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DWUSEKCYJNY  FILTR  PIĄTEJ  HARMONICZNEJ  DO 

KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ NAPĘDÓW WALCAREK RUR 
 

BISECTIONAL 5TH HARMONIC FILTER FOR REACTIVE POWER 
COMPENSATION OF PIPE ROLLING MILL DRIVES 

 
Abstract: The article deals with a designed and practically applied bisectional passive filter that works as a 
reactive power compensator as well as suppresses the 5th harmonic of the supply voltage. There are presented 
calculations concerning harmonic currents in the supply power and in the switched sections of the 5th har-
monic filter. The calculations are illustrated by diagrams of current transfer functions versus the harmonic 
order. In the second part of the article there are presented time variations of parameters of the electric power 
consumed by a high power dc converter drive applied to a pipe rolling mill. These quantities include: power 
factor tgφ, the mean phase current in the supply circuit and the percentage content of the phase voltage 5th 
harmonic for different configurations of the filter-compensator. The presented measurements and analysis 
allow to formulate conclusions and design recommendations. 
 
1. Wprowadzenie 
Znaczna część przemysłowych uŜytkowników 
energii elektrycznej wykorzystuje w procesach 
technologicznych energoelektroniczne układy 
napędowe prądu stałego lub przemiennego. 
Odbiorniki te charakteryzują się nieliniowością 
charakterystyk napięciowo-prądowych, co 
skutkuje poborem niesinusoidalnego prądu  
z sieci elektroenergetycznej wpływając nega-
tywnie poprzez zniekształcenie napięcia  
w punkcie wspólnego przyłączenia [5]. Warto-
ści dopuszczalnych odkształceń napięcia sieci,  
w rozumieniu parametrów jakości energii elek-
trycznej, są określone w normie [6] oraz rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki [8]. Dostoso-
wanie parametrów poboru energii czynnej  
i biernej, tak pod względem jakości energii 
elektrycznej, jak równieŜ stabilizacji współ-
czynnika tgφ na poziomie nie gorszym niŜ 0,4 
wynikającym z taryf za energię elektryczną, na-
rzuca uŜytkownikom przemysłowym koniecz-
ność stosowania środków do poprawy ogólnego 
bilansu mocy, w tym równieŜ mocy deformacji 
wyliczanej zgodnie z teorią podaną przez Bu-
deanu [5] lub mocy niezrównowaŜenia według 
koncepcji CPC [1]. Do środków poprawiają-
cych wskaźniki zuŜycia energii elektrycznej 
oraz częściowo eliminujących negatywne 
skutki oddziaływania nieliniowych odbiorów 
zalicza się m.in.: stosowanie przełączalnych 
baterii kondensatorów do kompensacji mocy 
biernej, nadąŜną kompensację mocy biernej 
SVC z układami TCR i FC, pasywne filtry LC  

 
 

oraz aktywne filtry harmonicznych konstru-
owane w oparciu o teorię CMB p-q (chwilowej 
mocy biernej) [1], a takŜe ich połączenie w po-
staci filtrów hybrydowych. Jednym ze sposo-
bów równoczesnej poprawy jakości energii 
oraz kompensacji mocy biernej jest zastosowa-
nie pasywnych filtrów L-C o określonych czę-
stotliwościach rezonansowych, co jest wspo-
mniane w normie [7], a takŜe jest przedmiotem 
wielu publikacji, m.in. [4]. 
Opisywany sposób kompensacji mocy biernej 
wraz z ograniczeniem negatywnego oddziały-
wania duŜych napędów walcarek rur w postaci 
zaburzenia napięcia w punkcie przyłączenia 
jest efektem wdroŜenia [2] dotyczącego pro-
jektu i wykonania filtru kompensacyjnego L-C 
w dwu polach rozdzielni średniego napięcia  
6 kV, z której zasilane są quasi dwunastopulso-
we przekształtniki tyrystorowo-diodowe [11] 
do napędów walcarek rur bezszwowych. 

2. Układ zasilania napędów walcarek rur 

Schemat układu zasilania z rozdzielni śred-
niego napięcia napędów prądu stałego walcarek 
rur przedstawiono na rysunku 1. 
Wolnoobrotowe maszyny napędów walcarki 
wzdłuŜnej (alongatora) oraz walcarki pielgrzy-
mowej o mocach odpowiednio 1,6 MW 
i 1,9 MW oraz nominalnym napięciu twornika 
750 V DC są zasilane przez prostownik półste-
rowany złoŜony z połączonych szeregowo 
mostków tyrystorowych i diodowych włączo-
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nych do uzwojeń wtórnych trójuzwojeniowych 
transformatorów Tr1 i Tr2 (rys. 1). 
 

 
Rys.1. Schemat zasilania napędów walcarek 

rur 
 

Na poziomie średniego napięcia 6 kV w sekcji 
rozdzielni silnikowej SRT-1 (rys. 1) zostało 
wyodrębnione pole do zasilania dwusekcyj-
nego filtra L-C przeznaczonego do kompensa-
cji mocy biernej oraz filtracji piątej harmonicz-
nej. Parametry techniczne urządzeń zainstalo-
wanych w analizowanym fragmencie rozdzielni 
średniego napięcia zestawiono w tabeli 1. 

Tabela1. Parametry urządzeń zasilanych z roz-

dzielni 6 kV 

Urządzenie Parametry 

Napęd wal-
carki wzdłuŜ-
nej M1 

PN=1,6 MW; UN=750 V DC; 
IN=2270 A; nN=200 ÷ 360 obr/min 

Transformator 
Tr1 

SN=2600/1432∆/1168Y kVA; 
UN=6000/388∆/300Y V;uz%=6,67 % 
IN=250/2250/2250 A; Dy11d0 

Napęd wal-
carki piel-
grzymowej M2 

PN=1,9 MW; UN=750 V DC; 
IN=2750 A; nN=50 ÷ 110 obr/min 

Transformator 
Tr2 

SN=3500/1575Y/1925∆ kVA; 
UN=6000/336Y/412∆ V;uz%=8,84 % 
IN=337/2700/2700 A; Yy0d11 

L1=20,124 mH; RF1=0,50959 Ω  
C=19,26 µF;  QC 3-f =345 kvar  

Filtr LC   FH5 

L2=10,093mH;  RF2=0,30473 Ω 
C=(19,26║19,26) µF; QC3-f=345 kvar 

Reaktancja 
systemu  

XS (6kV) = 0,32 Ω 
Szw (6kV) =123,75 MVA 

 
Z szyn zbiorczych rozdzielni 6 kV zasilane są 
inne urządzenia przemysłowe, w tym równieŜ 
odbiory o charakterystykach nieliniowych ge-
nerujące prądy harmoniczne w szerokim pa-
śmie częstotliwości. 

 

3. Analiza rozpływu prądów harmonicz-
nych z uwzględnieniem filtrów o zmien-
nej strukturze 
Analizę pracy dwusekcyjnego filtra pasywnego 
jako kompensatora mocy biernej i  jego od-
działywania na sieć przemysłową średniego 
napięcia przeprowadzono na podstawie pomia-
rów oraz obliczeń charakterystyk częstotliwo-
ściowych. 
Do obliczeń analitycznych wykorzystano sche-
mat zastępczy rozpływu harmonicznych rzędu 
h, w przełączanych sekcjach filtra - kompensa-
tora oraz dla stałej wartości reaktancji indukcy-
jnej sieci zasilającej. 
Odzwierciedlenie topologiczne fragmentu sieci 
przemysłowej, z uwzględnieniem rozpływu 
prądów wyŜszych harmonicznych, obejmującej 
dwusekcyjny filtr - kompensator L-C oraz źró-
dło generacji prądów odkształconych z zawar-
tością wyŜszych harmonicznych w postaci 
przekształtników napędów walcarek, zilustro-
wano schematycznie na rysunku 2. 
Załączanie styczników próŜniowych poszcze-
gólnych sekcji filtrów uzaleŜnione jest od algo-
rytmu sterowania układu regulacji i stabilizacji 
cosφ1z realizowanego przez regulator mocy 
biernej DCRJ8 firmy Lovato Electric. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat zastępczy przepływu harmo-

nicznych prądów rzędu h w układzie sieć - 

przekształtniki napędów walcarek - filtr L-C 

 
Impedancje zastępcze układów sieci i przełą-
czalnego filtra-kompensatora, widziane z po-
ziomu średniego napięcia (źródła generacji 
harmonicznych) w funkcji rzędu harmonicznej 
h uzaleŜnione są od aktualnie załączonych sek-
cji kompensujących moc bierną i mają nastę-
pującą postać: 
- dla sekcji pierwszej (k=1) lub drugiej (k=2): 
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Wskaźnik korelacji prądu harmonicznej Ih do 
prądu zasilania IShk wynosi: 
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Natomiast wskaźnik korelacji harmonicznej Ih 
do prądów sekcji (G1 lub G2) filtra IFhk okre-
ślony jest zaleŜnością (3): 
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dla k = 1 (załączona sekcja G1 filtra), 
lub k = 2 (załączona sekcja G2 filtra). 
 
Rzędy częstotliwości rezonansowych (sekcji, 
sekcji z siecią i sieci) dla dwu stanów połącze-
niowych gałęzi filtra określone są jako: 
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Współczynniki αk i βk we wzorach (1), (2), (3) 
określone są zaleŜnościami: 
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W przypadku załączenia obu sekcji (G1+G2), 
co odpowiada maksymalnej kompensacji mocy 
biernej, impedancja układu Z(h) ma postać: 
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Występujące w zaleŜności (7) wyraŜenia A1(h), 
A2(h) i A3(h) mają funkcyjny charakter: 
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Wskaźniki korelacji prądu harmonicznej rzędu 
h do prądów zasilania i filtra określone są za-
leŜnościami (9) i (10): 
 

)()()(
)()(

3
2

21

21

hAjhhAhA

hAhA

I

I
i

h

Sh
Sh

λ+
==     (9) 

 

)()()(

)(

3
2

21

3
2

hAjhhAhA

hAjh

I

I
i

h

Fh
Fh

λ

λ

+
==         (10) 

gdzie: 

1

1
1

LF

CF

F
X

X
=ν       

2

2
2

LF

CF

F
X

X
=ν  

oraz 

                         
21

21

LFLF

CFCF
F

XX

XX

+

+
=ν             (11) 

 

1

1
1

CF

F

X

R
=β  ; 

2

2
2

CF

F

X

R
=β  ; 

21

21
3

CFCF

FF

XX

RR

+

+
=β   (12) 

                  
21

21 )(

CFCF

CFCFS

XX

XXX +
=γ       (13) 

 

                   
21

21 )(

LFLF

LFLFS

XX

XXX +
=λ    (14) 

 
W tabelach 2 i 3 zestawiono, obliczone zgodnie 
z wzorami (4)-(5) i (9)-(10), wartości liczbowe 
rzędów częstotliwości rezonansu szeregowego 
νF filtra dla poszczególnych sekcji dla róŜnych 
konfiguracji łączeniowych. 
 

Tabela 2. Wartości parametrów rezonansowych 

dla sekcji G1 i G2 

Rzędy częstotliwości 
rezonansowych 

Konfiguracja połącze-
nia 

νF1 νF2 νR 

Załączone G1 5,1154 4,99065 22,73 
Załączone G2 5,1076 4,86775 16,07 

Parametry  

α β  

Załączone G1 0,9518 0,00308  
Załączone G2 0,9083 0,00368  
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Tabela 3. Wartości parametrów rezonansowych 

dla sekcji G1+G2 

Rzędy częstotliwości 
rezonansowych 

Konfiguracja połą-
czenia 

νF1 νF2 νF 

5,1154   5,1076 5,1128 

Parametry 

β1 β2 β3 
0,00308 0,00368 0,00328 

Parametry 

γ λ  

Załączone G1 i G2 

0,00581 0,15161  
 

Graficzną postać zmian wskaźnika korelacji 
harmonicznej Ih do prądu zasilania IShk w funk-
cji rzędu h dla załączonej sekcji filtra G1 
przedstawiono na rys. 3. Na kolejnych rysun-
kach 4 i 5 zilustrowano ten sam wskaźnik dla 
załączonej sekcji G2 oraz dla jednoczesnego 
załączenia obu sekcji G1 i G2. 
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Rys. 3. Wykres zmian ISh1/Ih w funkcji h dla 

załączonej sekcji G1 filtra kompensacyjnego 
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Rys. 4. Wykres zmian ISh2/Ih w funkcji h dla 

załączonej sekcji G2 filtra kompensacyjnego 
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Rys. 5. Wykres zmian ISh/Ih w funkcji h dla za-

łączonych sekcji G1 i G2 filtra kompensacyj-

nego 
 

Drugą grupę wykresów stanowią rysunki od 6 
do 8, na których przedstawione są w postaci 
poglądowej zmiany wartości stosunków prą-
dów filtrów sekcji IFh/Ih dla róŜnych konfigura-
cji ich przyłączenia do systemu zasilania. 
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Rys. 6. Wykres zmian IFh1/Ih w funkcji h dla 

załączonej sekcji G1 filtra kompensacyjnego 
 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rząd harmonicznej h

I F
h

2
/I

h

 
 

Rys. 7. Wykres zmian IFh2/Ih w funkcji h dla 

załączonej sekcji G2 filtra kompensacyjnego 
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Rys. 8. Wykres zmian IFh/Ih w funkcji h dla 

załączonych sekcji G1 i G2 filtra kompensa-

cyjnego 

 
Dla filtrów o konfiguracji sekcyjnej G1 lub G2 
wykresy wskaźników korelacji prądów harmo-
nicznych Ih w prądach zasilania ISh i filtrów IFh 
mają identyczne kształty, róŜnią się jedynie 
nieznacznie wartościami częstotliwości rezo-
nansowych podanymi w tabeli 2 oraz warto-
ściami szczytów rezonansowych. 
Inny przebieg funkcji występuje w przypadku 
połączenia równoległego dwóch sekcji 
o  róŜniących się nieco częstotliwościach rezo-
nansowych. 
 

4. Wyniki pomiarów parametrów energii 
elektrycznej pobieranej z  rozdzielni śre-
dniego napięcia 
Zaprojektowany dwusekcyjny filtr kompen-
sujący moc bierną został podłączony do szyn 
przemysłowej rozdzielni średniego napięcia,  
z której zasilane są przekształtniki tyrystorowe 
duŜej mocy oraz wiele innych urządzeń, szcze-
gólnie niskiego napięcia, przyłączonych po-
przez transformatory obniŜające napięcie do 
poziomu 3 × 400 V AC oraz 3 × 500 V AC. 
Rejestrację sygnałów prądowo-napięciowych 
wykonano przy wykorzystaniu specjalnie de-
dykowanej aparatury pomiarowej, działającej  
w oparciu o wyskalowane wysokiej jakości 
przetworniki LEM, karty pomiarowe z opro-
gramowaniem narzędziowym DasyLab [3].  
W celu pokazania skuteczności opisywanego 
przełączalnego filtra – kompensatora na rys. 9 
przedstawiono na jednym wykresie w prze-
dziale czasu około 1 godziny cztery przebiegi: 
trzy fazowe współczynniki tg φ (prawie po-
krywające się) oraz średni skuteczny prąd fa-
zowy I3f. 
W wybranym przedziale czasu wyodrębnione 
zostały okresy, w których załączone były obie 
sekcje filtra oraz skokowo załączające się sek-

cje G1/G2, a takŜe przedziały czasu, gdy filtr-
kompensator był odłączony od sieci 
(godz. 16:45-16:48 i 16:59 – 17:02). 

 
Rys. 9. Przebiegi zmian współczynników tg φ  

i prądu zasilania na poziomie średniego 

napięcia (tło zielone pracują dwie sekcje, tło 

pomarańczowe – pracuje jedna sekcja, białe - 

filtr wyłączony) 

 
W widmie harmonicznych napięcia decydujące 
znaczenie ma piąta harmoniczna. 
W celu sprawdzenia skuteczności filtracji, na 
rys. 10 przedstawiono skorelowane w tym sa-
mym czasie i dla tych samych stanów załącze-
nia, bądź wyłączenia poszczególnych sekcji fil-
tra, przebiegi procentowych wartości fazowych 
napięć piątej harmonicznej. 
 

 
 

Rys. 10. Przebiegi zmian procentowej zawarto-

ści piątych harmonicznych napięć fazowych 

rozdzielni 6kV (tło zielone pracują dwie sekcje, 

tło pomarańczowe – pracuje jedna sekcja, białe 

- filtr wyłączony) 
 

Z przebiegów zamieszczonych na rysunku 10 
widać, Ŝe w przypadku wyłączenia filtra-kom-
pensatora rośnie udział piątej harmonicznej ze 
średniego poziomu rzędu 1,5 % do ok. 2,4 % 
(przedział czasu 16:45 – 16:46). 
W tym czasie moc pobierana z sieci wynosiła 
około 2,5 MW przy średnim współczynniku 
tg φ ≈ 1,2. W przypadku załączenia obu sekcji 
filtra-kompensatora tg φ oscyluje wokół nasta-
wionej wartości 0,4, natomiast zawartość piątej 
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harmonicznej napięcia zmienia się w przedziale 
1% – 1,6 %. 
W czasie 20 minut od godz. 16:20 do 16:40 
(rys.10) w przebiegu piątych harmonicznych 
napięć fazowych wyraźnie widać pięć cykli 
walcowania rur wykonywanych przez tzw. 
walcarkę pielgrzymową, której obciąŜenie jest 
zmienne skokowo w zaleŜności od kąta natarcia 
walców o powierzchnię materiału [10]. 

5. Podsumowanie 
Zastosowanie filtra – kompensatora o przełą-
czalnej strukturze nastrojonego na częstotli-
wość rezonansową około 255 Hz spełnia ocze-
kiwaną rolę w procesie kompensacji mocy 
biernej indukcyjnej dla istniejących zmian ob-
ciąŜenia silników napędów walcarek rur. 
Słabszy efekt widoczny jest w zakresie ograni-
czenia piątej harmonicznej napięcia i prądu po-
bieranego z sieci, a to z powodu istnienia rzę-
dów częstotliwości rezonansu szeregowego (4) 
νF1 > 5 (wynoszące dla obu sekcji odpowiednio 
5,1154 i 5,1076) co powoduje, Ŝe na wykresach 
zmian ISh/Ih (rysunki 3 i 4) harmoniczne te nie 
są tłumione w dostatecznym stopniu. 
Aby uzyskać właściwy efekt ograniczenia pią-
tej harmonicznej naleŜałoby przestroić filtr tak 
by νF1 < 5, co w praktyce wiązałoby się ze 
zmianą wartości indukcyjności dławika przy 
zachowaniu istniejącej mocy biernej konden-
satorów. Zagadnienie to powstało na etapie 
wdroŜenia, kiedy parametry dławików róŜniły 
się nieznacznie od załoŜonych (błędy odpo-
wiednio – 7% i – 6%). 
Z uwagi na potrzebę zmniejszenia opłat z tytułu 
pobieranej mocy biernej zdecydowano się na 
włączenie opisanego układu do eksploatacji, 
przy czym spełnia on swoją rolę od siedmiu lat. 
Jedyne przerwy w ciągłym działaniu układu 
kompensacji wystąpiły na skutek uszkodzenia 
styczników próŜniowych załączających gałęzie 
filtra-kompensatora. 
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