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КОМПЕНСАТОРИ РЕАКТИВНОЇ 
ПОТУЖНОСТІ-ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ 
КОРИСНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

•Користь від побутових компенсаторів реактивної 

потужності(КРП) лише на перший погляд здається 

малозначною- насправді використання установок 

компенсації реактивної потужності дозволяє 

зробити розподільні мережі надійнішими і більш 

економічними. 





ЩО Ж ОЗНАЧАЄ «КОМПЕНСАТОР 
РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ» ? 
•
 

ція 
 

вної 
 

жності - цілеспрямована дія на баланс 

реактивної потужності в конкретному вузлі електроенергетичної системи 

з метою зменшення втрат електричної енергії та регулювання напруги. 

• Реактивна потужність і енергія погіршують показники 

роботи енергосистеми, тобто завантаження 

реактивними струмами генераторів електростанцій збільшує 

витрату палива; збільшуються втрати в мережах і приймачах; 

збільшується спад напруги в мережах. 

• Основні споживачі реактивної потужності — асинхронні електродвигуни, 

які споживають 40% всієї потужності спільно з побутовими і власними 

потребами; електричні печі 8%; перетворювачі 10%; трансформатори всіх 

ступенів трансформації 35%; лінії електропередач 7%. 

 

 



ПРИЗНАЧЕННЯ КРП 

• Компенсатор КРМ призначений для компенсації реактивної потужності навантажень споживачів 

в електричних мережах напругою 0,38 кВ частоти 50 Гц. Переваги корекції коефіцієнта 

потужності: 

 

-період окупності від 8 до 24 місяців за рахунок зниження вартості електроенергії; 

-ефективне використання мереж - високий коефіцієнт потужності забезпечує ефективне 

використання розподільних мереж; 

-підвищена стабільність напруги; 

-зниження втрат при передачі електроенергії. Передавальні і комутуючі прилади працюють з 

меншим значенням струму. 

• Використання конденсаторних установок для компенсації реактивної потужності дозволяє: 

 

-розвантажити живлячi лінії електропередачі, трансформатори і розподільні пристрої; 

-знизити витрати при сплатi за електроенергію 

-при використанні певного типу установок знизити рівень вищих гармонік; 

-придушити мережеві перешкоди, знизити несиметрію фаз; 

-зробити розподільні мережі більш надійними і економічними. 

 



ДЕ НЕОБХІДНА КОМПЕНСАЦІЯ 
РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ? 

• Залежно від виду використовуваного устаткування навантаження 

підрозділяється на активне, індуктивне і ємнісне. Найбільш часто 

споживач має справу зі змішаними активно-індуктивними 

навантаженнями. Відповідно, в електричнiй мережі відбувається 

споживання як активної, так і реактивної енергії. Активна енергія 

перетворюється в корисну - механічну, теплову та іншi енергії. 

Реактивна ж енергія не пов'язана з виконанням корисної роботи, а 

витрачається на створення електромагнітних полів в 

електродвигунах, трансформаторах, індукційних печах, 

зварювальних трансформаторах, дроселях і освітлювальних 

приладах. 

 



ВИКОРИСТАННЯ КРП 
• Використання КРП забезпечує споживачеві велику корисну потужність- за 

незмінних ввідних умов(та сама повна потужність трансформатора, перетини 

кабелів та номінали трансформаторів). 

• Традиційно КРП купують на підприємства технологічні процеси яких 

використовують: 

  - Асинхронні двигуни( cosφ -0.7) 

  - Асинхронні двигуни ,при неповному завантаженні (cosφ -0.5) 

  -Випрямні електролізні установки (cosφ -0.6) 

  -Електродугові печі (cosφ -0.6) 

  -Водяні насоси (cosφ -0.8) 

  -Компресори (cosφ -0.7) 

  -Машини,верстати(cosφ -0.5) 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВИ КОМПЕНСАЦІЇ 
 

• Найбільш дієвим і ефективним способом зниження споживаної з мережі 

реактивної потужності є застосування установок КРП (конденсаторних 

батарей, синхронних двигунів і синхронних компенсаторів). За рахунок 

приєднання до мережі компенсуючого пристрою КП зменшуються 

втрати потужності і напруги. На практиці коефіцієнт потужності після 

компенсації знаходиться в межах від 0,93 до 0,99. 

• Відносну ефективність зменшення реактивного навантаження в тому чи 

іншому пункті електричної мережі можна оцінити за допомогою так 

званого економічного еквівалента реактивної потужності. Економічний 

еквівалент чисельно дорівнює зменшенню втрат активної потужності в 

мережах при зменшенні реактивного навантаження на 1 кВАр. 

 



ВИКОРИСТАННЯ КОНДЕНСАТОРНИХ 
УСТАНОВОК 

 • Одинична компенсація — краща там, де: потрібна компенсація потужних (понад 

20 кВт) споживачів; потужність, яка споживається постійно протягом тривалого часу. 

• Групова компенсація — застосовується для випадку компенсації декількох 

індуктивних навантажень, які розташовані поруч і вмикаються одночасно, 

підімкнених до одного розподільного пристрою і які компенсуються однією 

конденсаторною батареєю. 

• Централізована компенсація. Для підприємств, які потребують змінної реактивної 

потужності постійно ввімкнені батареї конденсаторів не прийнятні, оскільки при 

цьому може виникнути режим недокомпенсації або перекомпенсації. У цьому 

випадку конденсаторна установка оснащується спеціалізованим контролером і 

комутаційно-захисною апаратурою. При відхиленні значення cosφ від заданого 

значення контролер вмикає або відмикає ступені конденсаторів. Перевага 

централізованої компенсації полягає в наступному: ввімкнена потужність 

конденсаторів відповідає спожитій в конкретний момент часу реактивній потужності 

без перекомпенсації або недокомпенсації. 

 



РЕЖИМ РОБОТИ КОНДЕНСАТОРНИХ 
УСТАНОВОК 

• Повинен виключати можливість роботи підприємств із випереджальним 

коефіцієнтом потужності. У зв'язку із цим найдоцільнішим є застосування 

автоматичного регулювання потужності конденсаторних установок за напругою, 

за часом доби і за іншими параметрами. 

• Для розрахунку параметрів компенсаторної установки в мережі знімають 

характерні добові графіки навантаження і текуче значення cosφ, за якими 

визначають середнє значення коефіцієнта потужності за період. Знаючи 

фактичний і потрібний (за умовами компенсації) коефіцієнт потужності, а також 

споживання активної електроенергії, можна розрахувати потрібну потужність 

конденсаторної установки. 

 


