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Назив техничког решења:
Унапређени адаптивни систем за компензацију реактивне снаге
Категорија техничког решења:
Битно побољшани постојећи производ или технологија (М84)
За кога је решење рађено и у оквиру ког пројекта МНТР:
Решење је рађено за потребе предузећа "НИК електро" из Петровца на Млави, које је
уговором одређено за овлашћеног заступника ИРЦ "Alfatec" Ниш у пословима
енергетског менаџмента на територији коју покривају ЕД "Електроморава" Пожаревац
и ЕД "Електроморава" Смедерево, као и за потребе директних корисника техничког
решења са којима су потписани одговарајући уговори. Све активности у вези оваквих
послова реализоване су у оквиру Иновационог пројекта под називом "Развој
оптималних метода, технологија и инвестиционих модела за смањење потрошње
електричне енергије у малим и средњим предузећима у Србији" (евиденциони број
пројекта: 451-03-00605/2012-16/191), који суфинансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Ко решење користи тј. ко је прихватио – примењује решење:
Техничко решење је прихватило предузеће "НИК електро" д.о.о. Петровац на Млави и
применило га код неколико корисника са којима је склопило уговоре о испоруци пакета
услуга за повећање енергетске ефикасности.
Техничко решење је прихватио и ИРЦ "Alfatec" Ниш и применио га у великом броју
погона и малопродајних објеката предузећа Пекара Бранковић Ниш са истим циљем.
Година када је решење урађено: 2012.
Како су резултати верификовани (од стране кога тела):
Верификација резултата је извршена од стране:
- Предузећа "НИК електро" д.о.о. Петровац на Млави које га је применило у погонима

-

-

4 различита корисника и вршило вишемесечно праћење уређаја у раду.
Истраживачко-развојнoг центрa „Alfatec“ Ниш који је применио решење у 7
малопродајних објеката предузећа Пекара Бранковић Ниш и вршио вишемесечно
праћење уређаја у раду.
Стручног већа Истраживачко-развојнoг центрa „Alfatec“ Ниш.

На који начин се резултати користе:
Резултати се користе на тај начин што се техничко решење, које се може јавити у више
варијнтних облика инсталира у погонима (објектима корисника, у циљу смањења
рачуна за потрошену електричну енергију (ставке за реактивну енергију и прекомерну
реактивну енергију)
Инсталирање се врши повезивањем система на нисконапонскоу инсталацију у делу
потрошње коју мери бројило електричне енергије (обично на сабирнице у главном
разводном ормару или у трансформаторској станици, непосредно иза струјних мерних
трансформатора).
На тај начин, техничко решење врши компензацију реактивне енергије коју троше
индуктивни потрошачи (електромотори, пригушнице, трансформатори, итд.), тако да
бројило електричне енергије региструје мању потрошњу и долази до умањења рачуна
Област на коју се техничко решење односи:
Системи за компензацију реактивне снаге у нисконапонским електродистрибутивним
мрежама
Проблем који се техничким решењем решава:
Техничким решењем решава се проблем надзора над радом постројења (система) за
компензацију реактивне снаге и омогућава се оптимално управљање радом оваквих
система, као и адекватан одговор на сваку од промена у раду погона или на сваку
евентуалну неправилност у раду система.
Стање решености тог проблема у свету:
У свету постоји велики број поизвођача опреме за компензацију реактивне снаге који у
свом производном програму нуде различите типове кондензаторских батерија,
регулатора реактивне снаге, па и комплетних постројења који се крајње једноставно
могу инсталирати у одговарајућем погону (захтева се само прикључење напојног кабла
и постављање једног струјног мерног трансформатора на одговарајућу сабирницу
(проводник). Међутим, без обзира на квалитет употребљене опреме, честе су ситуације
да се у току експлоатације ових систама, због проширења производње и повећања снаге
или због измене технолошких процеса, значајно промене услови који утичу на рад ових
постројења, тако да претходна подешења параметара за њихов рад нису више
адекватна. У таквим ситуацијама обично долази до великог броја непотребних
укључења/искључења кондензаторских батерија, страдања осигурача, страдања
кондензаторских батерија и кварова на пратећој опреми.
Основни недостатак оваквих решења је што се нема реалан увид у њихов рад све док не
дође до проблема у њиховом раду. Ово је посебно изражено у земљама које немају
висок ниво техничке културе и у којима се за овакве проблеме обично сазнаје много
месеци касније, када се проблеми уоче кроз увећање рачуна за утрошену електричну
енергију.
Сложенији и много скупљи активни системи за компензацију реактивне снаге који
постоје у свету нису тема овог решења због вишеструко већих цена.

Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис са карактеристикама,
укључујући и пратеће илустрације и техничке цртеже:
Суштина техничког решења огледа се управо у могућности перманентног праћења рада
постројења за компензацију реактивне снаге, коју омогућава примена интелигентних
мерних уређаја типа APL, односно SPM (APL/ SPM), који снимају комплетну
потрошњу електричне енргије у датом погону (објекту) и свакога дана пребацују
архивиране податке на удаљени сервер. На тај начин, било каква значајнија промена у
раду погона који се прати, а која би могла изазвати неправилности у раду постројења за
компензацију реактивне снаге, бива на време уочена (постоји и могућност да
интелигентни мерни уређај (модул) у таквим ситуацијама генерише и прослеђује преко
сервера одговарајуће поруке упозорења путем SMS порука или e-maila). У таквим
ситуацијама кориснику је остављена могућност да преко централног сервера, пошаље
нови алгоритам интелигентом мерном модулу, који уз додавање, одређеног контролног
модула (CM) може остварити функцију управљања укључивањем/искључивањем
кондензаторских батерија. На тај начин остварује се функција адаптибилности система.
Код оваквих техничих решења енергетски део постројења је практично идентичан као и
код класичних постројења, која су до сада била у употреби.
Једина разлика је у томе што се уместо класичних регулатора реактивне снаге сада
користе одговарајући интелигентни мерни, односно мерно-контролни модули. За
разлику од класичних регулатора реактивне снаге, који обављају искључиво функцију
управљања радом кондензаторских батерија по унапред дефинисаном алгоритму и са
којима се не може успоставити комуникација ради преузимања и архивирања података
о потрошњи електричне енргије, интелигентни мерни модули то омогућавају, јер им је
то једна од основних функција. Они могу успоставити комуникацију са удаљеним
серверима на разлучите начине (LAN/WLAN), јер поседују Ethernet и RS232 порт, и
пројектовани су тако да им се даљински може вршити промена алгоритма управљања
(уз претходну ауторизацију и дозволу приступа).
Једна од предности оваквог концепта је што интелигентни мерни модули прате
потрошњу електричне енергије у све три фазе тако да могу да управљају на основу
реалних информација (слика 1). Класични регулатори реактивне снаге прате потрошњу
електричне енергије само у једној фази (слика 2), што је далеко неповољније и може да
резултује и доношењем погрешних одлука. Нпр. често је спољашње осветљење везано
на једну од фаза, па се оптерећење и потрошња реактивне снаге у тој фази значајно
може разликовати од друге две, а што сигурно утиче на рад целог система.
Огромна предност предложеног решења је и што се свакодневно може проверавати
број укључења/искључења кондензаторских батерија и што се, чим овај број пређе
задату очекивану вредност, може вршити поновна анализа свих параметара потрошње
електричне енергије и поновна оптимизација рада постројења, у складу са новносталим
условима у погону. На основу тога се једноставно даљински могу променити параметри
рада регулатора. На тај начин продужује се животни век инсталиране опреме у
постројењу за компензацију реактивне снаге.
Овај приступ може се применити и на постројења у којима се врши директна
компензација реактивне снаге. Тада није потребно инсталирање управљачког модула, а
интелигентни мерни модул има функцију да одмах извести о евентуалном страдању
осигурача, односно о страдању кондензаторске батерије како би она била на време
замењена.

Слика 1. Предложено техничко решење аутоматске регулације реактивне снаге
са интелигентним мерним и контролним модулима

Слика 2. Класично решење аутоматске регулације реактивне снаге
са регулатором реактивне снаге

Додатну вредност код свих варијанти овог техничког решења представљају подаци о
свим осталим величинама које карактеришу потрошњу електричне енергије по свим
фазама (напони, снаге, фактори снаге итд.), што омогућава да се ове информације
искористе у циљу остваривања додатних уштеда.
Фотографије два реализована типска постројења дате су као слике 3 и 4.

Слика 3.

Слика 4.

Како је реализован и где се примењује, односно које су могућности примене:
Све верзије ормара (јединица) за компензацију реактивне снаге које припадају овој
врсти техничког решења реализоване су у лабораторијама ИРЦ „Alfatec“ Ниш.
Четири уређаја су примењена код корисника:
- "Каструм" д.о.о., Моравска 44, Петровац,
- СЗМР "Металац", Мукерова 2, Смедеревска Паланка,
- СТР "Green", Српских владара 59, Петровац и
- „Euro амбалажа“ Браничево,
код којих је инсталирање извело предузеће „НИК електро“ из Петровца на Млави.
Седам уређаја инсталирано је у малопродајним објектим предузећа Пекара Бранковић
Ниш, и то:
- Рајићева 30
- Радоја Дакића 55
- Трг Краља Милана бр. 9 и бр. 11
- Вождова 68
- Обреновићева 82
- Књажевачка 155
Инсталирање и пуштање у погон су извршили истраживачи ИРЦ „Alfatec“ Ниш. На
свим овим местима дошло је до смањења трошкова за утрошену реактивну енергију у
прогнозираном износу (месечне разлике нису веће од пар процената).
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Одлуком Стручног Већа Истраживачко-развојног центра „Alfatec” д.о.о. Ниш (Одлука бр.
3011/2012-4 од 30.11.2012. године именовани смо за рецензенте предлога техничког
решења под називом „Унапређени адаптивни систем за компензацију реактивне
снаге“, аутора Ненада Флорановића, Снежане Антоловић, Николе Милосављевића,
Данијеле Стајић, Ане Станковић и Александра Јањића
На основу Пријаве техничког решења коју су поднели аутори и Мишљења
корисника, подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ
Техничко решење које је предмет пријаве развијено је у оквиру реализације
пројекта "Развој оптималних метода, технологија и инвестиционих модела за смањење
потрошње електричне енергије у малим и средњим предузећима у Србији",
суфинансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Носилац развоја техничког решења био је Истраживачко-развојни
центар „Alfatec” д.о.о. из Ниша, а развијено је за потребе предузећа "НИК електро" из
Петровца на Млави, које је техничко решење даље применило у погонима четири крајња
корисника (купци електричне енергије са територија ЕД "Електроморава" Пожаревац и ЕД
"Електроморава" Смедерево). У пријави је наведено да техничко решење користи и ИРЦ
„Alfatec”, на тај начин што га примењује у седам малопродајних објеката Пекаре
,,Бранковић” Ниш, као део пакета услуга за повећање енергетске ефикасности.
Решење се може сврстати у област система за компензацију реактивне снаге у
нисконапонским електродистрибутивним мрежама. Примењује се инсталирањем код
крајњег корисника, иза места на којем се врши мерење утрошене електричне енергије, а са
циљем да локално генерише реактивну снагу потребну за рад потрошача електричне
енергије индуктивног карактера (у првом реду електромотора). Смањивање тока
реактивне снаге из дистрибутивне мреже, као директну последицу, има умањење рачуна
по ставкама за реактивну и прекомерну реактивну енергију, у чему крајњи корисник види
конкретан интерес.
Реализовано техничко решење у енергетском делу система ни по чему не одступа
од традиционалног и широко прихваћеног концепта примене кондензаторских батерија за
компензацију рективне снаге. Данас у свету постоји јако велики број произвођача опреме
за компензацију реактивне снаге у чијој понуди, поред различитих типова
кондензаторских батерија постоје и аутоматски регулатори реактивне снаге. Начин на
који је остварена функција регулације разликује се од произвођача до произвођача, и у
суштини представља најбитнију техничку карактеристику система компензације. Са друге
стране радне перформансе система регулације битно утичу на ниво потребне инвестиције.
Треба поменути да су на тржишту доступни високо софистицирани и поуздани системи за
компензацију који, због високе цене, не налазе своју примену у малим и средњим
предузећима у Србији.
У нашем окружењу, потрошачи из поменуте категорије осећају потребу за
инсталирањем система за компензацију реактивне снаге, али се по неписаном правилу
одлучују за јефтинија решења, која на први поглед обећавају бржи повраћај иницијалне
инвестиције. То подразумева примену једноставнијих типова регулатора који, поред тога
што немају могућност промене алгоритама управљања уклопним стањем кондензаторских
батерија, управљање заснивају на праћењу параметара потрошње у само једној фази.
Овакав приступ је врло проблематичан, имајући у виду да у малим системима несиметрија
оптерећења по фазама може бити значајна.
Главни проблем се огледа у томе што су оваква постројења за компензацију
изузетно осетљива на промене које могу настати услед проширења обима производње и

повећања снаге, или због измене технолошких процеса. Веома лако се долази у ситуацију
да претходна подешења параметара регулације нису више адекватна, што најчешће
доводи до великог броја непотребних промена уклопног стања кондензаторских батерија.
При томе се повећава вероватноћа отказа система и његова изложеност различитим
врстама кварова, почев од простог прегоревања осигурача, до озбиљних хаварија на самим
кондензаторима и уклопним елементима. Корисници оваквих решења у суштини немају
реалан увид у њихов рад и обично прекасно постају свесни постојања проблема, тек када
на основу увећаних рачуна за утрошену електричну енергију посумњају у исправност
инсталираног постројења за компензацију.
На основу увида у документацију предлога техничког решења, рецензенти сматрају
да његовом применом описани проблеми могу бити успешно превазиђени у пракси.
Суштина унапређења које се помиње у називу решења огледа се у могућности
континуираног праћења рада постројења за компензацију реактивне снаге. То је
обезбеђено применом интелигентних мерних уређаја типа APL, односно SPM, који прате
параметре потрошње електричне енргије на месту инсталирања и периодично, путем
стандардне рачунарске мреже прослеђују архивиране податке на удаљени сервер, чиме је
створена могућност да се на време детектује било каква неправилности у раду постројења
за компензацију реактивне снаге. Анализом архивираних података, корисник може стећи
увид у постојање проблема и пре него што он резултира отказом у пракси (индикативни
параметар може бити превелики број укључивања и искључивања појединих батерија
током одређеног временског периода). У таквим ситуацијама, по потреби се може
дефинисати другачији алгоритам управљања радом постројења и проследити са сервера
интелигентом мерном систему, коришћењем примењеног комуникационог канала
(LAN/WLAN). Извршна функција система обезбеђује се додавањем контролног модула
CM који управња уклопним стањем кондензаторских батерија. На тај начин се у суштини
реализује комплексан мерно-информациони и управљачки систем који има особину
адаптивности. Допунски аспект унапређења огледа се у чињеници да се параметри
потрошње не прате само на једној, већ у све три фазе, што резултира бољим увидом у
реалне потребе за реактивном снагом, и у том смислу даје прецизније референтне
величине систему управљања.
Функционалност реализованог техничког решења верификована је у реалним
експлоатационим условима, кроз практичну примену код више потрошача, што је
потврђено позитивним мишљењем достављеним од стране корисника.
Имајући у виду опис карактеристика и практично спроведену верификацију
предложеног техничког решења, а с обзиром на оригиналност, иновативни допринос и
позитивне резултате у верификацији, са задовољством предлажемо да се „Унапређени
адаптивни систем за компензацију реактивне снаге“ прихвати као техничко решење
категорије М84 (битно побољшани постојећи производ или технологија), према
класификацији из Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 32/2008).
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Ha ocHoBy 'IJiaHa 35. CTaTyTa liicTpa:>KHBa'!Ko-pa:mojHor u;eHTpa «Alfatec» .n.o.o. Hmn, y
CKna,ny ca o,npe,n6aMa IlpaBHnHHKa 0 IIOCTYIIKY H Ha'lHHY Bpe,nHOBalba, H KBaHTHTaBHOM
HCKa3HBaihy Ha)"'HOHCTpmKHBa~KHX pe3ynTaTa HCTpa)I(HBa~a («Cny)l(6eHH macHHK PC» 6p .
38/2008), CTp~Ho Bene l1cTpa)I(HBa~Ko-pa3BojHor u;eHTpa «Alfatec» ,n.o.o. HHrn ,noHeno je Ha
ce,nHHUH o.np)l(aHoj 21.12.2012. ro,nHHe cne.neny

O)l;JIYKY
1. IlpHXBaTa Ce TeXHHqKO peiiielbe ~DO.LJ: Ha3HBOM «YHarrpeijeHH a.LJ:aiiTHBHH CHCTeM 3a
KOMIIeH3aiJ,Hjy peaKTHBHe CHare», quju cy ayTopH fleHaO c[)llopaHoeufz, OUrlll. UH:>IC. ell,
CHe:>K:aHa AHmOll06Ufz, ouruz. UH:>IC. ell, HW<OllQ MUllOCQB.fbeeuPz, ouruz. UH:>IC. ell, J(aHujella
Cmajun, ouruz. UH:>IC. ell, AHa CmaHK06Ufz, ouruz. UH:>IC. 3:>1CC, omr op AlleKCQHOap JaJ-bUh

2. IlpH3HaTo TexnuqKo pemelbe crra.LJ:a y KaTeropujy: M84 - I>HTHO rro6oJbmauu
IIOCTOjeliH 1Ip0H3BOJ! HJIH TeXHOJIOrHja
3. 0.LJ:JIYKY .LJ:OCTaBHTH ayTOpHMa TeXHHqKor peiiielba H apXHBH.

06pa3JIO~elbe

KoMHCHja peu;eH3eHaTa .nocTaBHna je CTp)"'HOM Beny MmrrJbeiha o HcrryiDeHOCTH y cnoBa
3a IIpH3Halhe CBOjCTBa TeXHH'IKOr perneiDa IIOLJ: Ha3HBOM «YT-tanpe/jeHU aoanmUBHU CUCmeM 3Q
KOMneH3aLJu}y peaKmueHe cHaze», ~HjH cy aYTOPH HeHa.n <I>nopaHOBHn, ,nHrrn. HH)I(. en, CHe)l(aHa
AHTonoBHn, .n;Hrrn. HH)I(. en, HHKona MHJIOCaBJbeBHn, ,nHrrn. HH)I(. en ,lJ;aHHjena CTajHn, .nmm. HH)I(.
AHa CTaHKOBHn, ,nHrrn. HH)I(. 3)1(C H .non . .np AneKcaH,nap JaiDHh.
Tex HH'IKO perneiDe je pe3ynTaT Ha~HOHCTpa)I(HBa'!Kor pa.na y OKBHPY rrpojeKTa «Pa3Boj
OIITHMaJIHHX MeTO,na, TeXHOnOrHja H HHBeCTHIJ;HOHHX MO,nena 3a CMalheiDe IIOTpOIITihe eneKTpH~e
eHepmje y MaJIHM H cpe,niDHM rrpe,ny3ehHMa y Cp6Hjm> (rrpojeKaT o.no6peH 3a cyqmHaHcHpaiDe
jYHa 2012. ro,nHHe, o.n CTpaHe MHHHCTapcTBa rrpocBeTe H HayKe PC, eB. 6poj rrpojeKTa 451-0300605/2012-16/ 191 , PYKOBO,nHnan rrpojeKTa: Ilpocp . .np EpaTHcnaB ,IJ;aHKOBHn, .n;Hrrn. HH)I(. en .).
Peu;eH3eHTH rrpocp . .np nyKaH ByKHn - IlOJbOIIpHBpe,nHH cpaKynTeT y 3eMyHy H rrpocp . .np
JepocnaB )KHBaHHn- TexHH~KH cpaKynTeT,qa~aK , ou;eHHnH cy .na rrpe.nno)l(eHo TeXHH~Ko perneiDe
IIpe,nCTaBJba Ha)"'HH pe3ynTaT KOjH rrope,n CTp~He KOMIIOHeHTe rrpy)l(a OpHrHHaJIHH TeOpHjCKH H
Ha)"'HOHCTpa)I(HBa~KH LJ:OIIpHHOC. Y TOM CMHCJIY peu;eH3eHTH cy IIpe,nnO)I(HnH CTp)"'HOM Beny
l1cTpa)I(HBa~Ko-pa3BOjHor u;eHTpa «Alfatec>> .n.o.o . HHrn .na rrpHXBaTH HaBe,neHH pe3ynTaT
Ha~HOHCTpa)I(HBa~KOr pa,na KaO TeXHH~KO perneiDe.
Ha OCHOBY II03HTHBHor MHIITJbeiDa ,nBa peu;eH3eHTa-eKcrrepTa H3 o6nacTH TeXHH~Ko r
perneiDa CTp)"'Ho Bene je .noHeno OLJ:JIYKY Kao y ,nHcrro3HTHBy.
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