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Staré zařízení v novém prostředí
Kondenzátorové baterie používané pro kompenzaci základního jalového výkonu jsou nezbytné
pro ekonomický provoz systémů, které obsahují odporově-indukční zátěže. Odporově-indukční
zátěže jsou všudypřítomné vlastně již od počátků elektroenergetiky. Avšak od té doby, co značné
nelineární zátěže se taktéž stávají všudypřítomné, se v souvislosti s kondenzátorovými bateriemi
objevila dvě nová rizika:
• proudové přetížení kondenzátorů,
• paralelní rezonance kapacit s indukčnostmi v jejich (elektrické) blízkosti.
Kompenzační kondenzátory jsou stále nepostradatelné a je docela snadné je navrhnout a nebo je
inovovat tak, aby se vyrovnaly s novými požadavky. Tento Průvodce určuje optimální přístup k
volbě mezi novým zařízením a nebo inovací stávajících kondenzátorových baterií tak, aby se
předešlo problémům způsobeným harmonickými.

Základní fakta: Charakteristiky indukčností a kapacit
Z elektrotechnického hlediska je indukčnost analogická k setrvačnosti hmoty v mechanickém
systému. Tlumivka, tj. prvek s definovanou a cílenou velikostí indukčnosti, představuje elektrický
ekvivalent setrvačníku, který by měl definovanou setrvačnost. Samozřejmě že vše, co má
hmotnost, má rovněž setrvačnost a obdobně, jakákoli část vodiče má parazitní indukčnost.
Jak indukčnost L, tak kapacita C představují jalové složky s reaktancí a jalovým výkonem
vtékajícím / vytékajícím, přičemž vstupní kapacitní jalový výkon je ekvivalentní výstupnímu
indukčnímu jalovému výkonu a naopak. Ve skutečnosti jalový výkon nemá jasně definovatelný
směr svého toku. Reaktance jsou počítány následovně:

Tedy indukční reaktance XL je úměrná frekvenci f, zatímco kapacitní reaktance XC je nepřímo
úměrná frekvenci f. Pro jakoukoli paralelní kombinaci L a C zde bude frekvence fo, při které jsou
si reaktance rovny – nazývá se rezonanční frekvence. Tato frekvence, ve které kombinace LC
osciluje, je počítána následovně:

Pokud jde o předbíhající proudy, může se zdát trochu těžké představit si, jak může být kapacitní
proud dostatečně inteligentní na to, aby věděl dopředu, co udělá napětí, které jej řídí, o čtvrt
periody později. Ale jakýmsi způsobem se to doopravdy děje. Přesněji, je to jakákoli změna
proudu, který se zpožďuje nebo předbíhá oproti odpovídající změně napětí, např. průchod nulou.
Vychází to z energie akumulované v kapacitě a ze speciálních parametrů křivky.
Elektrická kapacita odpovídá pružnosti (elastičnosti) mechanických komponent. Kondenzátor
může být vyroben s definovanou kapacitou, odpovídající pružině v mechanickém systému, ale
stejně jako kterýkoli materiál je pružný (elastický) do určité míry, je mezi jakýmikoli dvěmi kusy
vodivého materiálu určité množství parazitních kapacit.
Otázkou je, zda jsou tyto parazitní reaktance dostatečně velké, aby se uplatnily v technické praxi.
Při velmi vysokém napětí nebo při vysokých frekvencích často jsou, ale obvykle to není případ
hladiny nízkého napětí a síťové frekvence.
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Energie obsažena v každém z těchto dvou zásobníků energie je dána vztahy:

kde:
D = elastická konstanta (prodloužení na jednotku síly, Hookův zákon)
s = prodloužení (okamžitá vzdálenost vzhledem k ustálenému stavu)
m = hmotnost
v = rychlost pohybu této hmoty
ve kterých s a v by mohly a měly být napsány jako funkce času s(t) a v(t), a to proto, že se
periodicky mění s časem.
Tedy kombinace obou, setrvačné hmoty a pružiny, poskytuje systém se dvěma zásobníky energie.
Energie, která je uvolňována z jednoho prvku může téci přímo do toho druhého. Jestliže je
pružina natažena a uvolněna, hmota bude zrychlena silou, která vychází z uvolňující se pružiny.
Při průchodu této síly nulou je pružina ve svém uvolněném stavu a hmota se pohybuje s
maximální rychlostí. Protože hmota má setrvačnost, bude pokračovat v pohybu a přitom
stlačovat pružinu tak, že je energie přenesená z pohybující se hmoty zpět do pružiny. Pokud jsou
zásobníky energie kondenzátory a indukčnosti, tah v natahované/stlačované pružině souvisí s
kladným/záporným napětím v kondenzátoru a rychlost hmoty je proud, který rovněž mění
polaritu v pravidelných intervalech. Všechny změny polarity nastávají střídavě a v konstantních
intervalech, první je napětí, potom proud, každou čtvrtperiodu (nebo každých 90°, protože
všechny změny těchto dvou veličin, setrvačnosti a rychlosti v mechanice, napětí a proudu v
elektrických modelech, sledují funkci sinus). Na základě fázového posunu 90° je možné taky říci,
že jedna z veličin sleduje funkci kosinus a za předpokladu lineárních a bezeztrátových prvků, v
jakémkoli časovém okamžiku během kmitání platí:
potom vnitřní energie:

v jakémkoli časovém okamžiku. Se skutečnými prvky se objevují ztráty a potom se fázový posun
proudu oproti napětí v indukčním / kapacitním prvku stává o něco menší než +90°. Ale pokud
jsou provozovány v předepsaném rozsahu, jsou ztráty nízké a pokud je tlumivka správně
navržena, je vliv nelinearity materiálu jádra tlumivky pro technické účely většinou zanedbatelný.
Co je zvláštního na sinusovém průběhu?
Sinusová napětí budí sinusové proudy a sinusové proudy
způsobují sinusové úbytky napětí. Platí to pouze pro
sinusové průběhy a nebo pro jakoukoli funkci? Přímá
odpověď zní, že je to zvláštnost sinusovky. Prohlédněte si
příklady jiných průběhů na Obrázku 1 a 2. Pouze pro
odporové prvky jsou okamžité hodnoty napětí úměrné
okamžitým hodnotám proudu, takže každá napěťová
křivka vyvolává proudovou křivku stejného tvaru a naopak.
Pro jalové zátěže (např. v případě indukčnosti L) je
okamžité napětí úměrné rychlosti změny proudu v čase
(di/dt) nebo (v případě kapacity C) proud je úměrný
rychlosti změny okamžitého napětí v čase (du/dt). To samé
platí pro sinusové a kosinusové průběhy.
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L proud s obdélníkovým
napětím
Obdélníkové napětí

Obrázek 1 - Obdélníkové napětí
způsobuje lichoběžníkový proud
v ideální (bez ztrátové) tlumivce.
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Trojúhelníkový proud
C napětí
plus trojúhelníkový proud

Obrázek 2 - Trojúhelníkový proud
tekoucí přes kondenzátor.

Obrázek 3 - Sinusová napětí budí kosinusové
proudy do jalových složek

Sinusové průběhy proudu a napětí pro odporové a reaktanční komponenty mají stejný tvar, ale s
fázovým posunem. Pro jalové složky je napětí úměrné rychlosti změny proudu. Ale rychlost
změny sinusovky je popsána kosinusovkou, která má stejný tvar a zcela jiný počáteční bod.
Vzhledem k tomu, že počáteční bod síťových napětí a proudů leží někde v minulosti, kde to již
není důležité, se zdá, jakoby sinusová napětí vedla sinusové proudy a sinusové proudy
způsobovaly sinusové úbytky napětí pouze s fázovým posunem mezi nimi.

Co je to jalový výkon?
Při odporových zátěžích jsou okamžité hodnoty napětí a proudu vzájemně úměrné (Obrázek 4),
při reaktančních prvcích nejsou (Obrázek 6). Ve druhém případě, jestliže jedna z těchto veličin má
sinusový průběh, stejně tak jej bude mít i druhá, ale s fázovým posunem mezi nimi; z tohoto
důvodu, během dvou úseků každé periody sinusového průběhu mají stejné znaménko, ale během
druhých dvou úseků jsou jejich znaménka různá. Během těchto dvou intervalů opačných polarit
napětí a proudu je jejich součin (výkon) negativní, takže ve skutečnosti se odběratel energie
přechodně mění na „zdroj“ energie. Elektrická energie absorbovaná čtvrtperiodu předtím nebyla
spotřebována (tzn. přeměněna na jinou formu energie, jako například teplo), ale byla
akumulována a nyní je obnovena a vrácena zpět do sítě. Skutečná “činná” energie přenesená
během každé celé periody se rovná integrálu energie, což je plocha pod napětím, násobeným
proudovou křivkou (šedé plochy na obrázcích) tak, aby úseky pod osou byly z výše uvedeného
odečteny. Takže základní jalová energie je oscilací energie.

Obrázek 4
Odporová zátěž.

Obrázek 5
- Odporově-indukční zátěž.

Obrázek 6 - Indukční zátěž.

Definice jalového výkonu, která vychází ze sinusových napětí a jalových zátěží, je doposud stále
relativně jednoduchá. Avšak jalový výkon je rovněž přítomný u odporových zátěží s řízením
fázového úhlu. V německém elektrotechnickém časopise jeden autor tvrdil, že takováto zátěž
(např. žárovka se stmívačem) nevyvolává základní jalový výkon, protože v celém průběhu vlny
není žádný časový úsek, kde napětí a proud mají opačné polarity. Vyprovokoval záplavu
nesouhlasu mezi čtenáři, kteří poukazovali na to, že ve Fourierově analýze takovéhoto proudu
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řízeného fázový úhlem základní vlna má zpožděný fázový posun vůči napětí, takže je evidentní,
že tam je základní jalový výkon. Oba pohledy zní logicky, ale který z nich je správný?
Obrázek 7 poskytuje vysvětlení. Podíváme-li se na zátěž z jednoduchého hlediska (horní řádek
Obrázku 7), není zde žádný jalový výkon – proud je ve fázi s napětím (navzdory zdeformovanému
tvaru vlny) a účiník je jedna. Ale celková zátěž vyskytující se v běžném systému, který by měl být
zkoumán ze systémového pohledu, je zobrazena ve spodním řádku na Obrázku 7. Nyní má
napěťová vlna opět tvar sinusovky a účiník je nyní o 0,8 zpožděný (viz. naměřené hodnoty W, VA
a VAR).

Obrázek 7 - Vyvolává odporová zátěž řízená fázovým úhlem základní jalový výkon a nebo ne? Z pohledu distribuční
společnosti je zde rozhodně další dopad na síť, zatímco k oscilaci energie, což někteří experti chápou jako předpoklad
pro existenci jalové energie, nedošlo.

Proč kompenzovat?
V normální síti je mnoho souběžně působících zátěží. Mnohé budou odporové, zatímco některé
mají kapacitní složku, kde průběh proudu je trochu urychlený před průběhem napětí (předbíhá)
a ostatní mají indukční složku, kde se proud zpožďuje za přiloženém napětím. Ve většině sítí
převažují odporově-indukční zátěže, takže celkový proud bude mít odporově-indukční povahu
(Obrázek 5). Tato neustálá, ale nežádoucí, oscilace energie znamená přídavný tok proudu
v kabelech a transformátorech, který zvětšuje jejich zatížení, způsobuje dodatečné odporové
ztráty a využívá potenciálně větší část jejich kapacity. Proto základní důvody kompenzace jsou,
abychom se vyhli:
• nežádoucím požadavkům na přenosovou kapacitu,
• ztrátám energie tímto způsobeným,
• přídavným úbytkům napětí, které způsobují přídavné proudy v distribuční soustavě.
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Tyto dodatečné úbytky napětí v soustavě
jsou důležité; reaktanční proud tekoucí
odporem způsobuje skutečné výkonové
ztráty. Kdekoli je impedance převážně
Výstupní napětí s kapacitní zátěží
reaktanční, rychlé změny reaktančního
Výstupní napětí s odporovou zátěží
proudu mohou způsobit flikr (blikání).
Dobrým příkladem toho je stavební jeřáb
Výstupní napětí s indukční zátěží
připojený k relativně malému distriPoměrné zatížení S/SN
bučnímu transformátoru, když je stavěn
nový dům v obytné čtvrti. Jeřáby jsou
obvykle poháněny reléově řízenými
Obrázek 8 - Úbytek napětí na transformátoru (zde 630kVA
třífázovými indukčními motory, které jsou
podle HD 428 seznam C) je při odporové zátěži minimální,
poměrně často přepínány mezi stavy stop/ největší při induktivní zátěži a záporný při kapacitní zátěži.
start, pomalu/rychle a dolů/nahoru. Rozběhové proudy těchto motorů jsou velmi
vysoké, několikanásobky proudu jmenovitého, a navíc tyto rozběhové proudy mají velmi vysokou
indukční složku s účiníkem okolo cos ϕ=0,3 nebo dokonce menším u větších strojů. Úbytek napětí
na transformátoru je rovněž převážně indukční, takže tento úbytek napětí má více méně stejný
fázový úhel jako rozběhový proud motoru a přispívá k flikru mnohem více než stejný proud
odebíraný odporovou zátěží (Obrázek 8). Avšak to taky znamená, že tento flikr může být snadněji
snížen přidáním kondenzátoru, který by kompenzoval indukční složku rozběhového proudu
motoru.

Jak kompenzovat za současných podmínek
Řízení a regulace jalového výkonu
Běžně je žádoucí kompenzovat jalový výkon. Je docela snadné toho dosáhnout přidáním
odpovídající kapacitní zátěže paralelně s odporově-indukčními zátěžemi tak, že indukční složka
bude vyrovnaná. Takže zatímco kapacitní prvek dodává svou akumulovanou energii zpět do sítě,
indukční složka ji odebírá a naopak, protože předbíhající a zpožďující se proudy tečou v opačných
směrech ve kterémkoli časovém okamžiku. Tímto způsobem je celkový proud redukován
přidáním zátěže. Toto se nazývá paralelní kompenzace.
Její řádné provedení vyžaduje vědomosti o tom, jak velká indukční zátěž je v instalaci, jinak může
nastat překompenzování. V tomto případě by se instalace mohla stát odporově-kapacitní zátěží,
což by mohlo být v extrémních případech horší než nemít vůbec žádnou kompenzaci. Pokud se
zátěž – přesněji její induktivní složka – mění, potom je nutná proměnlivá kompenzace. Běžně se
toho dosahuje spojováním kondenzátorů do skupin a jejich zapínání a vypínání po skupinách
pomocí relé. To samozřejmě způsobuje proudové špičky s následným opotřebováním kontaktů,
rizikem svaření kontaktů a indukovaná napětí v souběžných datových linkách. Musí být věnována
pozornost načasování zapnutí; když je přivedeno napětí na zcela vybitý kondenzátor v okamžiku
špičky síťového napětí, je zapínací proudová špička rovna zkratovému proudu. Dokonce ještě
horší je zapnutí krátce po vypnutí, kdy kondenzátor může být téměř plně nabit na opačnou
polaritu, což způsobí zapínací proudovou špičku téměř dvakrát tak velkou jako špička zkratového
proudu zařízení! Pokud je ve stejném systému provozováno mnoho spínaných zátěží , potom
nabitý kompenzační kondenzátor opětovně připojený k napájení může napájet přímo velké
množství vybitých vyhlazovacích kondenzátorů, více méně přímo z kapacity do kapacity s téměř
žádnou impedancí mezi nimi. Výsledná proudová špička je extrémně krátká, ale extrémně vysoká,
mnohem větší než ve zkratovém obvodě! Jsou zde časté zprávy o poruchách zařízení, obzvláště
kontaktů relé spínajících skupiny kondenzátorů vlivem krátkých přerušení v rozvodné síti, která
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jsou vyřešena automaticky, například opětným zapínáním, čímž se eliminují elektrické oblouky
na venkovním vedení velmi vysokého a vysokého napětí. Často je naznačováno, že toto
zdvojnásobení špičkové hodnoty nemůže nastat u kondenzátorů, které jsou vybaveny vybíjecími
odporníky podle IEC 831. Jenomže norma vyžaduje, aby napětí klesalo o méně než 75 V za 3
minuty, takže mají velice malý efekt během krátkých přerušení trvajících několik desítek
milisekund až po několik sekund.
Pokud se v okamžiku opětovného připojení kondenzátoru k síťovému napětí zbytkové napětí
kondenzátoru rovná napájecímu napětí, neobjeví se žádná proudová špička. Přinejmenším to
platí, když je kompenzátor uvažován jako čistě kapacitní a vstupní napětí jako ideální napěťový
zdroj, tzn. s nulovou vnitřní impedancí. Ale pokud se vezme v úvahu vlastní indukčnost systému,
mohou se mezi nimi a kapacitami objevit určité rezonance. Předpokládejme následující případ:
zbytkové napětí kondenzátoru je polovinou maximální hodnoty a rovná se okamžité hodnotě
síťového napětí, kterou by bylo dosáhlo 45° po posledním průchodu napětí nulou, tzn.

V tomto časovém okamžiku by měl být proud v kondenzátoru:

ale není, protože kondenzátor byl do tohoto časového okamžiku od napájení odpojen.
V okamžiku připojení, pokud zanedbáme indukčnost systému, by proud okamžitě narostl do této
hodnoty a nic by se nestalo stejně jako by se nic nestalo v ustáleném stavu. Ale skutečný systém
není zcela bez indukčnosti, takže proud převezme tuto velikost nejdříve pouze přechodně, potom
vzroste a – opět vlivem indukčnosti, její ‘setrvačnosti’ – vystřelí až nad cílovou hodnotu téměř na
dvojnásobek předpokládané hodnoty. Poté bude opět klesat a tak vyvolá krátký úsek kmitů, které
mohou být zcela utlumeny na nulu v první síťové periodě po připojení. Frekvence takovýchto
kmitů může být docela vysoká, protože síťová indukčnost je nízká a může způsobit vzájemné
ovlivňování zařízení v instalaci. Pouze v případě, že okamžitá hodnota síťového napětí a zbytkové
napětí kondenzátoru jsou obě ve svých kladných nebo záporných maximech (v tomto časovém
okamžiku by okamžitá hodnota proudu byla nulová), odporově indukční proud poteče bez kmitů.
Přesněji, musejí být splněny dvě podmínky. Za prvé, součet napětí všech kapacit a jejich sériových
reaktancí (parazitní nebo záměrné filtrační) musí být roven síťovému napětí. Za druhé,
předpokládaná okamžitá hodnota proudu, za předpokladu, že k připojení došlo před dostatečně
dlouhou dobou, se musí rovnat skutečnému proudu, který je samozřejmě nulový až do okamžiku
sepnutí. Tato druhá podmínka je samozřejmě splněna pouze ve špičce síťového napětí, které se
tudíž musí rovnat napětí kondenzátoru. Aby se tohoto dosáhlo, je kondenzátor nabit předem
z pomocného zdroje energie. Tato praxe má vedlejší méně důležitou výhodu v tom, že zajišťuje,
aby bylo v kondenzátoru vždy akumulováno maximální možné množství energie, zatímco není
v používání. Je to proto, aby to v okamžiku zapnutí mohlo pomoci zmírnit některé rychlé poklesy
napětí a následný flikr, který se rovněž může objevit.
Avšak relé jsou příliš pomalá a nepracují dostatečně přesně pro cílené spínání v určitém
bodě průběhu. Pokud jsou relé používána, musí být prováděna opatření tlumící zapínací
proudové špičky, jako jsou zapínací omezující rezistory nebo filtrační tlumivky. Tyto tlumivky
jsou často využívány i k jiným účelům (viz. Část 3.3.1 tohoto Průvodce), a jsou někdy vyžadovány
distribučními společnostmi. Ačkoli tato sériová tlumivka nahrazuje zapínací proudovou
špičku při zapínání napěťovou špičkou (rázem) při vypínání, je to stále menší zlo, protože
jmenovitý jalový výkon tlumivky je pouze zlomkem výkonu kondenzátoru a tedy dostupná
energie je menší.
6
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Elektronické spínače, jako jsou tyristory, mohou být snadněji řízeny k dosažení přesného sepnutí
v daném bodě křivky. Je rovněž možné řídit spínání tak, aby byl zmírněn rychlý flikr způsobený
velkou nestabilní indukční zátěží, jako je jeřábový motor zmíněný výše, oblouková pec nebo
bodová svářečka.
Alternativní možnost často praktikována v některých částech Evropy je FC/TCR kompenzace,
paralelní spojení neproměnného kondenzátoru s tlumivkou řízenou tyristorem.

Centrální nebo individuální?
Důvodem, proč průmysloví odběratelé elektřiny běžně kompenzují, je, že některé distribuční
společnosti zpoplatňují jalový výkon – ne za tak vysoké částky jako činný výkon, ale přesto
významnou částkou – takže jsou odškodněny za “zbytečné používání” distribuční soustavy.
V některých zemích je zpoplatnění jalového výkonu na ústupu a kompenzace účiníku se stává
méně běžnou. Spotřebitelé elektřiny to spatřují jako výhodu, ve skutečnosti to způsobuje zvýšené
zatížení soustavy, která často pracuje docela blízko svého maxima.
Tradiční přístup je umístit jeden velký statický kompenzátor do připojovacího místa (společného
napájecího bodu) distribuční společnosti, a zde kompenzovat účiník na požadovanou hodnotu,
aby se předešlo poplatkům, obvykle cos ϕ= 0,90 nebo cos ϕ= 0,95. Alternativní přístup je umístit
kompenzaci blízko k odporově-induktivním zátěžím a v extrémním případě k individuálnímu
zařízení, které spotřebovává jalový výkon.
Centrální kompenzace je často považována za levnější, protože pořízení centrální jednotky je
méně nákladné, než rozložení jalového výkonu stejné velikosti po celém podniku do
individuálních malých jednotek. Instalovaná kompenzační kapacita může být rovněž menší,
protože se dá předpokládat, že ne všechny spotřebiče jalového proudu budou v chodu současně.
Avšak, je třeba pamatovat na to, že jalový proud způsobuje v instalaci skutečné ztráty – úbytek
napětí na odporovém prvku, jako je kabel, je ve fázi s proudem, takže výsledek, výkonová ztráta,
je vždy kladný. Centrální kompenzace nedělá nic proto, aby snížila tyto ztráty, pouze snižuje
poplatky za účiník účtované distribuční společností. Na druhou stranu, když je kompenzace
rozložena, celkové náklady na individuální jednotky budou větší než náklady na jednu velkou
centrální jednotku a celková instalovaná kompenzační kapacita bude obvykle větší – každé
zařízení má kompenzaci, ať je v provozu či nikoli. Ztráty jsou redukovány, protože jalový proud
teče pouze mezi kompenzací a zařízením a ne zpět do centralizovaného kompenzátoru v místě
připojení.
Nehledě na efektivnost, jsou zde technické argumenty pro a proti centralizované kompenzaci.
Například, jestliže je celkové zatížení na transformátoru kapacitní, výstupní napětí vzroste nad
jmenovité. Tento efekt je často používán k vyrovnání úbytku napětí na velmi zatíženém
transformátoru. Zátěž se jednoduše překompenzuje tak, aby se celková zátěž jevila pro
transformátor kapacitně, aby redukovala indukční úbytky napětí na transformátoru [1].
V případech, kde často spínaná velká zátěž způsobuje problémy s flikrem, to může být mnohem
stabilnější a spolehlivější řešení než elektronické kompenzátory flikru a mohou být rovněž
výrazně více finančně efektivní v případech, kde by byl jakýsi stupeň kompenzace v každém
případě potřebný.
Avšak obecně řečeno, zvýšené napětí na transformátorech s kapacitní zátěží je riziko, kterého
bychom se měli vyvarovat anebo musí být adekvátně rozděleno, například použitím mírně
většího než jmenovitého napětí (+6%). Někdy je nezbytné nebo vhodné nasadit kompenzaci na
hladině vn a je lákavější zapojit nn kondenzátory pomocí transformátorů vn/nn než platit vyšší
cenu za vn kondenzátory. V takovém případě je zatížení transformátoru kapacitní a výstupní
napětí vyšší než předpokládané. Toto může být vyřešeno pomocí správného výběru součástek
s odpovídajícím jmenovitým napětím a nebo zvolením převodového poměru transformátoru
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pomocí přepínače odboček, aby se tato situace upravila. Vhodnější je převod, protože se vyhne
provozu transformátoru v přebuzeném stavu s následnými vysokými ztrátami. Tato myšlenka se
může stát chybnou ekonomickou úvahou, protože, ačkoli náklady na instalaci jsou menší,
provozní náklady se zvětšují. Jalový proud je v instalaci transformován dvakrát – z nn instalace do
soustavy vn a ze soustavy vn do kondenzátorů nn – se dvěmi ztrátami na zátěži, za které bude
platit odběratel.
Další nevýhody jalového výkonu - potřebná přenosová kapacita a úbytek napětí - se rovněž
vyskytují uvnitř podniku na každém vedení a v každém transformátoru mezi indukční zátěží a
kompenzátorem. Je lepší utratit 100% rozpočtu se 100% využitím, než 75% rozpočtu s pouze 50%
využitím.
Při decentralizovaném přístupu, každá – jakkoli malá – odporově induktivní zátěž může být
kompenzována kondenzátorem do ní integrovaným. To bylo provedeno docela úspěšně například
v elektrických svítidlech s jednou nebo dvěmi zářivkami a magnetickými předřadníky. V Německu
a Švýcarsku je to často nasazeno jako sériová kompenzace, kde je jeden z každé dvojice obvodů
zářivka-předřadník ponechán nekompenzovaný a ten druhý (pře-) kompenzovaný pomocí
sériového kondenzátoru, dimenzovaném takovým způsobem, aby odebíral přesnou amplitudu
proudu jako nekompenzovaná větev, ale s opačným fázovým úhlem.
Avšak decentralizace má svá omezení v situacích, kde je asynchronní indukční stroj individuálně
lokálně kompenzován. Jestliže je kondenzátor umístěn před vypínačem motoru, může snadno
zůstat připojený, když je motor vypnut, a zanechat tak soustavu překompenzovanou. Jestliže je
kondenzátor umístěn za vypínačem motoru, takže je vypnut s motorem, potom je zde riziko
samobuzení ve stroji když zpomaluje. Je generováno napětí, ačkoli bylo zařízení odděleno od
zdroje, dokonce přepětí v případě, že kapacity jsou špatně navrženy.
Z tohoto pohledu by mělo být jasné, že jalový výkon není vždy nežádoucí. Přesněji řečeno, je
potřeba vyrobit správné množství kapacitního jalového výkonu na vyrovnání indukčního
jalového výkonu a nebo naopak v případech, kde převažují odporově-kapacitní zátěže. Kapacitní
jalový výkon je rovněž docela výhodný a regulující ztráty, například pokud jsou existující
asynchronní generátory, jako jsou větrné turbíny a kogenerační elektrárny, připojeny přímo do
soustavy bez střídače. To se dokonce stává naprostou nezbytností v situacích, kde by takovéto
generátory měly napájet ostrovní síť, neboli síť, kde není žádné buzení, napětí ani dodávka,
dokonce ani když stroj běží.

Hrazení
Hrazením rozumíme připojení sériové tlumivky ke kompenzačnímu kondenzátoru. Jeden důvod,
tlumení spínacích proudů, byl již zmíněn. Avšak základní důvod, proč je hrazení doporučena
všemi dodavateli kompenzátorů a většinou distribučních společností – a proč ji již mnoho
odběratelů přijalo - je problém napěťového rušení v síti. Moderní elektronické zátěže vyvolávají
harmonické proudy, způsobují harmonické napěťové rušení (viz. Část 3.1 tohoto Průvodce) a
vnášejí do sítí vysokofrekvenční šum. Protože je reaktance kondenzátorů nepřímo úměrná
frekvenci, tyto vysoké frekvence mohou způsobit překročení jmenovitého proudu kondenzátorů.
Tomuto je zabráněno přítomností hradící tlumivky. Jmenovitý jalový výkon hradící (filtrační)
tlumivky je obvykle 5 %, 7 % nebo 11 % jalového výkonu kompenzačního kondenzátoru. Tato
procentní hodnota je rovněž nazývána “filtrační koeficient”.
Pokud hovoříme o jmenovitých hodnotách, je zde široký prostor pro záměnu pokud jde o to, zdali
se jalový výkon, uvedený na typovém štítku kompenzátoru, vztahuje ke jmenovitému napětí sítě
a nebo jmenovitému napětí kondenzátoru (které je větší), a zdali byl vzat do úvahy filtrační
koeficient. V skutečnosti by se měl uvedený jalový výkon vždy vztahovat ke kombinované
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Rezonanční zesílení

Rezonanční zesílení

jednotce - kondenzátor plus hradící (filtrační)
tlumivka - při napájecím napětí a základní
frekvenci.
Zatímco reaktance tlumivky s frekvencí
úměrně roste, u kondenzátoru klesá. Pokud 11
% filtrační koeficient při 50 Hz vzroste na
hodnotu 100 % při 150 Hz1, znamená to, že
indukční a kapacitní reaktance jsou si rovny
(při vzájemné rezonanci) a vzájemně se
vyrovnávají. To poskytuje možnost navrhovat
Frekvence
filtrační koeficienty tak, aby “vysály”
Obrázek 9 - Rezonanční křivky kompenzátorů různých
konkrétní harmonickou ze sítě a zároveň, aby
jmenovitých výkonů od 50 kvar (křivka 1) do 400 kvar
plnily základní kompenzační funkci. Toto je
(křivka 8), pracujících na 1 250 kVA transformátoru
podrobněji popsáno v Části 3.3.1. Avšak, aby
(Frako).
se zabránilo přetížení kondenzátorů (a
tlumivek), obvykle je vhodnější vyhnout se
tomu, aby byly filtrační koeficienty nastaveny
na rezonanční frekvenci jedné z dominantních harmonických frekvencí. Spíše je
filtrační koeficient zvolen tak, aby se
kombinace kondenzátor/tlumivka stala
induktivní pro frekvence od hodnoty těsně
pod nejmenší vyskytující se harmonickou
(Obrázek 9). To zabrání rezonancím buzeným
některou z harmonických (Obrázek 10) mezi
kondenzátorem a ostatními prvky soustavy,
které by se jinak mohly objevit, obzvláště
Frekvence
rozptylovou
indukčností
nejbližšího
transformátoru. Na obrázcích jsou zobrazeny
závislosti koeficientů zesílení na frekvenci.
Koeficientu zesílení je třeba v tomto případě
Obrázek 10 - Rezonanční křivky kompenzátorů různých
jmenovitých výkonů od 50 kvar (křivka 1) do 400 kvar
rozumět jako poměru chování systému za
(křivka 8), pracujících na 1 250 kVA transformátoru
současných podmínek, k chování stejného
(Frako).
systému bez kondenzátoru.
Ale toto není jediný důvod pro hrazení
(filtraci). Dnešní kondenzátory mohou být rovněž snadněji přetíženy vyššími frekvencemi
všudypřítomnými v sítích, vyššími než jsou nejběžnější harmonické. Dokonce malá napětí
vysokých frekvencí superponovaná na napájecí napětí - tak malá, že nejsou viditelná na
záznamech napětí pořízených prvotřídními síťovými analyzátory (Obrázek 11) - mohou vyvolat
vysoké proudy tekoucí přes kondenzátory.
Vlevo je 11 W zářivka provozovaná s magnetickým předřadníkem, ale bez kompenzace. Takové velké
množství jalového výkonu však vyžaduje kompenzaci pomocí kondenzátorů. Vpravo je proud
kompletního svítidla (sériové spojení zářivky a předřadné tlumivky, paralelně s vhodným
kondenzátorem), jehož průběh je spíše bizarní klikatá čára než přibližní sinusovka. Tato dodatečná
1

XL při 50 Hz = 11%, takže XL při 150 Hz = 33% (hodnoty XC při 50 Hz). XC při 150 Hz = 33%. Mají
stejnou velikost, odtud “filtrační” koeficient = 100%.
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Obrázek 11 - 11 W zářivkové svítidlo bez (vlevo)
a s paralelní kompenzací (vpravo).

směs proudů vyšší frekvence musí protékat přes kondenzátor, protože nic jiného se v zapojení
nezměnilo. Měření to potvrzují. Protože proud na levé straně je téměř sinusový, rozdíl mezi účiníkem
(rovněž nazývaným činitel výkonu) a cos ϕ1 (účiník základní harmonické) je malý, zatímco vpravo je
výrazný. Důvodem je, že účiník (činitel výkonu) je poměr činného výkonu ke zdánlivému výkonu,
včetně základního jalového výkonu, výkonu harmonických a výkonu šumu, zatímco starý dobrý
cos ϕ1 obsahuje pouze základní jalový výkon způsobený fázovým posunem mezi napětím a proudem
základní harmonické. Kondenzátor je určen nejen k přenosu jalového proudu (vlevo), ale musí snést
rovněž harmonické proudy (vpravo), pokud nejsou odfiltrovány. Toto je druhý důvod pro dnes tak
velice rozšířené použití hrazení (filtrace) a odhaluje to rovněž, jak může být hrazení (filtrace) důležité
pro životnost kondenzátorů navržených pro 50 Hz. Experiment může být zopakován s obdobnými
výsledky v téměř všech moderních sítích. Prosté zapojení kondenzátoru k síťovému napětí a
zaznamenávání proudu poskytne obdobné údaje kdekoli. Velice efektní by mohlo být nechat
protékat kapacitní proud přes vhodně navržená reproduktor. Zvuk je skutečně strašný, ale opět se
změní na klidné a tiché 50 Hz hučení jakmile bude kondenzátor “odfiltrován” pomocí tlumivky.
Příklad rovněž prezentuje výše zmíněnou sériovou kompenzaci aplikovanou na zářivkové svítidla tak,
že se zdá docela výhodná, protože představuje kompenzační kondenzátor s filtračním koeficientem
50 % a to dokonce s tlumivkou, která je součástí svítidla a nemusí být doplněna.
Závěr
Je důležité ze všeho nejdříve porozumět komplementárnímu chování prvků L a C, aby bylo možno
porozumět problematice kompenzace. Kompenzační kondenzátory by měly být vždy odfiltrovány,
aby se zabránilo rezonancím s harmonickými a přetížení vysokofrekvenčním proudem. Jednotky s
proměnnou kompenzací by měly být navrženy pro rychlé spínání s využitím polovodičových spínačů
a inteligentních řídicích algoritmů. Optimální umístění kompenzace, zda by měla být centrální a
nebo individuální, bylo diskutováno.
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