensacji mocy biernej,
 sprawdzenia skuteczności systemu 

kompensacji mocy biernej,
 zdiagnozowania przyczyn awarii 

urządzeń,
 sprawdzenia wpływu urządzeń 

na sieć,

 optymalizacji pracy zakładu tak, by 
nie przekraczać mocy umownej.
Zalecamy wykonywanie pomiarów 

jakości energii: w przypadku, gdy nie 
były jeszcze nigdy robione; okresowo; 
po każdej modernizacji zakładu; w przy-
padkach awarii urządzeń, gdy nie moż-
na określić ich przyczyn.

EPQ Sp. z o.o. świadczy komplekso-
we usługi w zakresie jakości energii elek-
trycznej oraz zmniejszenia kosztów jej zu-
życia. Dostarczamy na rynek europejski 
Skalowalne Filtry Aktywne SAFi, które 
dzięki swej skalowalności (budowie mo-
dułowej) są bardzo uniwersalne i umożli-
wiają rozbudowę w miarę potrzeb zwią-
zanych z instalacją kolejnych odbiorów.
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Rys. 2.   TgΦ po instalacji filtra aktywnegoRys. 1.   TgΦ przed instalacją filtra aktywnego


