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7.5 Реактивна потужність в електричних мережах 

7.5.1 Загальні відомості та визначення 

Одним з важливих питань, що вирішуються під час проектування і 

експлуатації СЕП є питання зниження споживання реактивної потужності 

споживачами електроенергії підприємств. Для правильного вирішення цієї 

задачі перш за все визначимо поняття реактивної потужності. 

ЕП, характер навантаження яких відрізняється від чисто активного 

омічного опору R, при приєднанні до джерела синусоїдальної напруги 

tUU sin2 , споживають змінний синусоїдальний струм, що має зсув по фазі 

відносно напруги на < α, тобто: )sin(2   tIi . 

Значення миттєвої потужності на затискачах ЕП визначається добутком 

миттєвих значень напруги та струму: 

)2cos(cos)sin(sin2   tUIUIttUIuip . 

Отриманий вираз є алгебраїчною сумою двох величин, перша з яких не 

залежить від часу, а друга пульсує з подвійною частотою 2ωt (мал.7.2) 

 Рисунок7.2. Криві миттєві миттєвих значень напруги, струму і 

потужності 

Середнє значення потужності за період Т повністю визначається першою 

складовою, що видно після інтегрування: 

 

T

UItdtUIUI
T

P
0

0cos)]2cos(cos[
1

    (7.29) 

Саме цю величину називають активною потужністю, що характеризує 

енергію, що виділяється за одиницю часу на виконання корисної роботи, 

наприклад, у вигляді тепла в електроприймачах з активним опором  R: 

RIUIP 2cos         (7.30) 



Середнє значення від другої складової миттєвої потужності дорівнює 

нулю, що вказує на те, що енергія є, але вона циркулює між ДЖ та ЕП і 

корисної роботи не виконує – це реактивна потужність. 

 А це можливо лише у тому випадку, коли присутні так звані реактивні 

елементи, наприклад індуктивність або ємність, що здатні накопичувати і 

віддавати електромагнітну енергію. 

Таким чином, повну потужність на затискачах ЕП у комплексній формі 

можливо представити у вигляді: 

jQPjUIUIUIeIUS 


 sincos*     (7.31) 

Де 


U  – комплекс напруги; *I  – спряжений комплекс струму; UIsinφ – 

реактивна потужність. 

Прийнято вважати, якщо струм, що споживається, відстає від напруги по 

фазі (тобто індуктивний характер навантаження), то реактивна потужність має 

позитивний знак (енергія споживається), а якщо випереджує (ємнісний 

характер навантаження, то приймається зі знаком мінус і реактивна енергія 

генерується в мережу. 

З останнього виразу маємо записати, що: 
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де ..npK - коефіцієнт  реактивної потужності 
S

Pcos .  

Раніше у якості показника (коефіцієнта) споживання реактивної 

потужності використовувався коефіцієнт потужності 
S

Pcos . Але цей 

показник не дає чіткого уявлення про величину реактивної потужності і її 

динаміки, тому  cosφ  був замінений на коефіцієнт реактивної потужності 

P
Q

K np .. . 

Нормована величина ..npK  досягає 1,3 – 1,5 (що й відповідає значенню 

cosφ=0,92÷0,95), але за значенням ..npK  та Р значно простіше уявити величину 

Q реактивної потужності. Наприклад зниження, cosφ з 0,95 до 0,94  викликає 



зміну реактивної потужності на 10%, а зміна cosφ з 0,99 до 0,98 вже призводить 

до зміни Q на 42%. 

Головними споживачами реактивної потужності на промислових 

підприємствах є: 

- асинхронні двигуни, що споживають 60 – 65% Q 

- трансформатори (20 – 25%) 

- вентильні перетворювачі, реактори, газорозрядні освітлювальні 

прилади і т. ін. 

 

7.5.2 Підстави щодо компенсації реактивної потужності. 

Передача значної реактивної потужності по лініях електричної мережі та 

через трансформатори невигідна з наступних причин: 

1. Виникають додаткові втрати активної потужності в усіх елементах 

системи електропостачання від ДЖ до ЕП що зумовлені завантаженням їх 

реактивною потужністю 
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де pa PP  ,  – втрати активної потужності на її передачу та передачу 

реактивної потужності відповідно. 

2. Виникають додаткові втрати напруги, що зумовлені активною 

потужністю  aU  та реактивною  
pU  
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  sincos3     (7.34) 

3. Завантаження реактивною потужністю ліній електропередачі та 

трансформаторів збільшує їх навантаження. Оскільки повна потужність це 

22 QPS  , природно, що зменшується їх пропускна здатність: 

а) зі збільшенням потужності S що передається має бути відповідно 

збільшена тномS .  трансформаторів; 

б) збільшення потужності лепS  збільшує струм навантаження лінії 

USI 3 , що потребує збільшення перерізу провідників; 
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Рисунок 7.3. Векторна діаграма компенсуючого пристрою 

 

4. Збільшення повної потужності S що споживається підприємством-

споживачем потребує відповідного збільшення генераторної потужності на 

підприємстві-виробнику електроенергії, оскільки порушення балансу 

спожген SS   недопустимо взагалі і особливо в годнини максимумів навантаження. 

 Усі наведені міркування потребують на скільки це можливо з технічної і 

економічної точки зору, передбачати додаткові заходи по зниженню 

споживання реактивної потужності. На промислових підприємствах ця 

проблема вирішується двома шляхами: 

а) природнім – за рахунок оптимізації режимів роботи ЕП, 

використанням двигунів більш сучасних конструкцій,  виключенням 

недозавантаження двигунів. 

б) штучним – за рахунок застосування різного типу компенсуючих  

пристроїв 

В цілому обидва шляхи дозволяють зменшити споживання реактивної 

енергії (потужності) Q до значення компQQ  , відповідно підвищити коефіцієнт 

потужності з 1cos  до 2cos  та зменшити повну потужність з 1S  до 2S , що в 

певній мірі забезпечує зменшення втрат потужності pa PPP   втрат 

напруги pa UUU  , та збільшення  пропускної  здатності  ЛЕП та 

трансформаторів. Векторна діаграма компенсую чого пристрою показана на 

рис.7.3. 



7.5.3 Зниження споживання реактивної потужності без застосування  

компенсуючих пристроїв (КП) 

Найбільш поширені наступні заходи: 

- упорядкування технологічного процесу що покращує енергетичний 

режим обладнання та підвищує cos ; 

- перемикання обмоток АД з   на  зірку якщо завантаження АД менше 

40%; 

- виключення роботи АД в режимі хх шляхом обмеження часу хх до 10 хв. 

- забезпечення завантаження трансформаторів більш як на 30%. 

- заміна АД на СД де це можливо; 

- широке застосування СД; 

- застосування сучасних систем приводу що забезпечують глибоке 

регулювання напруги (Т-П-Д та ін.); 

- виключення з роботи та заміна мало завантажених двигунів двигунами 

меншої номінальної потужності. 

 Останній захід пояснюється наступним. Реактивна потужність, що 

споживають асинхронні двигуни, залежить від квадрату коефіцієнта 

завантаження двигуна та приросту реактивної потужності двигуна номQ  понад 

величину реактивної потужності в режимі холостого ходу ххQ . Таким чином, 

при 1K з   реактивна потужність двигуна: 

ном
2
зххдв QKQQ           (7.35) 

де номQ  – приріст споживання реактивної потужності при повному 

навантаженні в порівнянні зі споживанням в режимі х.х.: 
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     (7.36) 

Коефіцієнт потужності двигуна знижується при зменшенні його 

навантаження, що видно з наступного виразу з урахуванням (7.35): 
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      (7.37) 



Отже, для того, щоб зростав коефіцієнт потужності cos  має зростати 

завантаження двигуна. Вважається, що у разі завантаження двигуна: 

а) до 45% – його заміна менш потужним завжди доцільна; 

б) в межах 45-70% – потребує техніко-економічного обґрунтування. 

в) більше 70% – потреби в заміні немає. 

 

7.5.4Електромашинні пристрої компенсації реактивної потужності 

 

Для компенсації реактивної потужності що споживається асинхронними 

двигунами, транспортними, люмінесцентними освітлювальними приладами та 

іншими установками промислового підприємства, використовуються синхронні 

машини, конденсаторні батареї, статичні джерела реактивної потужності. 

Синхронні машини – це синхронні двигуни (СД) загального 

призначення і спеціальні СД полегшеної конструкції – синхронні компенсатори 

(СК), що працюють без навантаження на валу. Застосування СМ у якості КП 

базується на притаманній їм властивості працювати в режимі генерації 

реактивної потужності при перезбудженні в режимі споживання – при 

недозбудженні. 

Особливими перевагами СК, як джерел реактивної потужності є: 

можливість плавного і до того ж автоматичного регулювання; незалежність 

генерації реактивної потужності від напруги (на шинах); достатня термічна і 

динамічна стійкість до струмів КЗ; можливість поновлення пошкоджених 

синхронних компенсаторів шляхом ремонту. 

 До недоліків СК відносять: 

а) відносно великі втрати активної потужності, що при Кз-=1 в залежності 

від номінальної потужності складають 0.013-0.015 кВт/квар що в 5-6 раз 

більше ніж в конденсаторах; 

б) відносно велика ціна і ускладнення експлуатації СК в порівнянні з КБ; 

в) суттєвий вплив на екологію, що пов’язаний з гучним шумом роботи СК. 

 



Висока питома ціна СК малих і середніх потужностей і великі втрати 

активної потужності у них зумовлюють виробництво СК з 

квар100005000РНОМ   для використання їх лише на великих потужних 

підстанціях. 

Синхронні двигуни при певних умовах такими мають можливість 

генерувати реактивну потужність. Величина її залежить від завантаження 

двигуна активною потужністю (тобто на його валу), від величини напруги і 

технічних даних: 
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       (7.38) 

де ... npnk  – коефіцієнт перенавантаження реактивною потужністю. 

Додаткові втрати Р  у СД, що зумовлені з генеруванням реактивної 

потужності визначаються за співвідношенням  
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де 21 ,kk  – розрахункові коефіцієнти що приводяться в довідниках в 

залежності від НОМР  та СД . 

 

7.5.5 Статичні компенсуючи пристрої (КП)  

До класу статичних КП належать тиристорні перетворювачі та батареї 

статичних конденсаторів, що знайшли широке використання. Конденсаторні 

батареї (КБ) – складаються зі спеціальних косинусних конденсаторів певної 

величини реактивної потужності, що за своєю дією еквівалентна синхронному 

компенсатору в режимі перезбудження. Таким чином  КБ працюють як 

генератори реактивної потужності.  

Потужність конденсаторів у одному елементі складає 25-100квар. 

Випускаються конденсатори з масляним (м) та синтетичним (с) просоченням 

паперової ізоляції, звідси умовні позначення. 
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Рисунок 7.4 Схема приєднання КБ до мережі 

 

Включають КБ в мережу трифазного струму паралельно з ЕП  

(поперечна компенсація) за схемою трикутника, при вимиканні КБ  повинно 

передбачатись автоматичне розрядження енергії, що в них накопичилась на 

активний опір (R) при кВ1U  , або на опір первинних обмоток трансформаторів 

напруги. В останньому випадку використовують два однофазних 

вимірювальних трансформатора масляних НОМ-6 з розімкненою вторинною 

обмоткою. Випускаються КБ у вигляді комплектних конденсаторних установок 

типу УК (ККУ): з регулюванням на кВ4.0U  , квар540110QКУ  і без 

регулювання. кВUНОМ 106  кварQНОМ 500450       

Переваги конденсаторних компенсуючих установок: невеликі втрати 

активної потужності 0.0025-0.005кВт/квар; простота експлуатації і монтажу, 

оскільки не потребує фундаментів, невелика маса в одному елементі; можливо 

використовувати будь-яке сухе приміщення. 

Недоліки КБ:  залежність генеруємої реактивної  потужності від напруги 
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 ; чутливість до підвищення напруги і недостатня електрична 

міцність (пробивна) при перенапругах і КЗ. 
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Промисловістю випускаються комплектні конденсаторні установки УК-

0.38-(110÷900кват та УК-6/10-(450 до 1800квар). 

 

7.5.6 Вибір місця розташування конденсаторних батарей. 

Компенсація реактивної потужності, в системі електропостачання 

підприємства може бути: індивідуальна(мал.7.5.а), групова(мал.7.5.б), 

централізована(мал.7.5.в). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.7.5. Схеми розташування КБ при індивідуальній (а), груповій (б), 

централізованій (в) компенсацій. 

Схема (а) має сенс для потужних ЕП з незмінним тривалим режимом 

роботи, інакше КБQ використовується неефективно. В схемі групової 

компенсації (б) використання краще, але недостатнє, оскільки кількість ЕП 

групи обмежена. Найбільш раціональним є централізована компенсація 

реактивної потужності на шинах РУ-ВН ГПП в мережі 6-10кВ (сх. ”в”). Це 

пояснюється наступним: 

1) максимальне використання КБQ ; 

2) більш ефективне використання конденсаторів, реактивна потужність 

яких збільшується при високих напругах у квар. кварQ minКБ 400 при 

приєднанні до мережі через вимикач. 

Основні принципи компенсації реактивної потужності. 

1. Вибір типу, потужності, місця установки і режиму роботи компенсаційної 

установки (КУ) повинен забезпечувати максимальний економічний ефект 

не порушуючи технічні вимоги. 

KÃjQ

KÁjQ

 KБАДАД QQР 

 KБPР QQjР  



2. КУ вибирається одночасно з вибором усіх елементів розподільчої мережі і 

лінії живлення. 

3. Критерієм економічності є мінімум приведених витрат на: 

а) установку КУ на комутаційні апарати захисту та регулювання. 

б) зниження при компенсації вартості ТП та ліній живлення і розподільчих 

ліній внаслідок зниження струмів навантаження. 

в) зниження втрат електричної енергії в мережах. 

г) підвищення якості напруги. 

д) зниження установленої потужності ДЖ внаслідок зменшення втрат 

активної потужності Р . 

Приведені витратии на компенсацію розраховують на базі ТЕП.  

minСКБ3 .експлуатНОРМ       (7.40) 

4. Джерелами реактивної потужності (ДРП) є: генератори електростанцій, 

СД, синхронні компенсатори ПЛ і КЛ високої напруги, конденсаторні батареї 

(КБ) поперечної компенсації, вентильні установки. 

5. Максимальний економічний ефект компенсації досягається при установці 

КУ поблизу від споживачів реактивної потужності (АД, ТР) 

Економічно оправдана компенсація на стороні НН (до 1000В) ел. установок 

невеликої потужності що приєднані до мережі 6-10кВ. 

6. Конденсаторні установки (нерегульовані) в мережах до 1000В повинні 

встановлюватися в цехах (дільницях) на групових РП. Індивідуальна 

компенсація доцільна тільки для потужних ЕП з малим cos  і великим 

коефіціентом включення. 

7. Потужність (розрахункова) КУ КОМQ це: 

 ECPECPКУ tgtgPQQQ    

8. Сумарна реактивна потужність КУ в мережі до і вище 1000В повинна 

дорівнювати розрахунковій потужності КП ( КПQ ) для часів максимуму 

реактивної потужності. 



Данні принципи покладені в основу інструкцій «По системному розрахунку 

компенсації реактивної потужності в електричних мережах». 

 

7.5.7 Техніко-економічне обґрунтування вибору компенсуючих 

пристроїв 

 

Техніко-економічні розрахунки під час вибору компенсуючих пристроїв 

(КП) мають виконуватися у відповідності до «Методики техніко-економічних 

розрахунків в енергетиці» Розрахункові витрати на компенсацію реактивної 

потужності за умови сталих поточних витрат (П) 

ПКЕВ норм                                                         (7.41  ) 

де К – капітальні витрати на спорудження об’єкту, 

     Енорм – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень. 

Поточні витрати включають відрахування на амортизацію, обслуговування 

і оплату втрат електроенергії. Якщо прийняти, що сумарні щорічні 

відрахування (%) відповідно складають Енорм+Еам+Еоб=Е ([1] Табл.2.10), то 

витрати на компенсацію 

В=Е·К+С        (7.42) 

де С – вартість втрат електроенергії і активної потужності у електричній 

мережі та в джерелах реактивної потужності. 

Розрахункові витрати на генерування реактивної потужності компенсуючи 

ми пристроями: 

  (  7.43 ) 

 

де В0 – стала складова витрат, яка не залежить від реактивної потужності, 

що генеруються; 

     В1 – питомі витрати на 1 Мвар генерування потужності; 

     В2 – питомі витрати на 1 Мвар
2
 генерування потужності; 

     Q – реактивна потужність, що генеруються, Мвар. 

2

210 QBQВВВ 



Наприклад, реактивні потужність, що генерується батареєю конденсаторів 

(БК) поперечної компенсації: 

2)
U

U
(QQ

*БК

*
ном          (7.44) 

де U* – відносне значення напруги у пункті приєднання БК; 

 UБК* – відносне значення номінальної напруги БК (UБК*=1.05 для 

Uном=6(10) кВ, UБК*=1 для Uном1000 кВ); 
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U

U
U *       (7.45) 

Відповідно: 

номБК

ном

номБК

ном

*БК

*

ном

номБК
*БК

U

Uд

U

U

U

Uд

U
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U
U        (7.46) 

 

Питомі втрати в конденсаторах БКP  складають 4.5 та 2.5 кВт/Мвар 

відповідно для напруг до      1 кВ та 6-10 кВ. 

Таким чином, втрати для батареї конденсаторів: 

 .0 регрегВП КЕKEB    

  ;)( 0

2

*

*
.1 БК

БК

номп PC
U

U
QkЕВ           ( 7.47  ) 

 B2=0. 

де ВПK  – вартість ввідного пристрою (комутаційний апарат, захист, 

пристрій для розрядження БК); 

kпит – питома вартість БК, ;
.Мвар

грн
 

Крег – коштовність пристрою регулювання БК; 

С0 – питома коштовність втрат активної потужності; 

 Е – сумарні щорічні відрахування у відносних одиницях  

Отже, критерієм економічності є мінімум приведених витрат, при 

визначенні яких слід враховувати: витрати на улаштування КП (БК) та 

допоміжного обладнання – комутаційних апаратів, пристрої регулювання; 



зниження вартості ТП і мереж живлення і розподілу внаслідок зниження 

навантажень; зниження втрат електроенергії в елементах мережі; зниження 

встановленої потужності електростанцій завдяки зниженню втрат активної 

потужності.   


