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Задача зниження рівня втрат електроенергії є важливою складовою частиною більш
загальної задачі зменшення енергоспоживання і ефективного використання енергетичних
ресурсів на основі оптимізації балансів споживання і вироблення електричної енергії. Існуючі
на сьогоднішній день методи аналізу балансів в основному базуються на методі експертних
оцінок, так як для цього використовується тільки невелика частина достовірної інформації –
споживання енергосистеми в цілому, вироблення енергії електростанціями і потоки енергії по
«зовнішнім» перетокам.
Комплекс заходів щодо зниження втрат може бути розділений на три групи :
режимні – забезпечення оптимального режиму компенсаторів реактивної потужності,
своєчасне переключення відгалужень обмоток трансформаторів РПН, відключення
трансформаторів у мережах низької напруги на період малих навантажень; організаційні –
скорочення витрати електроенергії на власні потреби підстанцій, удосконалювання обліку
електроенергії, контроль за використанням джерел реактивної потужності, впровадження
нових програм для аналізу режимів мереж i їх оптимізації з використанням ЕОМ; технічні –
введення нових компенсуючи пристроїв, заміна проводів на лініях електропередачі, заміна
трансформаторів i автотрансформаторів, автоматизація регулювання напруги.
У структурі втрат по елементах систем електропостачання основна частина втрат
приходиться на лінії електропередач (в окремих випадках до 65%). Втрати в трансформаторах
складають близько 30 % сумарних втрат у мережі даної ступіні напруги, причому біля
половини з них – втрати в сталі. Втрати в інших елементах мережі (у реакторах,
компенсуючих пристроях, вимірювальних приладах, трансформаторів струму i напруги)
незначні i можуть бути оцінені в межах 3–5 % сумарних втрат. Втрати включають також
електроенергію, що витрачається на власні потреби підстанцій. Приблизно 1/4 загальних втрат
складають втрати, що практично не залежать від навантаження, так звані умовно-постійні, i
3/4 – умовно-змінні. В результаті проведеного аналізу встановлено, що зміна технічних втрат
визначається: - постійною зміною конфігурації мереж, внаслідок їхньої реконструкції; змінами умов і інтенсивності експлуатації, а також технічного стану елементів систем
електропостачання за час експлуатації. Останнє обумовлено тим, що при експлуатації систем
електропостачання технічний стан елементів електрообладнання погіршується через їх знос та
старіння внаслідок впливу факторів середовища в умовах яких вони працюють (кліматичних,
механічних, режимних, електромагнітних та ін.). Старіння та інтенсивний знос елементів СЕП
у багатьох випадках не тільки знижують їхню надійність, але й викликають додаткові втрати
електричної енергії. Це особливо характерно для електроустаткування, що знаходиться в
експлуатації тривалий період і у випадках несвоєчасного чи неякісного проведення планового
технічного обслуговування.

