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REFERAT PENTRU LUCRAREA DE LABORATOR 

MIJLOACE ŞI METODE DE AMELIORARE  
A FACTORULUI DE PUTERE 

 
 
1. Scopul lucrării:  familiarizarea studenţilor cu metode de reducere a pierderilor de putere în reţelele 

consumatorilor prin ameliorare a factorului de putere  
 

2. Desfăşurarea lucrării 

2.1 Definiţi noţiunile de factor de putere instantaneu, mediu ponderat şi neutral. 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.2 Precizaţi cauzele şi efectele unui factor de putere scăzut.  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.3. Enumeraţi mijloacele naturale de ameliorare ale factorului de putere 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



 

2.4  Amelioraţi factorul de putere al unui motor asincron prin alimentarea cu tensiune redusă 

Standul de probă din laborator are două motoare asincrone, cu rotorul în scurtcircuit, ce sunt cuplate ax în ax 
şi pot fi încărcate cu o frână Prony. Culegerea şi prelucrarea datelor se va face în următoarea succesiune: 

2.4.1 Se citesc de pe placuţa maşinii datele nominale corespunzătoare conexiunii triunghi a înfăşurărilor 
statorice 

        Tabelul 1 

Pn [kW] Un [V] In [A] cosn 

    

2.4.2 Se calculează puterea nominală cerută și randamentul nominal pentru conexiunea triunghi: 

 nnncn IUP cos3  [W];          
cn

n
n

P

P
  

2.4.3 Se realizează funcționarea motorului asincron la gol și sarcină, pentru conexiunea stea și triunghi a 
înfășurărilor statorice, iar valorile experimentale, indicate de aparatele de măsură de pe panoul instalației, se 
trec în tabelul 2 (conexiunea în stea) și în tabelul 3 (conexiunea în triunghi).  Mărimile precizate în aceste 
tabele sunt: If – intensitatea curentului electric al frânei (regimul la gol al motorului corespunde la If = 0), Us – 
tensiunea electrică de linie a rețelei de alimentare, Ic – intensitatea curentului electric cerut (curentul de linie 
absorbit din rețea de cele două motoare), Pc  - puterea electrică activă (puterea electrică activă absorbită de 
cele două motoare).  

Tabelul 2                                                                                                        Tabelul 3 

If [A] Us [V] Ic [A] Pc  [kW] 

0    

    

    

    

    

    

 

2.4.4 Se determină randamentul electric   la diferite încărcări  ale motorului de acţionare:  

 2
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P

P
 

unde  )2/( cnc PP   - coeficient de sarcină sau încărcare, unde coeficientul 2 de la numitor provine din 

faptul că instalația lucrează cu două motoare în paralel. 
 Pc – puterea cerută din reţea, indicată de wattmetrul de pe dulapul de comandă, [W] ; 

 vnpp /0  - raportul pierderilor constante şi variabile; 

 00  cPp - pierderile de mers în gol ale motorului, constante la o conexiune dată, [W]; 

...........................0 p    ...........................0 p  

  nnnn Pp  /1  - pierderile nominale de putere ce corespund conexiunii triunghi a înfăşurărilor 

statorice, [W]; 

...........................np     

0ppp nvn    - pierderile variabile ale motorului la sarcină nominală, pentru conexiunea considerată 

(stea sau triunghi), [W]; 

...........................vnp    ...........................vnp  

 
  n

n











1

1
 - constantă de calcul pentru o conexiune dată a înfăşurărilor 

...........................    ...........................  

2.4.5  Se determină factorul de putere la încărcarea  a motorului de acţionare cu:   csc IUP 3cos   

unde  Us – tensiunea de linie a reţelei, indicată de voltmetrul de pe dulapul de comandă 
 Ic – curentul de linie absorbit din reţea indicat de pe ampermetrul de pe dulapul de comandă 

If [A] Us [V] Ic [A] Pc  [kW] 

0    

    

    

    

    

    



 

Rezultatele calculelor se prezintă sub formă tabelară (pentru conexiunea stea – Tabelul 4, pentru 

conexiunea triunghi – Tabelul 5) şi grafică (în Fig.1 se reprezintă   fY   şi   f , în Fig.2 se 

reprezintă   fY cos  şi   fcos ).     

  Tabelul 4                                                                        Tabelul 5 

β ηβϒ cosϒ 

   

   

   

   

   

   

 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Fig .1 
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Fig .2 

If [A] ηβΔ cosΔ 

   

   

   

   

   

   



 

2.5 Se realizează ameliorarea factorului de putere după valoarea efectivă a curentului şi se calculează 
puterea reactivă introdusă de treptele bateriei de condensatoare, precum şi valoarea capacităţilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 Trasaţi graficul de conectare al transformatoarelor cu două înfăşurări, pe baza criteriului minimizării 
pierderilor totale de putere 
 
Se consideră cazul a două transformatoare T1 şi T2 ce pot funcţiona în paralel şi au datele de catalog din 
Tabelul 6. 
          Tabelul 6 

Trafo Sn [kVA] UnIT [kV] UnJT [kV] P0 [kW] Psc[kW] i0  [%] usc [%] 

T1        

T2        

 
Relaţiile de calcul sunt: 

- perderi totale de putere activă
2

2
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ΔPS
ΔPΔPβΔPΔP


  

unde: nQQFe SikPQkPP  0000  - pierderi de putere la gol ale transformatorului [kW]; 

nscQscscQscCu SukPQkPP   - pierderi de putere la sarcină nominală [kW]; 

0P , nSiQ 00     -  pierderi de putere activă/reactivă la mersul în gol; 

scP , nscsc SuQ   - pierderi de putere activă/reactivă la scurtcircuit; 

β=S/Sn - gradul de încărcare al transformatorului; 
S - puterea aparentă vehiculată prin transformator [kVA]; 

Qk  - echivalentul energetic al puterii reactive definit ca puterea activă necesară transportului unei 

unităţi de putere reactivă de la sursă până la punctul de utilizare, [kW/kVAr]; 

- pierderi totale de putere reactivă  
nS

S
2

sc
2

ot

Q
QQ


   [kVA]    

 

Rezultatele calculelor se prezintă tabelar (Tabelul 7) şi grafic (în Fig.3 se reprezintă  SfPt  , iar  în Fig.4 

se reprezintă  SfQt  ). 

           Tabelul 7 

S[kVA]  
  

    
    

tΔP 1[kW]  
  

    
    

tΔP 2[kW]  
  

    
    

tΔP 12[kW]  
  

    
    

tQ 1[kVAr]  
  

    
    

tQ 2[kVAr]  
  

    
    

tQ 12[kVAr]  
  

    
    

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fig.3          Fig.4 
 
 
3. Concluzii şi observaţii individuale / personale 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Cadrul didactic …………………………………………..   Calificativ    ……………….. 

Semnătură         ……………….. 

                      
                          
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      


