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Kompensator SVG charakteryzu-
je się bardzo krótkimi czasami 

reakcji (ok. 10ns) oraz realizacją za-
danych funkcji w czasie od kilku do 
kilkunastu ms, bez generowania sta-
nów nieustalonych. Dodatkowo, po-
siada funkcję filtracji (kompensacji) 
wyższych harmonicznych prądu oraz 
symetryzację obciążenia poszczegól-
nych faz. Priorytety realizacji po-
szczególnych funkcji wybierane są 
w sterowniku drogą wprowadzenia 
właściwych nastaw.

urządzenia SVG  
niskich napięć

Podstawowe jednostki niskiego 
napięcia urządzeń typu SVG OPTI-

możliwość wystąpienia 
groźnych zjawisk rezo-
nansowych (rezonan-
se prądu i  napięcia). 
W  przypadku baterii 
opartej o  kondensato-
ry energetyczne ochro-
na urządzeń kompen-
sacyjnych możliwa jest 
jedynie poprzez zasto-
sowanie tzw. dławików 
rezonansowych odstra-
jających, które znacznie 
zwiększają cenę urzą-
dzenia oraz jego gaba-
ryty i wagę.

SVG OPTIVAR realizuje 
następujące funkcje:

�� nadążna, bezstopniowa kompen-
sacja mocy biernej (indukcyjnej 
lub/i  pojemnościowej – wybór 
następuje automatycznie) w każ-
dej fazie niezależnie przy braku 
zagrożeń zjawiskami rezonanso-
wymi charakterystycznymi dla 
kompensatorów tradycyjnych;

�� aktywna filtracja wyższych harmo-
nicznych prądu;
�� symetryzacja obciążenia w  sieci 
3-fazowej i odciążenie przewodu 
zerowego;

�� redukcja zjawiska migotania (fli-
cker) do wartości 5-krotnie niż-
szych niż bez SVG;

�� redukcja wahań napięcia;
�� radykalne ograniczenie strat mocy 
czynnej można osiągnąć kilkupro-
centowe (do 4%) zmniejszenie zu-
życia energii czynnej.

zasada działania SVG

Generatory SVG są energoelek-
tronicznymi urządzeniami prze-
kształtnikowymi stanowiącymi 
sterowane źródła prądu dodaw-
czego. Niezależnie od rodzaju od-
biornika, wszelkie odstępstwa od 
przebiegu sinusoidalnego prądu 
odbiornika są korygowane przez 
wygenerowany przez SVG prąd rów-
ny co do wartości lecz w przeciwfa-
zie do zakłócenia. Kompensator dy-
namiczny SVG może “generować” 
zarówno moc bierną pojemnościo-

VAR będących w ofercie firmy ELMA 
energia Sp. z o.o. (fot. 1.) są wyko-
nywane jako naścienne oraz w obu-
dowach typu RACK i  posiadają 
moce: ±20kvar, ±35kvar, ±50kvar, 
±75kvar, ±100kvar. Powyższe jed-
nostki mogą być zestawiane w od-
rębnych obudowach w kompensa-
tory o  łącznej mocy do ±500kvar. 
Należy podkreślić fakt, że ceny urzą-
dzeń SVG OPTIVAR są stosunkowo 
nieznacznie wyższe od tradycyjnych 
kompensatorów opartych o konden-
satory energetyczne (kompensacja 
energii biernej indukcyjnej) oraz 
dławiki kompensacyjne (do kom-
pensacji mocy biernej pojemnoś-
ciowej). Jednocześnie należy zauwa-
żyć, że kompensator SVG wyklucza 

Kompensator SVG jest energoelektronicznym urządzeniem przekształtnikowym (na ba-
zie tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką IGBT) i stanowi najnowsza generację 
urządzeń do kompensacji mocy biernej (zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej) 
oraz poprawy jakości energii elektrycznej w sieciach niskich i średnich napięć. Firma 
ELMA energia Sp. z o.o. posiada w ofercie urządzenia na napięcie od 400 V do 33 kV.
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nowoczesne metody  
kompensacji mocy biernej 
wykorzystujące SVG 
(Static Var Generator)

ELMA energia sp. z o.o.

Fot. 1.   Kompensator SVG OPTIVAR 20 kvar w wer-
sji naściennej 

Fot. 2.   Kompensator SVG o mocy 6,5 Mvar/6,3 kV. Kompleksowa realizacja firmy 
ELMA energia Sp. z o.o.
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Przy współpracy z istniejącą baterią 
kondensatorów układ połączeń po-
winien być według rysunku 1.

Przy użyciu większej ilości urzą-
dzeń SVG pracujących równolegle na 
ten sam punkt sieci lub w przypad-
ku, gdy w głębi układu jest filtr pa-
sywny lub tradycyjny kompensator 
wymagana jest otwarta pętla pomia-
rowa (funkcja przestawiania regula-
tora na dowolne położenie przekład-
ników nie jest aktywna). Jeśli nie ma 
możliwości umieszczenia przekładni-
ków w ten sposób, należy zastosować 
„sztuczną otwartą pętlę” być według 
rysunku 2.

wą, jak i  indukcyjną (kompensa-
cja przesunięcia fazowego). Przy 
czym w każdej, fazie charakter ge-
nerowanej mocy może być dowolny 
(asymetria co do wielkości mocy, 
jak i jej charakteru).

Zalecana praca kompensatora SVG 
to układ otwartej pętli pomiarowej 
czyli przekładniki prądowe widzą je-
dynie prąd samych odbiorów. Przy 
użyciu tylko 1 kompensatora układ 
może pracować również w pętli za-
mkniętej. Taką możliwość daje nam 
funkcja zaprogramowania sterow-
nika na dowolną pozycję przekład-
ników (kierunek i umiejscowienie). 

urządzenia SVG  
średnich napięć

Oferta firmy ELMA energia Sp. 
z o.o. obejmuje urządzenia SVG z roz-
szerzoną funkcją kompensacji wyż-
szych harmonicznych prądu na na-
pięcia:
�� 6,3 kV – o mocy do ±12 MVar,

�� 10,5 kV – o mocy do ±15 MVar,
�� 20 kV – o mocy do ±40 MVar,
�� 21 kV, 31 kV – o  mocy do 
±100 MVar.
Instalacje SVG średnich napięć 

mogą być wykonane w wersji na-
powietrznej, w  odpowiednio za-
projektowanych do tego celu kon-
tenerach. Takie rozwiązanie uła-
twia montaż urządzeń i  redukuje 
do minimum wykorzystanie po -
wierzchni rozdzielni wnętrzowej 
(pole zasilające).

Mając na uwadze generację 
przez systemy SVG zarówno mocy 
biernej pojemnościowej jak i  in-
dukcyjnej, są one bardzo atrak-
cyjne ekonomicznie. Moc układu 
można zwiększyć tworząc układ 
hybrydowy.

Dla przykładu: dla kompensato-
ra o mocy QSVG=±10MVar i zapo -
trzebowaniu jedynie na moc bier-
ną pojemnościową, moc układu 
możemy podwoić dołączając „na 
stałe” do wspólnych szyn baterię 
kondensatorów (fi ltr pasywny) 
o mocy 10MVar. Dla braku obcią-
żenia wypadkowa moc systemu 
kompensacji wyniesie:
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Maksymalna moc pojemnościowa 
tego układu kompensacji będzie rów-
na 20 MVar.

Układy SVG znajdują swoje zasto-
sowanie nie tylko w przypadku od-
biorów dynamicznych, ale również 
w punktach sieci, gdzie problematycz-
ne jest określenie zapotrzebowania 
na moc urządzeń kompensacyjnych 
w przeciągu najbliższych lat (np. sta-
cje elektroenergetyczne WN/SN dys-
trybutorów energii elektrycznej, zakła-
dy produkcyjne w trakcie rozbudowy).

Obecnie, w  jednej z  hut, firma 
ELMA energia Sp. z  o.o. realizu-
je układ kompensacji mocy bier-
nej pieca łukowego o  łącznej mocy 
180 Mvar i napięciu 31,5 kV. Na układ 
ten składa się kompensator SVG 
o  mocy 100 Mvar i  zestaw filtrów 
wyższych harmonicznych o łącznej 
mocy 80 Mvar.
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Rys. 1. Kompensator SVG w zamkniętej pętli Rys. 2. Zespół kompensatorów SVG pracujących sztucznej pętli otwartej

reklama

ELMA Energia sp. z o.o.
10-192 Olsztyn ul. Wioślarska 18

tel. 89 523 84 90
faks 89 675 20 85 

elma@elma-energia.pl
www.elma-energia.pl
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