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Постановка проблеми. Одним із методів оцінки ефективності 

використання енергії підприємства є складання рівняння енергобалансу, що 

відбиває зв’язок між енергією, що надходить і енергією, яка затрачена на 

виконання корисної роботи з урахуванням втрат при її споживані. На підставі 

отриманої інформації для розроблення та аналізу енергетичного балансу 

підприємства (інформація про функції, які виконує підприємство; проектні та 

фактичні данні про споживання електроенергії на підприємстві) визначаються 

всі напрямки витрат енергії на підприємстві. Аналізуючи фактичний стан 

використання об’єктом споживаної енергії можна виділити основні місця, де 

з’являються ознаки неефективного використання енергії, її додаткових втрат. 

На підставі аналізу розробляються рекомендації зі зниження виявлених втрат. 

Основні матеріали дослідження. При коефіцієнті потужності 

підприємства значно менше одиниці збільшуються споживання реактивної 

потужності та збільшуються втрати електричної енергії в мережах та в 

трансформаторах, встановлених на підприємствах, що свідчить про 

неефективне використання електроенергії і призводить до збільшення 

загальних витрат на енергопостачання. Основним заходом щодо зниження 

споживання реактивної потужності, втрат електричної енергії у мережах 

підприємства - штучна компенсація із застосуванням конденсаторних пристрів 

(КП) для компенсації реактивної потужності на підприємстві. 

КП виготовляють на напругу до 1кВ (НН): 220, 380, 660 В та більше 1кВ: 

6300 і 10500 В як однофазному так в трифазному виконаннях.  

Орієнтовні усереднені значення сумарних втрат електричної енергії у 

мережах різних класів напруги наведено у таблиці 1. Значення дано у відсотках 

від сумарної електроенергії із мережі даного класу напруги. 

 

Таблиця 1 Орієнтовні значення втрат у мережах різних напруг 

Напруга, кВ 35-20 10-6 0,4 ∑ 

Втрати потужності, % 0,7-1,4 3,5-4,8 0,7-2,1 4,9-8,3 

Втрати енергії, % 0,5-1 2,5-3,5 0,5-1,5 3,5-6 

 

 На основі балансу реактивної потужності на межі енергосистема – 

підприємство визначають чи потрібна компенсація в мережі високої напруги 

(ВН): 

𝑄р + ∑△ 𝑄т ктп +△ 𝑄т гзп =  𝑄ес + ∑ 𝑄нкп + 𝑄вкп + QСД, (1) 

де 𝑄р – розрахункова реактивна потужність підприємства, кВАр; 



∑△ 𝑄т ктп – сумарні втрати реактивної потужності в трансформаторах 

комплектної трансформаторної підстанції( КТП), кВАр; 

△ 𝑄т гзп – втрати реактивної потужності в трансформаторах головної 

знижувальної підстанції (ГЗП), кВАр; 

𝑄ес −економічне значення реактивної потужності, яка передається з 

енергосистеми при 𝑡𝑔𝜑опт = 0,25 → с𝑜𝑠 (𝜑опт) = 0,97 

𝑄вкп – реактивна потужність КП, встановлених на і ВН, кВАр. 

∑ 𝑄нкп – сумарна реактивна потужність КП, встановлених на НН, кВАр. 

QСД − реактивна потужність синхронних двигунів (СД) підприємства; 

Значення сумарних втрат електричної енергії було оцінено для підприємства 

легкої промисловості. Графік роботи основного виробництва підприємства – 2 

зміни з нерівномірним завантаженням. Число годин максимального навантаження 

𝑇мах = 4000 год  за рік. Графік річного активного навантаження підприємства 

легкої промисловості наведено на рис. 1. Розрахункове активне навантаження 

підприємства  Рр= 3,26 М Вт. Коефіцієнт потужності 𝑐𝑜𝑠𝜑=0,7. 

 

Рис.1 Графік річного активного навантаження підприємства. 

Споживання електроенергії за рік: 𝑊е = 13 040 МВт  год  за рік 

На підприємстві легкої промисловості в насосному цеху встановлені СД: U 

=10 кВ 2x400кВт. Віддачі реактивної потужності в мережу підприємства за рахунок 

СД недостатньо, тому на основі балансу реактивної потужності були обрані КП. 

Отже для підприємства легкої промисловості були встановлені наступні КП: 

- на НН: 2×УКРП-0,4-420-140У3; 1×УКРП-0,4-225-75У3; 1×УКРП-0,4-25-

5У3; 1×УКРП-0,4-90-30У3. ∑ 𝑄нку = 1180 кВАр; 

- на ВН: 2×УКВ-10-250 У3. Потужність КУ 𝑄вку = 500кВАр. 

Економія втрат електроенергії від компенсації реактивної потужності 

системи електропостачання підприємства легкої промисловості 

𝛿 △ 𝑊 =
△ 𝑊без КП −△ 𝑊з КП

△ 𝑊без КП
· 100% , (2) 

Втрати електроенергії підприємства складаються 

△ 𝑊 = ∑△ 𝑊пс + ∑△ 𝑊кл, (3) 

де ∑△ 𝑊кл – сумарні втрати електроенергії у кабельних лініях, МВт·год. 

∑△ 𝑊пс- сумарні втрати електроенергії у трансформаторах підстанцій 

Сумарні втрати електроенергії у трансформаторах підстанцій 

∑△ 𝑊пс = ∑△ 𝑊т гзп + ∑△ 𝑊т ктп, (4) 



де ∑△ 𝑊т ктп – сумарні втрати електроенергії у трансформаторах КТП 

10/0,4кВ, МВт·год; 
∑△ 𝑊т гзп – сумарні втрати електроенергії у трансформаторах ГЗП (2×ТМН 

– 2500/35/10, МВт·год. 

Втрати електроенергії у трансформаторах  

△ 𝑊т = 𝑛т ∙ (△ 𝑃х ∙ 8760 + кз
2 ∙△ 𝑃к ∙ 𝜏мах) ∙ 10−3 , (5) 

де кз – коефіцієнт завантаження трансформатора КТП; 

𝑛т – кількість встановлюваних трансформаторів. 

Витрати активної електроенергії у КЛ, МВт год за рік 

△ 𝑊кл =△ 𝑃кл ∙ 𝜏мах ∙ 10−3, (6) 

де 𝜏мах – число годин максимальних витрат ,год. 

Число годин максимальних витрат 𝜏мах = (0,124 +
𝑇мах

10000
)

2
∙ 8760 , 

𝑇мах – кількість годин використання максимуму, год; при 𝑇мах = 4000 

год/рік 𝜏мах = 2487,84 год ,  
Втрати активної потужності в КЛ, кВт 

△ 𝑃кл = 𝑛кл ∙ 3 ∙ Iр НР
2 ∙ 𝑟0 ∙ 𝑙кл ∙ 10−3 , (7) 

де 𝑟0 – питомий активний опір кабельної лінії,Ом/км; 

𝑙кл  – довжина кабельної лінії, км; 

𝑛т – кількість КЛ. 

 Результати розрахунку втрат електроенергії у трансформаторах КТП і ГЗП 

та втрат електроенергії у КЛ наведено в таблиці 2 та таблиці 3 . 

 

Таблиця 2 – Розрахунок втрат електроенергії у трансформаторах. 

Назва 

ПС 

Кількість і 

потужність 

трансформаторів 

з КП без КП 

кз 
△ 𝑊т , 

МВт·год 
кз 

△ 𝑊т , 
МВт·год 

ГЗП 2×ТМН –2500/35 0,65 181,27 0,83 224,50 

КТП 1 2×ТМ-1600 0,70 86,95 0,84 103,88 

КТП 2 ТМ-630 0,91 53,96 1,18 75,71 

КТП 3 ТМ-630 0,91 53,93 0,93 55,76 

КТП 4 ТМ-160 0,55 12,98 0,91 23,20 

Всього 391,69 Всього 483,05 

Таблиця 3 – Розрахунок втрат електроенергії у КЛ 10 кВ. 

Призначення КЛ КЛ типу 𝑛кл 

𝑟0 , 

Ом/к

м 

△ 𝑃кл ,  

кВт 

△ 𝑊кл , 

 МВт год за рік 

з КП 
без 

КП 
з КП 

без 

КП 

КЛ 1 ГПП-КТП 1 ААШв 3×95 2 0,329 0,46 0,62 1,14 1,54 

КЛ2 КТП1-КТП 2 ААШв 3×35 1 0,894 0,34 0,53 0,85 1,32 

КЛ3 ГПП- КТП 3 ААШв 3×35 1 0,894 0,20 0,63 0,50 1,57 

КЛ4 КТП 3- КТП 4 ААШв 3×35 1 0,894 0,01 0,02 0,025 0,05 

КЛ 5 ГПП - СД ААШв 3×35 2 0,894 0,04 0,04 0,10 0,10 

Всього 1,05 1,84 2,61 4,58 



Втрати електроенергії підприємства, вираз (3): 

△ 𝑊з КП = 391,69 + 2,61 = 394,3 МВт год за рік, 
△ 𝑊без КП = 483,05 + 4,58 = 487,63МВт год за рік. 

Значення втрат електоенергії у відсотках від споживання електроенергії 

(𝑊е = 13 040 МВт  год  за рік ) наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4- Сумарне значення втрат електоенергії підприємства 

Назва  без КП: △ 𝑊 ,% з КП: △ 𝑊  , % 

ГЗП 35/10 кВ 1,72 1,39 

КТП - 10/0,4 кВ 1,98 1,59 

КЛ-10кВ 0,04 0,02 

∑ 3,74 3 

 

Основні втрати електоенергії підприємства 98,9-99,3%  припадають на 

трансформатори ГЗП та КТП , втрати в КЛ складають - 1%. 

Сумарне значення втрат електроенергії наведено на рис. .2. 

 

  

Рис. 2 Значення втрат електроенергії підприємства. 

Різниця втрат електроенергії без компенсації реактивної потужності та з 

встановленням КП для системи електропостачання підприємства складе: 

𝛿 △ 𝑊 =
3,74 − 3

3,74
· 100% = 19,78 %. 

Висновок. Отже втрати електроенергії в елементах мережі підприємства 

знижуються на 19,78 % при використанні КП та складають 3%. 
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