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Рис.4 

Как видим решения 1J , 2J , 3J  полученные методом Крамера совпадают с 
решениями, полученными методом обратной матрицы. СЛАУ, описывающая цепь 
переменного тока, решается аналогично, ответ получается в комплексном виде. 
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ДОРОФЄЄВ Б.В, ТРИЛЛЄР Є.А.. к.т.н, ПЕТЕЛІН Е.А., к.т.н (КІІ ДонНТУ)  

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ 
ПОТУЖНОСТІ 

 
Розглянуто сучасне становище компенсації реактивної потужності в системі 

електропостачанняшахти та негативний вплив на цей процес потужних споживачів 
енергії з напівпровідниковими перетворювачами, які є джерелами вищих гармонік. 
Запропонована схема вибору системи компенсації реактивної потужності на 
підприємстві. 

 
Проблемою енерго- і ресурсозбереження займаються вже давно й досить багато, 

але проте вона й донині залишається однією з найбільш актуальних. Основним 
споживачем електроенергії в нашій країні є промисловість. На даний час в 
енергозабезпеченні діяльності промислового підприємства частка електроенергії. в 
середньому, становить більш трьох чвертей загального обсягу споживання 
енергоносіїв. А виходить, саме в цьому енергетичному ресурсі перебувають значні 
резерви підвищення ефективності виробництва й зокрема для гірничих підприємств. 

Вугільна промисловість є однією з найбільш енергоємних галузей України. В 
загальній сумі витрат на енергоносії витрати на електроенергію досягають 80-85%, що 
в собівартості вугілля, в окремих випадках, складає близько 30%. Тому ефективне 
використання електроенергії в гірничий промисловості України є важливою задачею, 
яку варто вирішувати з погляду найбільш раціонального її використання у виробництві 
при дотриманні режимних обмежень в енергосистемі. 

Одним з основних напрямків скорочення втрат електроенергії і підвищення 
ефективності електроустановок промислових підприємств є компенсація реактивної 
потужності з одночасним підвищенням якості електроенергії безпосередньо в мережах 
підприємств. Рівень реактивної потужності двигунів, генераторів і мережі підприємства 
в цілому оцінюється коефіцієнтом потужності споживача cosφ, що визначається як 
відношення споживаної активної потужності до повної, дійсно взятої з мережі. Чим 
нижче коефіцієнт потужності cosφпри одному й тому же активному навантаженні 
електроприймачів, тим більше втрати потужності й падіння напруги в елементах 
систем електропостачання. Тому варто завжди прагнути до одержання значення 
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коефіцієнта потужності на рівні cosφ=0,95...0,97.  
З другого боку, непродуктивне споживання електричної енергії гірничими 

підприємствами пов'язане з неконтрольованими холостими пробігами підземних машин 
і механізмів і їхньою недостатньою завантаженістю, що знижує значення коефіцієнта 
потужності cosφ електричної системи.  

З точки зору енергозбереження, визначальним фактором при виборі параметрів і 
режимів роботи системи електропостачання промислового підприємства є бажаний 
рівень споживання потужності від енергосистеми. Між енергосистемою й споживачами 
електроенергії існують складні взаємини, котрі регламентовані Правилами 
користування електроенергією. Так, зокрема,на споживача покладається 
відповідальність за раціональну витрату електроенергії при цьому останній 
зобов'язаний підтримувати заданий рівень компенсації реактивної потужності. 

Головним завданням енергозбереження на сучасному етапі – є досягнення більш 
раціонального використання засобів виробництва за для оптимізації 
співвідношенняміж споживанням електроенергії та видобутком вугілля. Основна мета – 
це скорочення кількості електроенергії, що припадає на одиницю готової продукції, 
тобто на одну тону видобутку вугілля. Головна ідея цього процесу полягає у більш 
повному та ефективному використанні енергоресурсів, що є в наявності.  

З цього приводу слід зауважити, що практично усе підземне енергоємне гірниче 
обладнання яке використовується на вугільних шахтах приводиться в дію 
асинхронними двигунами (на поверхні підприємств ситуація дещо інша) та живиться 
від силових понижуючих трансформаторів. Таким чином, можна казати про те, що 
підземне навантаження електросистемишахти має фактично яскраво виражений 
індуктивний характер, а величина фактичного коефіцієнту потужності cosφ складає 
близько cosφ=0,55-06.  

Як відомо [1], це обумовлено тим, що режим роботи електроприймачів та 
пристроїв для перетворювання електроенергії з індуктивним характером навантаження 
пов'язаний зі споживанням і генерацією активної й реактивної потужності. Активна 
потужність передається до електроприймачів від генераторів електростанцій - єдиних її 
джерел - одночасно із супутньою їй реактивною потужністю, необхідною для 
забезпечення роботи асинхронних двигунів, трансформаторів і інших приймачів. 

При передачі реактивної потужності від електростанцій до місця її споживання в 
мережі з'являються додаткові втрати напруги й електроенергії. Ці додаткові втрати 
можуть бути зменшені при використанні джерел реактивної потужності, розташованих 
максимально близько від місць споживання реактивної потужності. 

В якості джерел компенсації реактивної потужності можуть бути використані 
синхронні компенсатори, синхронні двигуни, батареї конденсаторів і тиристорні 
джерела компенсації реактивної потужності. 

Установка пристроїв, що компенсують, у мережах промислових підприємств є 
одним з ефективних способів зниження втрат електроенергії в мережах підприємств і 
енергосистем. В умовах гірничих підприємств оптимальна компенсація реактивної 
потужності здобуває особливо важливе значення як засіб прогресивного проектування 
й експлуатації систем електропостачання. Це пояснюється рядом специфічних 
особливостей електропостачання гірничих підприємств. Основні з них:  

• наявність розгалужених мереж напругою до й вище 1000 В;  
• одержання живлення від енергосистем для багатьох гірничих підприємств по 

протяжним лініям електропередач 10 кВ;  
• наявність потужних пересувних гірничих машин і механізмів з електроприводом 

напругою до й вище 1000 В, що одержують живлення по гнучких шлангових кабелях;  
• знаходження апаратури керування й пуску від джерела електропостачання 
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(пересувної комплектної трансформаторної підстанції) на такому ж видаленні, що й сам 
двигун;  

• збільшення довжини й відповідно опору шахтних електричних мереж у міру 
розширення фронту гірничих робіт.  

В цілому проблема компенсації реактивної потужності включає рішення 
наступних завдань: 

• визначення оптимального значення вхідної реактивної потужності для окремих 
підприємств у режимах найбільших і найменших навантажень енергосистеми; 

• визначення оптимального значення сумарної потужності пристроїв, що 
компенсують, які необхідно встановити в електричних мережах підприємств; 

• вибір потужності й місць розміщення пристроїв, що компенсують, у мережах 
підприємств; 

• вибір оптимального режиму роботи пристроїв, що компенсують, з урахуванням 
вимог енергосистеми. 

Стосовно гірничої промисловості одним з основних напрямків реалізації 
програми створення електрообладнання нового покоління є розробка систем керування 
і джерел реактивної потужності для умов вугільних шахт [2]. Пристрої компенсації 
реактивної потужності у підземних системах електропостачання вугільних шахт 
зменшують витрати електроенергії в 1,25 рази, дають економію міді на 20%, 
підвищують продуктивність гірничих машин на 10%. 

Так для УкрНДІВЕ протягом останнього десятиріччя головним напрямком 
діяльності стало створення й впровадження енергозберігаючих технологій на базі 
частотно-регульованих систем автоматизованого електропривода, компенсації 
реактивної потужності в розподільних мережах промислових підприємств, а також 
сучасних систем обліку електроенергії. Результатом діяльності УкрНДІВЕ в цьому 
напрямку явилась установка конденсаторна руднична високовольтна типу УКРВ-6,3. 
Установка призначена для компенсації реактивної потужності (підвищення коефіцієнта 
потужності) в електричних мережах напругою 6 кВ частоти 50 Гц систем підземного 
електропостачання шахт і рудників, у тому числі небезпечних по газу (метану) і 
вугільного пилу. 

Нинішній стан вітчизняних енергосистем характеризується заниженим в 
порівнянні з оптимальним ступенем компенсації реактивної потужності 0,2 - 0,3 квар 
на 1 кВт установленій потужності електростанцій [3], у той час як у промислово 
розвинених країнах ступінь компенсації перевищує 0,6 квар/кВт, а в окремих 
енергосистемах досягає 1 квар/кВт. Низький ступінь компенсації реактивної 
потужності суперечить основному завданню електроенергетики на сучасному етапі, що 
полягає в максимальній економії енергоресурсів, зниженні втрат електроенергії в 
мережах і підвищенні її якості у вузлах споживання. 

Відомо, що найбільш економічним засобом компенсації реактивної потужності є 
батареї конденсаторів. В електричних мережах промислово розвинених країн до 50 % 
реактивної потужності компенсується батареями конденсаторів. 

Конденсаторні джерела реактивної потужності одержали широке поширення 
завдяки відносно низькій вартості, зручності експлуатації й, що вкрай важливо, малим 
питомим втратам. Питомі втрати сучасних конденсаторів для компенсації реактивної 
потужності становлять 0,1-0,5 Вт/квар. 

Таким чином, можна сподіватися, що проблема компенсації реактивної 
потужності в підземних умовах, найближчим часом, почне вирішуватися. 

Але цей процес має деякі перешкоди і пов'язано це з наступними причинами. 
Останнім часом в підземних й поверхневих комплексах гірничого обладнання 
набувають поширення схеми електропривода каскадної, частотно-керованої системи, 
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системи «тиристорний перетворювач-двигун» тощо. У порівнянні з електромашинними 
такі системи привода мають високі регулювальні властивості й поліпшені енергетичні 
показники. Основними факторами зниження споживання електроенергії при заміні 
асинхронного електропривода (з релєйно-контакторною апаратурою керування й 
реостатним регулюванням швидкості) частотно-регульованим із застосуванням 
асинхронного короткозамкненого електродвигуна й тиристорного перетворювача 
частоти з безпосереднім зв'язком є такі: 

• виключення втрат електроенергії в реостатах у режимах розгону, гальмування й 
роботи на низьких швидкостях; 

• рекуперація електроенергії в мережу в генераторному режимі роботи; 
• зниження моменту інерції частин підйомної машини, що рухаються, у зв'язку із 

застосуванням електродвигуна з короткозамкненим ротором. 
Наприклад автори [4] вказують, що економія електроенергії від впровадження 

частотно-регульованого електропривода шахтної підйомної машини з урахуванням 
режимів ревізії стовбура й канату становить 20—50 % від споживаної електроенергії 
залежно від технологічних особливостей і параметрів підйомних установок.  

Розвиток сучасних технологій напівпровідників (елементів з нелінійними вольт-
амперними характеристиками) веде все більш до зростаючої кількості споживачів, 
керованих тиристорами й конверторами. На жаль, конвертори збільшують значення 
індуктивної реактивної потужності й погіршують несинусоїдальну форму струмової 
кривої. Ці перешкоди мережі ведуть до ушкоджень і помилковим включенням 
устаткування й приладів. 

Типовий струм конвертора являє собою накладення різних синусоїдальних 
складових току, тобто основної мережевої частоти й певного числа так званих вищих 
гармонік ( у трифазній мережі в першу чергу гармоніки 5-го, 7 –го й 11-го порядків).  

Найбільш серйозні порушення якості електроенергії в електричній мережі мають 
місце при роботі потужних керованих вентильних перетворювачів. 

Залежно від схеми випрямлення вентильні перетворювачі генерують у мережу 
наступні гармоніки струму: при 6-фазній схемі — до 19-го порядку; при 12-фазній 
схемі — до 25-го порядку включно. 

Вищі гармоніки струму й напруги викликають додаткові втрати активної 
потужності у всіх елементах системи електропостачання: у лініях електропередачі, 
трансформаторах, електричних машинах, статичних конденсаторах, тому що опори цих 
елементів залежать від частоти. 

У конденсаторах, призначених для компенсації реактивної потужності, навіть 
невеликі напруги вищих гармонік можуть викликати значні струми гармонік. На 
підприємствах з більшою питомою вагою нелінійних навантажень батареї 
конденсаторів або відключаються захистом від перевантаження по струму або за 
короткий строк виходять із ладу через спучування банок. Це відбувається через те, що 
наявність вищих гармонік веде до підвищення струму в конденсаторах, тому що 
реактивний опір конденсаторів зі зростанням частоти - зменшується. Паралельно зі 
зростанням струму в конденсаторах, який можна регулювати за допомогою 
конструктивних заходів, у несприятливих випадках у мережах можуть виникнути 
резонансні явища. Компенсаційні конденсатори та індуктивності трансформатора й 
мережі являють собою резонансний контур. Якщо власна частота такого контуру 
збіжиться із частотою вищих гармонік, то можливе виникнення коливань зі значними 
надструмами й перенапругами. Це веде до перенавантажень і ушкодженням в 
електричних установках. 

«Забруднення» мереж змінного струму вищими гармоніками може приводити до 
наступних наслідків [5]: 



58 
 

• зниження терміну служби конденсаторів; 
• передчасне спрацьовування контакторів і інших запобіжників; 
• вихід з ладу або помилкова діяльність комп'ютерів, приводів двигунів, пристроїв 

освітлення й ін. чутливих споживачів; 
• прискорене старіння ізоляції електричних машин, трансформаторів, кабелів; 
• погіршення коефіцієнта потужності електроприймачів; 
• погіршення або порушення роботи пристроїв автоматики, телемеханіки, 

комп'ютерної техніки й інших пристроїв з елементами електроніки; 
• погрішності вимірювань лічильників електроенергії, які приводять до неповного 

обліку споживаної електроенергії; 
• порушення роботи самих вентильних перетворювачів при високому рівні вищих 

гармонійних складових. 
Для зниження резонансної частоти мережі до значення, величина якого нижче 

значення найменшої вищої гармоніки даної мережі, до конденсатора підключають 
дросель (реактор). Цим запобігають виникненню резонансу між конденсаторами й 
мережею, а значить і зростанню струмів вищих гармонік. 

Крім того, таке включення має ефект фільтра, при якому зменшується ступінь 
викривлення напруги. Воно рекомендується в тих випадках, коли частка споживачів, 
що забруднюють мережу вищими гармоніками, становить менше 20 % усіх споживачів 
мережі. Резонансна частота конденсатора, включеного послідовно із дроселем, завжди 
лежить нижче частоти 5-ой гармоніки. Для струмів вищих гармонік ланцюг фільтра 
являє собою дуже низький повний опір. Тому більша частина таких струмів 
направляється в цій контур. 

 На необхідність застосування фільтрів у системах компенсації реактивної 
потужності вказують наступні автори [7, 8], які вважають, що в енергосистемах, що 
містять потужні споживачі енергії з напівпровідниковими перетворювачами, звичайно 
суттєво спотворюються напруги й струми електромереж. Особливо великі викривлення 
при наявності в системах потужних перетворювачів на одноопераційних тиристорах. 
Комутаційні процеси в цих пристроях також приводять до виникнення в мережах 
резонансних явищ. 

У більшості випадків для зниження викривлень напруги мережі застосовують 
резонансні LC-фільтри, а також RC-ланцюги. Разом з тим сучасний стан силових 
напівпровідникових систем дозволяє для поліпшення якості електроенергії 
використовувати активні фільтри, побудовані, наприклад, на модулях IGBT 
(біполярний транзистор з ізольованим затвором) [7, 8]. Ці пристрої можуть виконувати 
й інші завдання: компенсувати реактивну потужність електромереж, відновлювати 
симетрію напруг. У якості потужних активних фільтрів розглядається застосування 
багаторівневих, многотактних і каскадних напівпровідникових перетворювачів. 
Розробляються також перетворювачі інших типів. Тому планування побудови системи 
компенсації реактивної потужності на підприємстві, доцільно проводити з урахуванням 
електромагнітної сумісності споживачів за наступною схемою (рис.1) 

Висновки: 
1. Компенсація реактивної потужності є суттєвим фактором, який сприяє 

зниженню споживання електроенергії підприємством; 
2. Застосування в системах електропостачання підприємств схем компенсації 

реактивної потужності сприяє поліпшенню параметрів якості споживаної 
підприємством електроенергії; 

3. Компенсацію реактивної потужності доцільно виконувати конденсаторними 
установками оскільки вони характеризуються малими, порівняно з іншими пристроями. 
питомими втратами електроенергії, які становлять 0,1-0,5 Вт/квар; 
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Рисунок 1 - Планування системи компенсації реактивної потужності на 

підприємстві 
 

4. В енергосистемах, що містять потужні споживачі енергії з 
напівпровідниковими перетворювачами, звичайно суттєво спотворюються напруги й 
струми електромереж за рахунок виникнення вищих гармонік, що практично зводить 
нанівець усі зусилля по компенсації реактивної потужності; 

5. Побудову системи компенсації реактивної потужності на підприємстві, 
доцільно проводити з урахуванням електромагнітної сумісності споживачів; 

6. Для запобігання негативному впливу вищих гармонік на роботу електромереж 
та споживачів енергії необхідно застосовувати резонансні або активні фільтри, які 
пригнічують усі неосновні складові струмів мереж у певному діапазоні частот, у тому 
числі неканонічні й низькочастотні складові; 

7. Активні фільтри є багатофункціональними пристроями й, крім фільтрації 
струмів і напруг електромереж, можуть забезпечувати компенсацію реактивної 
потужності й симетрировання трифазних систем струмів і напруг. 
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УДК 621.31 

КАЛИНИЧЕНКО В.В., КРИЛОВ А.О. (КІІ ДонНТУ)  
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОХІДНИЦЬКОЇ 

ДІЛЬНИЦІ ШАХТИ 
 

Зроблено короткий аналіз електропостачання довгих підготовчих виробок шахт, 
порівняно схеми електропостачання різного рівня напруги, зроблено оцінку цих схем за 
втратою напруги та визначено максимально допустиму довжину кабелю в 
залежності від потужності дільничної трансформаторної підстанції.  

 
На вугільних шахтах для проходки пластових виробок частіше використовують 

прохідницькі комбайни та допоміжне обладнання, напруга живлення яких складає 660 
або 1140В. У тупикових виробках повинна застосовуватися електроапаратура, що має 
іскробезпечні ланцюги керування та забезпечує нульовий захист, автоматичний 
контроль безпечної величини опору ланцюга заземлення машин, захист від замикань у 
ланцюгах керування, захист від самовключення при перевищенні напруги до 50% вище 
номінального і захист від включення напруги при зниженому опорі ізоляції відносно 
землі. При порушенні провітрювання тупикової виробки або при загазуванні окремих її 
місць напруга з електроустаткування тупикової виробки повинна бути відключена за 
допомогою групового апарата або встановленого перед ним автоматичного вимикача. В 
якості групового апарата повинні застосовуватися електричні апарати (магнітні 
пускачі, автоматичні вимикачі, високовольтні ячейки, групові контактори в 
комплектних розподільних пристроях), що мають блокувальне реле витоку, нульовий 
захист і іскробезпечні параметри ланцюга дистанційного керування. Дистанційне 
керування груповими апаратами повинне здійснюватися по трьохпровідній схемі. 

Робота прохідницької дільниці не можлива без вентилятора місцевого 
провітрювання (ВМП). Живлення робочого і резервного ВМП повинне здійснюватися 
від різних ПДПП (підземних дільничних пересувних підстанцій – трансформаторів) або 
від одної ПДПП, що має два виводи для живлення робочого і резервного ВМП. 
Електрична мережа резервного ВМП повинна бути відділена від інших 
електроспоживачів ПДПП за допомогою автоматичних вимикачів. Допускається 
установка вибухобезпечних пересувних підстанцій у виробках, провітрюваних ВМП, за 
умови застосування апаратури автоматичного газового захисту і контролю подачі 
повітря вентилятором, що впливає на КРУ (комплектний розподільний пристрій) цієї 
підстанції, установленої на свіжому струмені повітря. В електричній мережі напругою 
вище 1200В, від якої живляться ці ПДПП, повинен застосовуватися захист від витоків 
струму (замикання) на землю. 

Для забезпечення безперервної роботи ВМП його пускач повинний підключатися 


