
 

Informacja techniczna 

Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy   

i nie może być reprodukowana bez uprzedniego pozwolenia.  

Zastrzega się prawo modyfikacji projektu i specyfikacji bez uprzedniego  

informowania.  

  

©Copyright 2012  

Electric Power Quality Sp. z o.o 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 



 

 

Spis treści 

1. OPIS OGÓLNY ...................................................................................................................................... 3 

2. ZASADA DZIAŁANIA SAFI ................................................................................................................. 3 

3. GŁÓWNE CECHY URZĄDZENIA ...................................................................................................... 4 

4. BUDOWA SAFI ..................................................................................................................................... 5 

5. INSTALACJA URZĄDZENIA .............................................................................................................. 6 

6. PARAMETRY TECHNICZNE ............................................................................................................. 8 

7. WYNIKI POMIARÓW POINSTALACYJNYCH KLIENTÓW .......................................................... 9 

8. PORÓWNANIE ROZWIĄZAŃ POPRAWIAJĄCYCH JAKOŚĆ ENERGII ................................... 15 

9. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INSTALACJI FILTRU SAFI ........................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Opis ogólny 
 

Obecnie, jednym z największych problemów w sieciach energetyki zawodowej jest niska jakość 

energii, wynikająca z powszechnego stosowania nieliniowych urządzeń elektro-energetycznych, 

wyposażonych w układy przetwarzania energii. Urządzenia te generują zniekształcenia harmoniczne w 

prądzie i wprowadzają je do sieci energetycznej powodując odkształcenia napięcia zasilającego oraz 

obniżenie współczynnika mocy (zmniejszają efektywność zużycia energii). Dodatkowo, zakłócają 

pracę innych odbiorników oraz wprowadzają ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń 

elektronicznych.  

Skalowalny Aktywny Filtr (SAFi) to aktywny filtr harmonicznych o budowie modułowej,  którego 

głównym zadaniem jest poprawa jakości energii w sieci. 

Nowoczesny, modułowy filtr aktywny zastępuje dotychczas używane pojedyncze urządzenia służące 

poprawie jakości energii takie jak: baterie kondensatorów, filtry bierne oraz układy korekcji 

współczynnika mocy. Co więcej, modułowa budowa sprawia, że w przyszłości istnieje możliwość 

zwiększenia jego mocy aby dostosować się do rosnących potrzeb użytkownika. 

Zastosowanie filtru aktywnego daje wiele korzyści nie tylko pod względem jakościowym, ale przede 

wszystkim materialnym i finansowym: redukuje koszty energii elektrycznej (kary za wprowadzanie 

mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej poprzez poprawę współczynnika mocy PF), 

redukuje koszty materiałowe (brak konieczności przewymiarowania przewodów neutralnych i 

transformatorów czy agregatów), poprawia jakość energii (minimalizacja ryzyka uszkodzenia 

urządzeń elektronicznych spowodowanych zakłóceniami w sieci elektrycznej) oraz umożliwia 

poprawną współpracę sieci odbiorczej z agregatem prądotwórczym dobranym bez dodatkowego 

przewymiarowania związanego m.in. ze zniekształceniami. SAFi redukuje zakłócenia harmoniczne 

prądu oraz kompensując moc bierną, zwiększa tym samym możliwości wykorzystania 

transformatorów do zasilenia większej ilości odbiorców z jednej stacji transformatorowej. Urządzenie 

redukuje wzrost temperatury transformatorów i kabli (przez co wydłuża okres ich eksploatacji) oraz 

eliminuje ryzyko wystąpienia rezonansu harmonicznych. Dodatkową zaletą SAFi jest równomierny 

rozkład obciążenia w sieciach trójfazowych dzięki czemu eliminuje się konieczność 

przewymiarowania przekrojów przewodów neutralnych, transformatorów oraz agregatów.  

 

2. Zasada działania SAFi 

 

SAFi to filtr aktywny harmonicznych włączany równolegle między źródło i odbiorniki. Taki 

sposób połączenia sprawia, że filtr ma możliwość korygowania parametrów prądu odbiornika, 

jednocześnie nie będąc dodatkowym urządzeniem pośredniczącym w przekazywaniu energii między 

źródłem a odbiornikami. 
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Rys.  1. Schemat połączenia filtra równoległego SAFi 



 

Prąd pobierany ze źródła ISH jest sumą prądów odbiornika ILH oraz prądu kompensującego filtra IF. 

Współczynnik kompensacji filtra można wyznaczyć mierząc prądy harmonicznych po stronie źródła i 

odbiornika, gdy filtr jest włączony: 
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Współczynnik kompensacji SAFi ma wartość większą niż 10. 

Zadaniem filtru SAFi jest mierzenie prądu harmonicznych pochodzącego od nieliniowych 

odbiorników oraz generowanie identycznego prądu o przeciwnej fazie. Suma prądu odbiorników i 

filtru powoduje powstawanie prądu sinusoidalnego ze źródła. 

Poniżej rzeczywiste przebiegi prądu, uzyskane za pomocą SAFi. 

Prąd o harmonicznych THDi=82,1% został skompensowany do wartości 6,3%. 

 

 

 

Rys.  2. Przykładowe przebiegi prądu po i przed kompensacją harmonicznych 

 

3. Główne cechy urządzenia 

Do głównych zalet skalowalnego aktywnego filtra SAFi należą: 

 Poprawa współczynnika mocy, 

 Redukcja zakłóceń harmonicznych sieci, 

 Redukcja prądu przewodu neutralnego, 

 Redukcja nierównomiernego obciążenia faz, 

 Zmniejszenie prądu rozruchowego pobieranego z sieci, 

 Obniżenie zapotrzebowania na moc transformatorów, 

 Obniżenie zapotrzebowania na moc agregatów prądotwórczych, 

 Redukcja spadków napięć na transformatorach i kablach, 

 Redukcja temperatury transformatorów i kabli, 

 Brak ryzyka wystąpienia rezonansu harmonicznych, 

 Obniżenie kosztów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. 

 



 

Natomiast do cech charakterystycznych produktu zalicza się: 

 Budowa modułowa, 

 Możliwość łatwej rozbudowy, 

 Współpraca z systemami 3-fazowymi 3 i 4 przewodowymi, 

 Zaawansowana technologia DSP, 

 Sterowanie i konfiguracja za pomocą procesora DSP, 

 FT (transformata Fouriera) dla analizy harmonicznych, 

 Praca w konfiguracji Close lub Open Loop, 

 Kompensacja do 51-szej harmonicznej, 

 Kompensacja do 12 różnych harmonicznych jednocześnie. 

 Współczynnik kompensacji harmonicznych ponad 10x, 

 Kompensacja mocy biernej, 

 Odporność na przeciążenia, 

 Równoległe połączenie do sieci i odbiorów, 

 Skalowalność – od 1 do 4 modułów mocy, 

 Możliwość pracy do 8 jednostek równolegle, 

 Rozbudowa dla zwiększenia mocy, 

 Prostota obsługi. 

 

4. Budowa SAFi 
 

SAFi składa się z następujących modułów funkcjonalnych: 

1.  Moduł Kontrolny (Control Module) 

Moduł sterujący i nadzorujący pracę filtra może kontrolować pracę do 4 Modułów Mocy 

oraz może współpracować z 7 sztukami zewnętrznych Modułów Kontrolnych.  

2.  Moduł Mocy (Power Module) 

Moduł dostarczający prąd, służący do kompensacji harmonicznych. 

 

  

 

Rys. 3. Budowa jednostki SAFi 

Moduł Kontrolny 

Moduł Mocy 



 

Rozbudowa SAFi: 

 

Rozbudowa jednej jednostki polega na zwiększaniu ilości modułów mocy maksymalnie do 4 na jeden 

moduł kontrolny zgodnie z poniższym rysunkiem: 

 

 

 

Rys. 4. Rozbudowa jednej jednostki SAFi 

 

Łącząc jednostki (moduły mocy) równolegle (do 8 szt.) zgodnie z poniższym rysunkiem możemy 

uzyskać maksymalny prąd kompensacji 960A 

 

 

         120A        240A          360A      …………… 960A 

Rys. 5. Rozbudowa równoległa systemu filtru 

 

Urządzenia mogą być w konfiguracji z jedną jednostką 120A i drugą podłączona do pracy 

równoległej o wartości np. 60A, co daje nam generowany prąd na poziomie 180A. Każda inna 

konfiguracja również jest możliwa. 

5. Instalacja urządzenia 

 

SAFi instaluje się między źródłem a odbiorem odpowiednim przewodem pięciożyłowym zgodnie z 

„Zaleceniami instalacyjnymi”.  Do działania potrzebne są sondy pomiarowe (przekładniki prądowe), 

które instaluje się na trzech fazach po stronie źródła albo odbiorów. Dla jednej jednostki SAFi (35-



 

120A) potrzeba jest jeden zestaw sond pomiarowych (3 szt.). Przy połączeniu równoległym 

dodatkowych jednostek niezbędny jest jeden dodatkowy zestaw sond (3szt.). Na rys. 6. i rys. 7. 

znajdują się schematy podłączenia jednej jednostki jak i kilku. 

 

                                 (a)                                                                           (b) 

Rys. 6. Schemat instalacji sond przy pracy jednej jednostki SAFi po stronie: (a) źródła, (b) obciążenia. 

 

 

                                    (a)                                                                           (b) 

Rys. 7. Schemat instalacji sond przy pracy równoległej jednostek SAFi po stronie: (a) źródła, (b) 

obciążenia. 

Dla ilości jednostek od 2 do 8 połączonych równolegle należy zastosować 2 zestawy sond 

pomiarowych (6 szt.) 

 

 

 



 

6. Parametry techniczne 

Poniżej znajdują się parametry techniczne SAFi.  

Tab. 1. Tabela z parametrami technicznymi urządzenia SAFi 

Napięcie wejściowe 400V +15%,-20% 

Ilość faz – Ilość przewodów 3 – 4 

Częstotliwość 50/60±3 Hz 

Rząd kompensowanych harmonicznych 

Od 2. do 51. 12 podstawowych – aktywowanych osobno 

(rzędu 2~31). 

Harmoniczne wyższych rzędów (32~51) jednocześnie 

(Włącz/Wyłącz). 

Korekta współczynnika mocy 

Kompensacja współczynnika mocy indukcyjnego oraz 

pojemnościowego. 

Współczynnik mocy programowalny w zakresie 

od 0.7 ind. do 0.7 poj. 

Współczynnik przełożenia sond CT 

Możliwość konfiguracji 

Pierwszy: 100A ~10000A 

Drugi: 1A (standard) / 5A (opcja) 

Miejsce podłączenia sond CT 
Źródło zasilania: Close Loop Control 

Odbiory: Open Loop Control 

Czas odpowiedzi < 20 ms. 

Współpracujące Moduły Mocy SAFi34-P035-400E 

Ilość współpracujących modułów mocy Do 4 modułów mocy na 1 moduł kontrolny 

Ilość modułów kontrolnych współpracujących 

równolegle 
Do 8 modułów kontrolnych 

Max. prąd kompensacji / fazę (rms) 35 A 

Max. prąd kompensacji przewodu neutralnego (rms) 105 A 

Stopień ochrony IP20 

Dry Contact (Standard) 

5 wyjść typu Dry Contacts 

1 wejście typu Dry Contact 

1 wyłącznik awaryjny P.Poż. – EPO 

Komunikacja 

RS232/USB – standardowa 

RS485/422 – opcjonalnie 

Ethernet Card – opcjonalnie 

Monitoring Za pomocą panelu kontrolnego LCD lub Software 

Software SAFi Monitoring Software (opcja) 

Protokół komunikacyjny J-Bus / Mod Bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Wyniki pomiarów poinstalacyjnych klientów 

Pomiary harmonicznych w prądzie przed i po instalacji filtru: 

 

(a)                                                                                 (b) 

Rys. 8. Wyniki pomiarów (a) przed instalacją SAFi oraz (b) po instalacji SAFi 

Jak widać na powyższym rysunku kompensacja harmonicznych w prądzie spowodowała obniżenie 

THDi np. dla fazy 1 z wartości 21,5% do 2,3%, co daje 89% redukcji. 

 

 

Rys. 9. Wykres czasowy zmienności THDi. 



 

Na rysunku 9 znajdują się wykresy czasowe zmienności THDi w różnych stanach zarówno 

przy załączonym filtrze jak i przy wyłączonym. W przedziałach czasowych gdzie wartość THDi 

schodzi do wartości poniżej 3,5% filtracja została załączona, w każdym innym przedziale filtracja 

została wyłączona. Na wykresie linia czerwona oddziela różnice w wartościach THDi przy 

załączonym i wyłączonym filtrze. Powyżej linii filtracja jest wyłączona a poniżej załączona.  

W przypadku tego klienta głównym zadaniem filtru jest kompensacja mocy biernej pojemnościowej. 

Skuteczność filtru SAFi dla tego ustawienia jest przedstawiona poniżej. 

 

Rys. 10. Wykres zmienności współczynnika mocy po zainstalowaniu filtru SAFi. 

 

Jak widać na powyższym wykresie przy włączonym filtrze współczynnik oscyluje między 0,998 a 

0,999. Wynik ten jest ponadprzeciętny. Taka kompensacje jest najbardziej korzystna i znacząco 

wpływa na obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz eliminuje całkowicie opłatę za moc 

bierną pojemnościową.  

Poniżej został przedstawiony ten sam wykres zmienności współczynnika mocy ale przed instalacją 

filtru. 

 

Rys. 11. Wykres zmienności współczynnika mocy przed zainstalowaniem filtru SAFi. 

 



 

Współczynnik oscyluje między 0,956 a 0,996, co w przypadku występowania mocy biernej 

pojemnościowej generuje wysokie opłaty a energię elektryczną. Taka kompensacja rzutuje na znaczne 

obniżenie rachunku z energię elektryczną. 

Poniżej znajdują się dwie faktury. Jedna przedstawia fakturę za energię elektryczną z okresu przed 

instalacją filtra natomiast druga fakturę po instalacji filtru i pracującym w całym okresie 

rozrachunkowym.  

 

 

 

Rys.12. Faktura za energię elektryczną przed instalacją filtra aktywnego. 

 



 

 

Rys. 13. Faktura za energię elektryczną po instalacji filtra. 

 

Na fakturach zaznaczono pozycję, która uległa znacznej redukcji. Miesięczna opłata za moc bierną 

pojemnościową została zmniejszona z 1383,16 zł do 57,42 zł po instalacji i uruchomieniu filtra. 

Krotność kompensacji tej mocy wynosi prawie x24 co jest ponadprzeciętnym wynikiem. Taka 

krotność kompensacji daje, bardzo krótki czas zwrotu urządzenia, który wynosi 11 miesięcy. Po tym 

czasie urządzenie przynosi zysk. 

W przypadku innego klienta skuteczność była również powyżej oczekiwań. Poniżej znajduje się 

wyciąg z raportu poinstalacyjnego wykonanego przez niezależną firmę. Pełny raport znajduje się w 

załączniku nr.1. 



 

 

Rys. 14. Część raportu poinstalacyjnego filtru SAFi 

 

Kolejną opcją filtru SAFi jest symetryzacja obciążenia faz. Poniże znajduje się wykres 

przedstawiający prądy każdej z faz.  

 

Rys. 15. Prądy fazowe 

Na rysunku 13 w przedziałach zaznaczonych grubą czarną linią filtr był załączony i symetryzował 

obciążenie faz. W pozostałych przedziałach czasu filtr był wyłączony. Różnice w wartościach prądu 

każdej z faz przy wyłączonej filtracji są widoczne i sięgają nawet 29 A. Po załączeniu filtru SAFi 

różnice te zostają zmniejszone do pojedynczych amperów. 

Poniżej przedstawiono tabelarycznie wartości prądów każdej z faz przy wyłączonej i   

załączonej filtracji. 



 

 

 

(a)                                                                                                    (b) 

Rys. 16. Wartość prądów fazowych i przewodu neutralnego przy: (a) wyłączonej filtracji, (b) 

załączonej filtracji. 

Wartość średnia prądu każdej z faz powinna wynosić 64,36 A. Jak widać skuteczność symetryzacji 

jest rewelacyjna  i wynosi według poniższej tabeli nawet 99,92%: 

Tab.2. Tabela prądów każdej z faz 

 I1 I2 I3 

Filtr wyłączony 49,08A 78,40A 65,59A 

Wartość średnia prądów 

przed filtracją 
64,36A 64,36A 64,36A 

Filtr załączony 63,12A 64,41A 63,89A 

Procentowa skuteczność 

symetryzacji 
98,07% 99,92% 99,27% 

 

Na rysunku 14 również widać jak zmniejszył się prąd przewodu neutralnego, co również nie jest bez 

znaczenia. Wartość ta została skompensowana ponad ośmiokrotnie. 

Na rysunku 15 przedstawiono przebiegi napięcia i prądu przed i po zainstalowaniu filtru. Jak widać 

prąd zawierający harmoniczne wpływa na napięcie odkształcając je znacznie. Po załączeniu filtracji 

prąd stał się sinusoidalny, również kształt sinusoidy napięcia został prawidłowy. Wartość skuteczna 

napięcia w czasie filtracji została skorygowana z 222,4V do 229,6 V. 



 

 

Rys. 17. Przebiegi prądu i napięcia przed i po zainstalowaniu filtra 

8. Porównanie rozwiązań poprawiających jakość energii 

Kompensacja mocy biernej. 

Wady kondensatorów do kompensacji mocy biernej: 

 Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez wyższe harmoniczne, 

 Załączanie sekcji jest z dużym krokiem mocy, 

 Niebezpieczeństwo przekompensowania, w godzinach najmniejszego poboru mocy, 

 Zakup następnych urządzeń przy zwiększeniu zapotrzebowania na moc, 

 Nie kompensują mocy bierną pojemnościowej, a wręcz ją wprowadzają do systemu. 

 

Zalety, w porównaniu do filtrów aktywnych: 

 

 Niższa cena zakupu. 

 

Redukcja harmonicznych. 

 

Wady filtrów pasywnych: 

 

 Filtry pasywne są projektowane pod jedną konkretną harmoniczną przez co nie są filtrowane 

harmoniczne uznane za niecharakterystyczne dla odbiornika, a które mogą wystąpić, 

 Filtry ulegają rozstrojeniu w skutek zmian częstotliwości, 

 Filtr stanowi słabo tłumiony układ RLC co może powodować występowanie zjawiska 

rezonansu. 

 

Zalety, w porównaniu do filtrów aktywnych: 

 

 Niższa cena zakupu, lecz w połączeniu z urządzeniami do kompensacji mocy biernej zaciera 

się już granica różnic cenowych. 

 



 

Symetryzacja obciążenia faz. 

Do symetryzacji obciążenia faz nie ma rozwiązań sprzętowych.  Jedyna opcja to przepinanie odbiorów 

tak by w każdej fazie prąd płynął taki sam pod względem wartości. Jednakżę w przypadku odbiorów 

jednofazowych i zmienności ich losowych załączań niemożliwe jest uzyskanie wystarczającej 

symetrii. 

 Skutkami asymetrii mogą być: 

 Nadmierne nagrzewanie się wirnika maszyn, co prowadzi do szybszego starzenia, uszkodzeń 

łożysk, przewymiarowanie,  

 Zadziałanie zabezpieczeń, 

 Straty mocy oraz straty cieplne w przewodach i liniach, 

 Negatywny wpływ na transformatory i układy przekształtnikowe. 

 

Dzięki zastosowaniu filtru SAFi można rozwiazać wszystkie problemy związane z jakością energii. 

 

9. Korzyści wynikające z instalacji filtru SAFi 

 

 Poprawa współczynnika mocy – Zaoszczędzenie kosztów poprzez redukcję strat oraz 

wyeliminowanie ryzyka kar ze strony dostawcy energii elektrycznej oraz zmniejszenie opłat 

za moc bierną, 

 Wydłużenie okresu użytkowania sprzętu oraz niezawodność systemu w najbardziej 

wymagających aplikacjach – zmniejszenie kosztów wymiany urządzeń, 

 Obniżenie zapotrzebowania na moc transformatorów i agregatów prądotwórczych – znaczne 

zmniejszenie kosztów kupna urządzeń, 

 Sinusoidalny kształt prądu po filtracji – zmniejszenie kosztów energii elektrycznej 

związanych ze stratami elektrycznymi, 

 Obudowa modułowa (szybka i łatwa rozbudowa) – zmniejszenie kosztów związanych z 

rozbudową systemu i uniknięcie wymiany całych urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

Załącznik 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


