
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
290 

УДК 621.316.176 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ  КОНДЕНСАТОРНИХ УСТАНОВОК 6 (10) КВ, 
ПІДКЛЮЧЕНИХ ДО ВІТКИ ЗДВОЄНОГО СТРУМООБМЕЖУЮЧОГО РЕАКТОРА 

Я. С. Бедерак 
Публічне акціонерне товариство «АЗОТ» 
вул. Першотравнева, 72, м. Черкаси, 18014, Україна. E-mail: ei@uch.net 
С. В. Олейнік 
Відкрите акціонерне товариство «Одеський припортовий завод»  
вул. Заводська, 3, м. Південний, 65000, Україна. E-mail: power_etl@opz.odessa.ua 
А. А. Шуляк 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
просп. Перемоги, 37, м.Київ, Україна. E-mail: shulyak@voliacable.com 
Розглянуто режими роботи конденсаторної установки, підключеної через вітку здвоєного реактора до мере-

жі, засміченої вищими гармоніками при наявності та відсутності навантаження в іншій вітці реактора. У проце-
сі дослідження варьювалась кількість секцій конденсаторної установки та змінювався рівень навантаження у 
другій вітці здвоєного реактора.  

Ключові слова: конденсаторна установка, гармоніка, резонанс напруг, резонанс струмів, здвоєний струмо-
обмежувальний реактор. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК 6 (10) КВ, 
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ВЕТВИ СДВОЕННОГО ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО РЕАКТОРА 

Я. С. Бедерак 
Публичное акционерное общество «АЗОТ» 
ул. Первомайская, 72, г. Черкассы, 18014, Украина. E-mail: ei@uch.net  
С. В. Олейник 
Открытое акционерное общество «Одесский припортовый завод» 
ул. Заводская, 3, г. Южный, 65000, Украина. E-mail: power_etl@opz.odessa.ua 
А. А. Шуляк 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» 
просп. Победы, 37, Киев, Украина. E-mail: shulyak@voliacable.com 
Рассмотрены режимы работы конденсаторной установки, подключенной через ветку сдвоенного реактора к 

сети, засоренной высшими гармониками при наличии и отсутствии нагрузки в другой ветке реактора. В процес-
се исследования варьировалось количество секций конденсаторной установки и изменялся уровень нагрузки во 
второй ветке сдвоенного реактора. 

Ключевые слова: конденсаторная установка, гармоника, резонанс напряжений, резонанс токов, сдвоенный 
токоограничивающий реактор. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Конденсаторні 

установки (КУ) 6 (10) кВ застосовуються для ком-
пенсації реактивної потужності індуктивного наван-
таження і, відповідно, підвищення коефіцієнту по-
тужності cos . Для підтримання величини cos  у 
допустимих межах при зміні потужності наванта-
ження КУ повинні бути регульованими. Підключен-
ня КУ на підстанціях і біля джерел реактивної  
потужності є ефективним енергозберігаючим  
заходом.  

За наявності потужного нелінійного навантажен-
ня (зварювальні установки, напівпровідникові вен-
тильні технологічні установки й т.ін.) у мережі 
з’являються струми вищих гармонік, які переванта-
жують КУ. Особливо це проявляється в резонансних 
режимах. При резонансі на конденсаторах зростає 
напруга, вони перегріваються, розпухають і навіть 
можуть вибухнути. 

За наявності вищих гармонік у конденсаторах 
виникають додаткові втрати, обумовлені збільшен-
ням тангенса кута діелектричних втрат та збільшен-
ням діючого значення струму конденсатора. Довго-

тривалий перегрів конденсаторів призводить до 
швидкого старіння ізоляції й тим самим до змен-
шення строку служби або навіть  до пробою ізоляції 
[1]. Європейський стандарт вмісту гармонік у мере-
жі IEEE Std 519–1992, наведений в [2], вимагає зме-
ншувати рівень гармонік у струмі навантаження. 
Вимоги до мінімального рівня гармонік напруги 
надано в [3]. 

У розгалужених схемах електропостачання на 
головних понижуючих підстанціях навантаження 
(як індуктивне, так і КУ) підключають через здвоєні 
струмообмежувальні реактори для обмеження стру-
мів короткого замикання на стороні 6 (10) кВ.  

Метою роботи є дослідження режимів роботи КУ, 
підключеної до вітки здвоєного реактора, при  
зміні кількості її секцій та зміні опору  
навантаження, приєднаного до іншої вітки цього 
реактора.  

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Для вивчення режиму роботи реактованої КУ задамо 
вхідні дані. 
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Режим 1. На ГПП встановлена групова конденса-
торна установка великої потужності. Друга вітка 
здвоєного реактора розімкнена. 

Схему підключення КУ до шин 6 кВ ГПП наве-
дено на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 − Однолінійна схема підключення КУ 
при одинарному режимі роботи здвоєного реактора 

Схему заміщення наведено на рис. 2.  

 

Рисунок 2 − Схема заміщення, що складається  
з послідовно з'єднаних активного опору,   

індуктивності та ємності 

Середня лінійна напруга системи шин ГПП:  
U ном = 6500 В. 

Фазна напруга: 6500 3752,8 .
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Номінальна лінійна напруга КУ:  UКУ = 6600 В. 
Номінальний струм усієї КУ:  Iном=469 А. 
Максимальна номінальна потужність КУ:  
Q = 5280 кВАр (вісім банок трифазних 

конденсаторів потужністю  660 кВАр кожна).  
Ємність кожного конденсатора в секції при 

з’єднанні у «трикутник»: С∆=48,25 мкФ. 

Ємність конденсатора в секції при перерахунку 
до з’єднання у «зірку»:  

СY=144,75 мкФ. 
Питомі втрати в КУ складають:  

ΔР0=0,07 Вт/ кВАр. 
Струмообмежуючий реактор типу  

РБАС-2х1000-6 має такі параметри: 
–  опір однієї вітки здвоєного реактора:  

Xр = 0,21 Ом, коефіцієнт зв’язку: Кзв=0,44; 
–  індуктивність однієї вітки здвоєного реактора:  

Lр= Xр/2πf = 0,21/100π=0,6685 мГн. 
–  втрати на фазу здвоєного реактора при номі-

нальному струмі:  ΔРном= 11,1 кВт. 
Для розрахунку режиму конденсаторної батареї 

виділимо одну фазу, для чого перетворимо 
з’єднання конденсаторів із «трикутника» у  
еквівалентну «зірку».  

Потужність фази однієї секції КУ: 
 

QYф=660/3=220 кВАр. 
Реактивний опір фази однієї секції КУ:  
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Ємність фази однієї секції КУ:  
СYф=1/(2πf× ХYф)= 1/(314×66)=48,253 мкФ. 

Активний опір фази секції КУ:  
0 4
2 2

0,07 2200 7 10
469

Yô
Yô

í î ì

P Q
R

I
 

    Ом. 

Активний опір реактора:  
Rp = ΔРном / Iном

2 = 11100/4692=0,0505 Ом. 
Резонансна частота при включенні n секцій КУ:  
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Лінійна напруга на конденсаторах (залежно від 
кількості включених секцій КУ) дорівнює:  
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Напруга на реакторі (від кількості включених 
секцій КУ):  
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Pn Ën P PU I R X  . 

Еквівалентна реактивна потужність ареактованої 
конденсаторної установки:  
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Опір магнітного зв’язку: .ì çâ ðX K Õ  
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Таким чином, на підставі проведених розрахун-
ків і результатів, зведених у табл.. 1, можливо зро-
бити висновок, що режим роботи реактованої КУ 
при синусоїдальному режимі не виходить за межі 
допустимих параметрів. Але помічено, що при ная-
вності в мережі вищих гармонік та при регулюванні 
КУ, можливе виникнення резонансу напруг на гар-
моніках, указаних у табл. 1. При резонансі та наяв-
ності вищих гармонік напруга на шинах КУ може 
значно перевищити номінальну напругу силових 
конденсаторів.  

За наявності навантаження обидві вітки здвоєно-
го реактора будуть завантажені струмом. Перша 
вітка – струмом КУ, а друга – струмом навантажен-
ня. Між вітками існує магнітний зв’язок, якого мож-

на позбутись, виконавши розв’язку, як це показано 
на рис. 3.   

      
 

1 2 Pзв звM K L L K L   
 

Рисунок 3 − Розв’язка магнітного зв’язку  
здвоєного реактора

  
Таблиця 1 − Характеристики режиму реактованої конденсаторної установки залежно від кількості задіяних 

секцій КУ при відсутності навантаження у другій вітці реактора 
 

 
 
Режим 2. Обидві вітки здвоєного реактора наван-

тажені (наскрізний режим роботи здвоєного реакто-
ра). До іншої вітки реактора приєднано навантажен-
ня, що дорівнює потужності КУ (рис. 4). 

У вітці 3Б (рис. 5) проходить струм, величина 
якого відрізняється від струму КУ. Навантаження в 
розрахунках вважається постійним і має активно-
індуктивний характер з коефіцієнтом потужності 
cosφн =0,8.   

На рис. 5 наведено схему заміщення електрично-
го кола, що складається зі здвоєного реактора, КУ та 
навантаження. 

Розрахунок еквівалентного опору z n екв1 у вітці 
3А проводиться для кожної гармоніки k та кожного 
ступеня n КУ окремо: 

1
1 ( ),

100n åêâ ð Yô P M
Yô

Z R nR j kj X X
k C

    


  

де n − номер ступеня КУ (n =1÷8). 

 
Рисунок 4 − Однолінійна схема підключення КУ 

при наскрізному режимі роботи 
 здвоєного реактора 
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Рисунок 5 − Схема заміщення електричного  
кола, що складається зі здвоєного реактора, КУ  

та навантаження 
 
Розрахунок еквівалентного опору z n екв2 у вітці 

3Б проводиться для кожної гармоніки k окремо за 
виразом: 

2 ( ).nåêâ nk p ìZ Rð Z kj X X     
Опір навантаження для кожної гармоніки k ви-

значається за виразом: 
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Еквівалентний опір усьго кола для кожного 
номера ступеня КУ визначається за виразом: 
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У програмі Mathcad 11 проведено розрахунки 
еквівалентного опору кола при різних 
навантаженнях у функції від номеру гармоніки та 
залежно від кількості секцій КУ. Результати 
наведено на рис. 6–9. 

 

  
Рисунок 6 − Еквівалентний опір при номінальному  

навантаженні у другій вітці реактора та при cosφн =0,8  

 
Рисунок 7 − Еквівалентний опір  при номінальному 

навантаженні у другій вітці реактора та при   
cosφн =0,8 залежно від кількості секцій (n) КУ та від 

гармонік (k), при яких виникає резонанс напруг 
 

 
Рисунок 8 − Еквівалентний опір при половинному 

навантаженні у другій вітці реактора та при cosφн =0,8 
залежно від кількості секцій (n) КУ та від  

гармонік (k), при яких виникає резонанс струмів 
 

 
Рисунок 9 − Еквівалентний опір при половинному 

навантаженні у другій вітці реактора та при  
cosφн =0,8 залежно від кількості секцій (n) КУ та від 

гармонік (k), при яких виникає резонанс напруг 
 

Аналізуючи залежність резонансних частот від 
значення струму у вітці з активно-індуктивним нава-
нтаженням, можливо зробити висновок, що при де-
якому значенні струму навантаження при постійному 
значенні струму КУ можливий резонанс струмів або 
напруги з урахуванням смуги пропускання контуру. 

ВИСНОВКИ. 1. Дослідження доказали небезпеку 
підключення КУ до однієї вітки здвоєного струмоо-
бмежувального реактора в тому випадку, коли в 
іншій вітці відсутнє навантаження. 

2. У тому випадку, коли в мережі є джерела ви-
щих гармонік і КУ підключена до однієї вітки здво-
єного струмообмежувального реактора, а до іншої 
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вітки  приєднано активно-індуктивне навантаження, 
є ймовірність виникнення паралельного та послідо-
вного резонансу у випадку наявності навантаження 
в іншій вітці реактора або тільки послідовного резо-
нансу у випадку відсутності навантаження у другій 
вітці реактора. 

3. Чим більше навантаження у вітці реактора, 
тим більше резонансна частота паралельного конту-
ру, що складається з індуктивностей вітки реактора 
та навантаження й ємністю конденсатора. 

4. Для мереж, у яких імовірні резонансні явища, 
запропоновано проводити моніторинг струму наван-
таження в обох гілках здвоєного струмообмежува-
льного реактора, щоб не допускати  збігу резонанс-
ної частоти частоти з частотою вищих гармонік 
електричної мережі.  
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RESEARCH OF MODE OF CAPACITOR  BANKS 6 (10) KV, THAT CONNECTED TO THE BRANCH 
OF THE DUPLEX CURRENT - LIMITING REACTOR 
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In the present work we considered modes of the capacitor bank, connected to the high-voltage network via the 

branch of the duplex current-limiting reactor, in the presence and the absence of the load in the other branch. The 
number of sections of the capacitor bank and the level of the load in the second branch of the reactor was varied. 

Key words: capacitor, harmonic, resonance voltage, current resonance,  duplex  current-limiting reactor. 
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