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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент 

енерговикористання» є формування професійних компетенцій для: 

– розуміння принципів організації керування електроенергетичними 

підприємствами; 

– виконання економічного аналізу ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів, рівня ефективності використання паливно-енергетичних 

ресурсів, потенціалу енергозбереження, прийняття управлінських рішень, 

підвищення мотивації персоналу з підвищення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів; 

– ознайомлення із сучасними принципами менеджменту та прийняття 

управлінських рішень на основі прогнозування та планування рішень. 

Основними завданням вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент 

енерговикористання» є оволодіння необхідним рівнем знань: 

– методів техніко-економічного обґрунтування планових і проектних 

рішень з енерговикористання; 

– наукових основ підвищення ефективності енерговикористання на базі 

раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; 

– системи показників ефективності; 

– менеджменту енерговикористання; 

– процесу перетворень у підприємстві з метою підвищення показників 

енерговикористання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– завдання та умови розвитку енергоспоживання, енергетики, форми 

прояву дії економічних законів в енергетичній галузі; 

– господарські механізми керування енерговикористанням підприємства, 

його особливості, основні економічні завдання, що вирішуються; 

– показники ефективності використання енергоносіїв; 
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– принципи побудови менеджменту енерговикористання; 

уміти: 

–  розробляти та реалізувати управлінські рішення; 

– прогнозувати та планувати рішення, вибирати методи прогнозування, 

розробляти заходи зі стратегічного та тактичного планування в умовах 

невизначеності на ризиків; 

– контролювати реалізацію управлінських рішень; 

мати навички: 

– з соціально-психологічних аспектів діяльності керівників енергетичних 

підприємств в умовах ринкових відношень; 

– реалізації організаційного керівного комплексу в діяльності керівника; 

– виконання розрахунків з оцінювання економічної ефективності 

господарських заходів; 

– розрахунку основних показників для здійснення економічного аналізу 

енерговикористання; 

– визначення внутрішньогосподарських резервів та засобів їх 

використання з розробкою конкретних заходів. 

У методичних вказівках охоплені всі теми курсу, необхідні у вивченні 

дисципліни «Менеджмент енерговикористання». Під час виконання практичних 

завдань студенти розраховують основні показники енергетичної ефективності 

промислових підприємств, оцінюють рентабельність заміни обладнання, 

розраховують плату за перетоки реактивної електроенергії між 

енергопостачальною організацією та її споживачами, визначають енергоємність 

виготовлення продукції промислових підприємств, обирають засоби економії 

паливно-енергетичних ресурсів.  

 Методичні вказівки містять сім практичних завдань з теоретичними 

відомостями, заваданнями до теми, прикладами розв’язання та завданнями на 

самостійте опрацювання. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Розрахунок основних показників енергетичної ефективності 

промислових підприємств 

Мета: формування вмінь і навичок застосування знань щодо визначення 

показників електроенергоекономічності промислових установок. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Основними споживачами електричної енергії (ЕЕ), яку виробляють 

електростанції, є трифазні асинхронні електродвигуни (АД). Вони споживають 

активну та реактивну потужності. Активна потужність витрачається на 

виконання електроприводом (ЕП) корисної роботи та покриття втрат у ньому, а 

реактивна потужність забезпечує створення електромагнітних полів двигуна та 

безпосередньо корисної роботи не виконує. 

Коефіцієнт потужності ЕП визначається відповідно до виразу:  

22 QP

P

S

P
cos


 ,     (1.1) 

де Р  – споживана активна потужність; S  – повна споживана потужність; Q  – 

споживана реактивна потужність. 

Кут φ визначає зсув фаз між напругою мережі та струмом 

електродвигуна. Для більшості АД 9,08,0cos  . Для цих значень 

P)75.05,0(Q  , тобто АД на кожен кіловат активної потужності споживає 

0,5–0,75 кВАр реактивної потужності. Чим нижче cos , тим більшу реактивну 

потужність споживає з мережі АД, завантажуючи її додатковим струмом та 

викликаючи в ній додаткові втрати. 

Коефіцієнт потужності АД залежить від його навантаження. Під час 

холостого ходу ЕП коефіцієнт невеликий, оскільки відносно велика частка 

реактивної потужності порівняно з активною. У разі збільшення навантаження 
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АД збільшується cos , досягаючи максимального значення у області  

номінального навантаження. 

Для зниження споживання АД реактивної потужності й тим самим 

підвищення коефіцієнта потужності застосовують різні способи, серед яких 

можна виділити такі: 

1) заміна малозавантаженого АД двигуном меншої потужності; 

2) зниження напруги в АД, який працює з низьким завантаженням; 

3) обмеження холостого ходу АД; 

4) застосування СД замість АД; 

5) використання компенсувальних пристроїв у вигляді конденсаторів. 

Головною вимогою у виборі ЕП є відповідність його потужності умовам 

технологічного процесу робочого механізму. 

Застосування двигуна недостатньої потужності призводить до порушення 

технологічного режиму роботи установки, зниженню продуктивності, 

підвищенню нагріву, швидкому старінню ізоляції та виходу з ладу двигуна. 

Недопустимим є також використання двигуна завищеної потужності, бо у 

цьому разі підвищується вартість привода, збільшуються втрати ЕЕ завдяки 

зниженню ККД двигуна, а для АД, крім того, знижується коефіцієнт 

потужності. 

Коефіцієнт навантаження ЕП розраховується за виразом: 

н

н

P
k

P
 ,      (1.2) 

де Р  – фактична потужність, яку розвиває двигун; нР  – номінальна потужність 

двигуна, тобто потужність, яку споживає ЕП з мережі у разі номінального 

навантаження. 

Згідно з нормативними документами Міністерств відповідних 

промисловостей України: 

якщо 0 (0,45...0,5)нk   – є необхідною заміна ЕП двигуном меншої 

потужності; 
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якщо (0,45...0,5) (0,7...0,75)нk   – доцільність заміни ЕП на менш 

потужний має бути підтверджена розрахунками; 

якщо 0,75 0,9нk   – потужність ЕП вибрана правильно. 

Обмеження максимального значення коефіцієнта навантаження 

величиною 0,9 дозволяє попередити можливе перевантаження двигуна у 

випадку падіння напруги мережі живлення. 

Для кращого використання АД необхідно знати їх фактичні коефіцієнти 

навантаження, визначити які можна за відповідними графіками, знаючи 

номінальні параметри двигуна та струм навантаження. 

Під час визначення ступеня завантаженості ЕП використовують графіки 

залежностей коефіцієнта навантаження нk  від середніх значень струму 

навантаження .сер навI  за різних значень коефіцієнта потужності (рис. 1.1). 

0,3 0,4

0,4

0,5

0,6

0,2

10,90,80,70,6

0,8

1

0

1
2

5
4

3

6

7

8

ki=Iсер.нав/Iн

kн=Р/Рн

 

Рисунок 1.1 – Криві для визначення середнього коефіцієнта навантаження АД 

за різних значень cos :  1 – для 92,0cos  ; 2 – 89,0cos  ;  

3 – 86,0cos  ; 4 – 83,0cos  ; 5 – 79,0cos  ; 6 – 73,0cos  ;  

7 – 69,0cos   
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Значення середнього струму навантаження для двигуна, який працює в 

режимі циклічного навантаження, розраховуються за виразо: 

ц
нав.сер

Т

tІtІ
I 2211 

 ;    (1.3) 

для двигуна, який працює в режимі циклічного навантаження за наявності 

обмежувача холостого ходу, відповідно до рівняння 

р
нав.сер

)tt(

tІtІ
I

21

2211




 ,    (1.4) 

де αр – коефіцієнт, який залежить від кількості ввімкнень за годину z, 

номінального ковзання sн та відносної тривалості ввімкнення ε (рис. 1.2). 

Знаючи значення .сер навI  та cos  двигуна за графіками (рис. 1.1), можна 

знайти середній коефіцієнт навантаження. Середнє навантаження на валу 

двигуна визначається за виразом 

 н нР k Р .     (1.5) 
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Рисунок 1.2 – Криві для визначення коефіцієнта αр 
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Завдання до теми 

Металорізальний верстат, оснащений обмежувачем холостого ходу, за 

циклічним графіком навантаження приводиться в рух за допомогою АД серії 

4А160М4У3 з такими номінальними параметрами: Рн=18,5 кВт; Uн=380 В; 

nн=1465 об/хв; sн=2,33 %; Ін=35,7 А; ηн=89,5 %; cosφ=0,9. 

Визначити потужність асинхронного ЕП за такими параметрами графіка 

навантаження (рис. 1.3): І1=18 А (якщо Uн=380 В); І2=19,5 А (якщо Uн=380 В); 

t1=10 c; t2=20 c; t0=30 c. 

I

t

I1

I2

t1 t2

tв

t0

Тц

 

Рисунок 1.3 – Графік струму навантаження АД, який працює в режимі 

циклічного навантаження за наявності обмежувача холостого ходу 

 

Хід розв’язання 

Тривалість увімкнення: 

1 2 10 20 30вt t t c     . 

Час циклу: 

0 30 30 60ц вТ t t c     . 

Відносна тривалість увімкнення: 

30
ε 0,5

60

в

ц

t

Т
   . 

Кількість увімкнень АД за годину: 



 

 11 

3600 3600
60

60ц

z
Т

   . 

Середній струм навантаження ЕП, який автоматично відключається на 

період паузи, визначається згідно з виразом (1.4), тобто 

1 1 2 2
.

1 2

18 10 19,5 20
18

( ) (10 20) 1,025
сер нав

р

І t І t
I А

t t 

     
  

  
, 

де коефіцієнт αр знаходиться з графіків, наведених на рис. 1.2, для ε=0,5  

та : 60 : 2,33 25,5нz s   . Тобто αр=1,025. 

На рис. 1.1 у полі між кривими 1 і 2 (для 9,0cos  ) знаходимо, що у разі 

. 18
0,5

35,7

сер нав

i

н

I
k

I
    середній коефіцієнт навантаження АД дорівнює 

0,48нk  . 

Виходячи з цього, середнє навантаження на валу асинхронного ЕП 

складає 

0,48 18,5 9н нР k Р кВт    . 

Завдання для самостійної роботи 

1. Механізм, що має циклічний графік навантаження, приводиться до 

руху асинхронним ЕП, номінальні параметри якого такі: Рн=12,5 кВт; Uн=380 В; 

nн=688 об/хв; Ін=29,2 А; ηн=82,5 %; cos φ=0,79. 

Визначити середній коефіцієнт навантаження АД, якщо відомі параметри 

графіка навантаження (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для задач 1 та 3 

Варіант Параметр 

Задача 1 Задача 3 

І1 І2 t1 t2 І1 t1 t2 t0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 22 8 16 0,86 І2 25 40 10 

2 12 7 6 13 0,91 І2  40 15 14 

3 7 12 14 5 0,82 І2  20 10 45 

4 14 10 12 4 0,73 І2 30 15 10 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 11 8 16 6 0,85 І2  12 18 8 

6 17 5 11 8 0,96 І2 24 38 16 

7 13 12 7 6 0,81 І2 36 12 10 

8 21 3 12 2 0,93 І2 44 8 14 

9 23 5 16 11 0,75 І2 25 13 6 

10 8 11 13 7 0,92 І2 12 14 18 

11 20 7 8 15 0,77 І2 19 15 10 

12 9 13 12 17 0,83 І2 16 26 8 

13 15 14 6 10 0,9 І2 17 13 14 

14 18 4 14 7 0,88 І2 28 22 12 

15 6 18 4 14 0,76 І2 34 14 18 

 

2. АД з паспортними даними, наведеними в табл. 1.2, призводить до руху 

технологічний механізм, має циклічний графік навантаження. Визначити 

середній коефіцієнт навантаження ЕП, якщо відомі параметри графіка 

навантаження. Вихідні дані наведені в табл. 1.3. 

Таблиця 1.2 – Номінальні параметри двигуна 4АН225М4У3 

Рн, 

кВт 

Uн, 

В 

Ін, 

А 

nн, 

об/хв 

ηн, 

% 

сosφ 

75 380 В 139 1475 92,5  0,89 

Таблиця 1.3 – Вихідні дані для задачі 2 

Варіант Параметр 

І1 І2 І3 t1 t2 t3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 78 1,4 І1 0,5 І2 16 1,5 t1 15 

2 62 10 І1 44 16 26 8 

3 54 25 0,7 І1 17 13 14 

4 28 2,4 І1 15 28 22 12 

5 0,7 І3 1,6 І1 30 32 17 18 

6 24 1,1 І1 15 40 10 12 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 4 5 6 7 

7 29 16 0,95 І1 26 12 17 

8 45 І1 0,7 І2 34 17 9 

9 69 39 43 36 11 6 

10 28 12 1,2 І1 12 25 11 

11 74 0,6 І1 65 20 12 35 

12 28 14 1,6 І2 45 15 14 

13 80 0,5 І1 1,2 І2 20 10 45 

14 0,5 І1 30 0,7 І2 33 15 10 

15 55 24 36 12 18 8 

3. Для АД з номінальними параметрами: Рн=0,55 кВт; Uн=220 В; 

nн=915 об/хв; n0=1000 об/хв Ін=1,2 А; ηн=68,5 %; cos φ=0,7, який є приводним 

двигуном для технологічного механізму, що має обмежувач холостого ходу, 

коефіцієнт навантаження складає 0,52. Знайти струм навантаження двигуна, 

якщо параметри графіка навантаження такі: t1=25 c; t2=40 с; t0=10 с; І1=0,86 І2. 

4. Споживач ЕЕ має індивідуальний графік навантаження, наведений на 

рис. 1.4. 

Р, 

кВт

t, год

1 12109876542 3 11

10

2

0

20

30

 

Рисунок 1.4 – Індивідуальний графік активного навантаження 

Визначити щільність добового графіка навантаження, нерівномірність 

завантаження, середній коефіцієнт використання ЕП та кількість годин 

використання максимального навантаження. 
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Контрольні питання 

1. Як визначається коефіцієнт потужності двигуна? Що він 

характеризує? 

2. Від яких параметрів залежить коефіцієнт потужності двигуна? 

3. У якому режимі роботи АД споживає максимальну реактивну 

потужність? До чого це призводить? 

4. Як розраховується плата за перетоки реактивної потужності? 

5. Назвати основні способи зниження споживання реактивної 

потужності АД. 

6. Що таке коефіцієнт навантаження? Як він розраховується? 

Література: [1, с. 220–225; 6, с. 30–31]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Оцінювання рентабельності заміни недовантажених 

асинхронних двигунів 

Мета: ознайомлення з методикою визначення доцільності заміни 

недовантажених електродвигунів двигунами меншої потужності. 

Короткі теоретичні відомості 

Асинхронні електродвигуни (АД) споживають близько 60 % усієї 

реактивної потужності, яку використовують промислові підприємства, тому 

першочерговим завданням раціональної експлуатації АД є зниження 

реактивних навантажень та підвищення коефіцієнта потужності. Правильне 

розв’язання цього завдання дозволить знизити втрати енергії та призведе до її 

економії. 

Чисельні дослідження показали, що в разі, коли середнє завантаження 

двигуна менше 45 % від номінальної потужності, то заміна його двигуном 

меншої потужності є доцільною, а перевірка за умови рентабельності не 

потрібна. Якщо двигун завантажений більш ніж на 70 % від номінальної 

потужності, то його заміна вважається недоцільною. У разі завантаження 

двигуна в межах 45-70 % від номінальної потужності доцільність має бути 
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підтверджена зменшенням сумарних втрат активної потужності в енергосистемі  

та у двигуні. 

Реактивна потужність, яку споживає АД, залежить від його технічних 

даних та від коефіцієнта навантаження. Під час номінального навантаження та 

номінальної напруги АД споживає реактивну потужність, яка визначається за 

виразом 

н
н

н
н tg

Р
Q 


 ,     (2.1) 

де ηн – ККД у разі повного завантаження. 

Реактивна потужність, яку споживає АД з мережі на холостому ходу, 

знаходиться з виразу 

ххнхх IUQ 3 ,     (2.2) 

де Іхх – струм холостого ходу АД. 

Для двигунів з коефіцієнтом потужності 930910 ,,cos н   реактивна 

потужність холостого ходу складає близько 50 % реактивної потужності під час 

номінального завантаження двигуна, а для двигунів з 790770 ,,cos н   

– 70 %. 

Збільшення споживання реактивної потужності під час повного 

завантаження двигуна порівняно зі споживанням на холостому ходу дорівнює 

ххнн
н

н
ххнн IUtg

Р
QQQ 3 


.  (2.3) 

У разі навантажень АД, менших за номінальне, приріст споживання 

реактивної потужності порівняно з приростом на холостому ходу пропорційний 

квадрату коефіцієнта завантаження двигуна: 

нз QkQ 
2

,    (2.4) 

де з

н

P
k

P
  – коефіцієнт завантаження АД. 

Отже, реактивна потужність, яку споживає двигун у разі довільного 

навантаження, складає: 
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нзхх QkQQ 
2

.    (2.5) 

Коефіцієнт потужності АД у разі довільного завантаження з урахуванням 

(2.5) можна знайти з виразу 

 
2

2

1

1













 




нз

нзхх

Pk

QkQ
S

P
cos .    (2.6) 

З (2.6) видно, що коефіцієнт потужності двигуна зменшується зі 

зменшенням його завантаження. Наприклад, якщо для двигуна при 100 %-му 

завантаженні 8,0cos  , то при 50 %-му він дорівнює 0,65, а при 30 %-му – 

0,51. Тобто заміна систематично малозавантажених двигунів двигунами меншої 

потужності сприяє підвищенню коефіцієнта потужності промислових 

електроустановок. 

Умови рентабельності потребують, щоб заміна двигуна 

супроводжувалась зменшенням сумарних втрат активної потужності як в 

енергосистемі, так і у споживача. Для сумарних втрат справедливий вираз 

РQkР зв   ,     (2.7) 

де ΔР – повні втрати активної потужності у двигуні; звk  – коефіцієнт зміни 

втрат, кВт/кВАр, який задається підприємству енергосистемою або 

приймається з довідників. 

Коефіцієнт зміни втрат чисельно дорівнює питомому зниженню втрат 

активної потужності у всіх елементах системи електропостачання, який 

отриманий зі зменшенням реактивної потужності, що передається 

підприємству. 

Після відповідних перетворень (2.7) з урахуванням (2.3) та (2.5), 

отримаємо: 

н,азххнззххзв PkР]Qk)k(Q[kР  
2221 ,    (2.8) 

де ΔРхх – втрати активної потужності під час холостого ходу АД, кВт: 

дв

дв
нхх

k

k
РР








 


1

1




; 
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ΔРа,н – приріст втрат активної потужності у двигуні при 100 %-му завантаженні, 

кВт: 

дв
нн,а

k
РР








 


1

11




; 

kдв – розрахунковий коефіцієнт, що залежить від конструкції двигуна: 

%

(100 %) %

хх
дв

хх

Р
k

Р




   
; 

ΔРхх втрати холостого ходу, % активної потужності, яку споживає АД із 

завантаженням на 100 %. 

Завдання до теми 

Перевірити на умову рентабельності заміну двигуна типу А92-4 

потужністю 100 кВт, який працює із завантаженням на валу 50 кВт, двигуном 

А82-4 потужністю 55 кВт. Коефіцієнт зміни втрат у цьому пункті 

енергосистеми дорівнює 0,02 та 0,1 кВт/кВАр. Параметри двигунів наведено в 

табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 – Параметри двигунів А92-4 та А82-4 

Тип 

двигуна 

Uн, 

В 

Іхх, 

А 

ΔРхх, 

кВт 

ηн, 

% 

сosφ 

А92-4 380 57 3,5 92  0,89 

А82-4 380 31,8 2,31 0,905 0,89 

Хід розв’язання 

Знаходимо реактивну потужність, яку споживає АД з мережі: 

537057038033 ,,IUQ ххнхх  кВАр. 

Номінальна реактивна потужність: 

565150
920

100
 ,

,
tg

Р
Q н

н

н
н 


кВАр. 

Коефіцієнт завантаження АД: 

50
0,5

100
з

н

P
k

P
   ; 

% 3,5
0,778

(100 %) % (100 92) 3,5

хх
дв

хх

Р
k

Р


  

     
; 
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894
77801

1

920

9201
100

1

11
,

,,

,

k
РР

дв
нн,а 













 





кВт. 

Сумарні втрати активної потужності знаходимо, використовуючи вираз 

(2.8) для коефіцієнта зміни втрат 0,02 та 0,1 відповідно: 

2 2 20,02[37,5 (1 0,5 ) 0,5 56] 35 0,5 4,89 5,56Р           кВт; 

2 2 20,1 [37,5 (1 0,5 ) 0,5 56] 35 0,5 4,89 8,94Р           кВт. 

Розраховуємо ці ж параметри для двигуна, яким буде замінено 

недовантажений двигун. 

3 380 0,0318 21ххQ    кВар; 

55
0,515 31,3

0,905
нQ    кВАр; 

50
0,91

55
з

н

P
k

P
   ; 

4,2
0,793

(100 90,5) 4,2
двk  

 
; 

,

1 0,905 1
55 3,22

0,905 1 0,793
а нР


    


кВт. 

Сумарні втрати активної потужності для коефіцієнта зміни втрат 0,02 та 

0,1: 

2 2 20,02[21 (1 0,91 ) 0,91 31,3] 2,31 0,91 3,22 5,57Р          кВт; 

2 2 20,1 [21 (1 0,91 ) 0,91 31,3] 2,31 0,91 3,22 7,93Р           кВт. 

Тобто заміна двигуна за 0,02звk   не призводить до зменшення сумарних 

втрат активної потужності. А у разі 0,1звk   зниження втрат дорівнює 1,01 кВт. 

Завдання для самостійної роботи 

1. На промисловому механізмі, що працює з незмінним навантаженням 

7 кВт, установлений АД1 типу АО-73-8 з такими даними: nн=750 об/хв, 

Рн=14 кВт, ηн=87,5 %, cos φ=0,81; реактивна потужність холостого ходу 

 Qхх=9 кВАр; реактивна потужність у разі повного навантаження Qн=11,5 квар, 

втрати активної потужності холостого ходу ΔРхх=0,65 кВт, приріст втрат 

активної потужності у разі повного завантаження ΔРа.н=1,31 кВт. 
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Пропонується замінити вказаний двигун на двигун АД2, який має такі 

дані: Рн=10 кВт, ηн=87 %, cos φ=0,8, Qхх=6,6 кВАр, Qн=8,7 кВАр, ΔРхх=0,39 кВт, 

ΔРа.н=1,11 кВт. 

Перевірити рентабельність заміни двигуна АД1 на двигун АД2, якщо 

коефіцієнт зміни втрат у заданому пункті енергосистеми 0,1 кВт/кВАр. 

2. АД серії 4АН225М4У3, дані якого наведено в табл. 2.2, працює з 

навантаженням на валу 37,5 кВт. Коефіцієнт зміни втрат складає  

0,15 кВт/кВАр. 

Перевірити доцільність заміни асинхронного електропривода двигуном 

4АН200L4У3 або двигуном 4АН200М4У3, параметри яких зведено до табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Параметри асинхронних електродвигунів 

Тип двигуна Рн, 

кВт 

Uн, 

В 

nн, 

об/хв 

Ін, 

А 

ηн, 

% 

сos φ ΔРа,н, 

кВт 

ΔРхх, 

кВт 

4АН225М4У3 75 380 1475 139 92,5  0,89 3,6 2,4 

4АН200L4У3 55 380 1475 102 92 0,89 2,75 2,25 

4АН200М4У3 45 380 1475  84,4 91 0,89 2,5 2 

3. Для АД визначити споживану реактивну потужність та коефіцієнт 

потужності, якщо відома фактична активна потужність двигуна. Дані для 

розрахунків узяти з табл. 2.3 згідно з варіантом. 

Таблиця 2.3 – Вихідні дані для розв’язання задачі 2 

№ 

пор. 

Тип двигуна Рн, 

кВт 

Uн, 

В 

nн, 

об/хв 

Ін, 

А 

ηн, 

% 

сos φ Р, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

 

4А160М2У3 

 

 

18,5 

 

 

380 

 

 

1465 

 

 

30,5 

 

 

88,5  

 

 

0,92 

15 

2 9 

3 13 

4 11 

5 8 

6  

 

4А180М2У3 

 

 

30 

 

 

380 

 

 

1465 

 

 

50,7 

 

 

90,5 

 

 

 

0,9 

20 

7 15 

8 17 

9 10 

10 12 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11  

 

4А160М8У3 

 

 

11 

 

 

380 

 

 

729 

  

 

20,4 

 

 

87 

 

 

 

0,82 

8 

12 6 

13 10 

14 7 

15 5 

 

Контрольні питання 

1. Які існують способи зменшення споживання реактивної потужності 

асинхронним електроприводом? 

2. Від яких показників залежить величина реактивної потужності, яку 

споживає АД? 

3. Як розраховується реактивна потужність, споживана двигуном, у разі 

довільного завантаження? 

4. Як залежить коефіцієнт потужності двигуна від величини 

завантаження? 

5. Як визначаються сумарні втрати активної потужності в АД у разі 

довільного навантаження? 

Література: [6, с. 30–31; 7, с. 269–272; 8, с. 293–296]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Розрахунок плати за перетоки реактивної електроенергії між 

енергопостачальною організацією та її споживачами 

Мета: засвоєння принципів розрахунку плати за реактивну енергію. 

Короткі теоретичні відомості 

Плата за надання послуг з компенсації перетікання реактивної 

електричної енергії визначається Постачальником електричної енергії 

Споживачу згідно з Методикою обчислення плати за перетікання реактивної 

електроенергії між енергопередавальною організацією та її споживачами, 

затвердженої Наказом Мінпаливенерго України від 17.01.02 № 19 та 

зареєстрованої в Мінюсті України 01.02.02 р. за № 93/6381. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0093-02
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0093-02
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0093-02
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2. Розрахунковим уважається період з 00 годин першого числа до 24 

години останнього числа поточного місяця. 

Розрахунок здійснюється окремо для кожної відокремленої площадки 

Споживача за точками обліку, що зазначені в Додатку № 6.1 «Перелік точок 

розрахункового обліку реактивної електричної енергії».  

Розрахунки за електричну енергію проводяться Споживачем виключно 

грошовими коштами на рахунок Постачальника електричної енергії, вказаний в 

п. 10 Договору. 

За дату оплати приймається дата зарахування коштів на рахунок 

Постачальника електричної енергії. 

3. Для подання підписаного уповноваженою особою Споживача та 

скріпленого його печаткою “Акта про обсяги перетікання реактивної енергії з 

мереж Постачальника в мережі Споживача протягом розрахункового періоду” 

та “Акта про обсяги перетікання реактивної енергії з мереж Споживача в 

мережі Постачальника протягом розрахункового періоду”  (у двох примірниках 

кожний). Споживач направляє свого представника до Постачальника 

електричної енергії. 

Постачальник електричної енергії підписує «Акт про обсяги перетікання 

реактивної енергії з мереж Постачальника в мережі Споживача протягом 

розрахункового періоду» та «Акт про обсяги перетікання реактивної енергії з 

мереж Споживача в мережі Постачальника протягом розрахункового періоду» 

та один примірник кожного акта повертає Споживачу. 

4. За підсумками розрахункового періоду Постачальник електричної 

енергії виписує Споживачу рахунок на оплату послуг з компенсації перетікання 

реактивної електричної енергії. Сума платежу визначається з обсягів фактично 

 спожитої та генерованої Споживачем реактивної електричної енергії, згідно з 

даними, наданими Споживачем «Акта про обсяги перетікання реактивної 

енергії з мереж Постачальника в мережі Споживача протягом розрахункового 

періоду», «Акта про обсяги перетікання реактивної енергії з мереж Споживача 
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в мережі Постачальника протягом розрахункового періоду» та умов цього 

додатку з урахуванням сум платежів, що надійшли від Споживача. 

Рахунки направляються Постачальником Споживачу поштою 

рекомендованим листом, нарочним або віддаються уповноваженому 

представнику Споживача під розпис у пронумерованому, прошнурованому та 

скріпленому печаткою Постачальника журналі.  

5. Споживач зобов’язаний у термін, що не перевищує п’ять операційних 

днів з дня отримання рахунка, здійснити оплату рахунка, що направляється 

йому Постачальником електричної енергії. 

6. Плата за споживання і генерацію реактивної електроенергії 

визначається трьома складовими величинами: 

1 2 3П П П П   , 

де П1  – основна плата; П2 – надбавка за недостатнє оснащення електричної 

мережі Споживача засобами компенсації реактивної потужності (КРП);  

П3 – знижка плати за споживання і генерацію реактивної електричної енергії у 

разі участі Споживача в добовому регулюванні режимів електричної мережі 

Постачальника електричної енергії протягом розрахункового періоду. 

6.1 Основна плата за спожиту і генеровану реактивну електричну енергію 

визначається за виразом 

 *

1

1

n

СП ГП WQ K WQ D T     , 

у разі обліку по зонах за рівнянням: 

*

1

1 1

n v

СПі ГН

i

П WQ К WQ D T


 
     

 
  , 

де n – число точок розрахункового обліку реактивної електроенергії; v – 

число тарифних зон; WQСП – споживання реактивної електроенергії в точці 

обліку протягом розрахункового періоду, кВАр год; WQСПі – споживання 

реактивної електроенергії в точці обліку в і-й зоні розрахункового періоду, 

кВАр год; WQГ  – генерація реактивної електроенергії в електричну мережу 

Постачальника електричної енергії  в точці обліку протягом розрахункового 
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періоду, кВАр год; WQГН – генерація реактивної електроенергії в точці обліку в 

нічних провалах добових графіків розрахункового періоду, кВАр год; К – 

коефіцієнт урахування збитків від генерації реактивної електроенергії з 

електричної мережі Споживача, що дорівнює 3; D – економічний еквівалент 

реактивної потужності (ЕЕРП) у точці обліку, кВт/кВАр; Т – прогнозована 

середня закупівельна ціна на активну електричну енергію, на розрахунковий 

місяць, грн/ кВт год. 

У випадку встановлення розрахункових засобів обліку не на межі 

балансової належності електромереж при визначенні П1 значення WQСП 

приймається з врахуванням втрат реактивної електроенергії в трансформаторах 

згідно з Додатком № 8 „Розрахунок  втрат електричної енергії в мережах 

споживача” для точок обліку, зазначених  у Додатку № 6.1 „Перелік точок  

розрахункового обліку реактивної електричної енергії”.  

6.2 Надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача 

засобами КРП визначається за рівнянням 

 2 1 1базП П С К    ,  

де Сбаз – коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень у засоби КРП, що 

дорівнює 1,0; К – коефіцієнт, що вибирається з табл. 1 «Методики…» в 

залежності від фактичного або нормативного (за відсутності обліку) значення 

tg  для Споживача в цілому по площадці за розрахунковий період. 

Фактичне значення tg  визначається за виразом 

/СПtg WQ WP  , 

де WP – споживання активної електричної енергії за розрахунковий період, 

кВт год; WQСП – споживання реактивної електроенергії за розрахунковий 

період, кВАр год. 

Примітка: 

– для розрахунку tg   розрахункові значення втрат активної та 

реактивної енергії в трансформаторі не враховуються; 

– у разі отримання значення tg 2 для вибору К  приймається tg =2. 
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7. Сумарний економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП) D 

характеризує частку впливу перетікання реактивної електричної енергії через 

межу балансової належності електричних мереж Постачальника електричної 

енергії в розрахунковому режимі на сумарні техніко-економічні показники в 

магістральній та локальній електричних мережах. 

Обчислення ЕЕРП виконується Постачальником електричної енергії та 

Магістральними електричними мережами згідно з порядком, установленим 

«Методикою…». 

8. Розрахункові значення споживання реактивної електричної енергії 

визначаються за точками обліку згідно з п. 4.1.1 «Методики…» за 

співвідношенням 

СПр HWQ tg WP   , 

де Htg  – нормативний коефіцієнт потужності: 

– для  тягових  ПС  залізничного транспорту змінного струму – 1,0; 

– для тягових  ПС  залізничного транспорту  постійного струму, 

метрополітену і міського електротранспорту – 0,5; 

– для  інших споживачів  – 0,8. 

Сумарні розрахункові значення генерації реактивної електричної енергії 

визначаються для Споживачів з регламентованим за годинами режимом 

роботи: 

Гр КУ НРWQ Q t  , 

де КУQ  – сумарна встановлена потужність компенсуючих установок незалежно 

від режиму їх роботи; НРt  – кількість годин неробочого часу, год. 

Примітка: 

Кількість годин неробочого часу для об’єктів з регламентованим 

режимом роботи: 

1 зміна:   tК = 730;     tР = 167;     tНР = 563; 

2 зміни:    tК = 730;     tР = 333;     tНР = 397; 

3 зміни:   tК = 730;     tР = 500;     tНР = 230. 
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Фактичне значення tНР приймається, виходячи із співвідношення  

tНР = tК - tР, де tК – календарне число годин у розрахунковому періоді, год; 

tР – фактична кількість годин роботи Споживача за розрахунковий період, 

згідно з наданими Споживачем даними в «Акті про обсяги перетікання 

реактивної енергії з мереж Споживача в мережі Постачальника протягом 

розрахункового періоду». 

У разі непредставлення Споживачем даних tР Постачальник електричної 

енергії бере договірне значення tНР  залежно від змінності роботи. 

– для споживачів із сезонним режимом роботи: 

Для Споживачів з безперервним циклом роботи: 

. . /( 0,3 )Гр КУ С Д В В K HWQ Q Р t tg WP       , 

де КУQ  – сумарна встановлена потужність компенсувальних установок  

незалежно від режиму їх роботи, у т. ч. пристрої технологічної КРП; 
. . /С Д В ВР  – 

сумарна встановлена потужність високовольтних (6, 10 кВ) синхронних 

електродвигунів у електричних мережах Споживача; Kt  – календарне число 

годин в розрахунковому періоді, год. 

У випадку безперервного циклу роботи, у разі отримання значення 

WQГр0, воно приймається рівним 0. 

У разі відсутності на площадці вимірювань хоча б у одній точці обліку 

генерації реактивної електроенергії розрахункові значення генерації реактивної 

електроенергії (WQГр)  визначаються тільки як сумарні, незалежно від кількості 

точок обліку з використанням середньоарифметичного по площадці значення 

ЕЕРП (Dср). 

У таких умовах основна плата визначається за виразом 

 1

1

n

СП Гp СРП WQ D KWQ D T   , грн. 

9. У разі пошкодження розрахункових засобів обліку реактивної 

електричної енергії, спричиненому умисними діями споживача, зміни схем 

підключення засобів обліку, порушення пломб, значення споживання 
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реактивної електричної енергії береться таким, що дорівнює активному, 

визначеному за розрахунковий період, а значення генерації реактивної 

електричної енергії визначається п. 8. 

10. Приєднання та/або від’єднання компенсувальних установок 

здійснюється Споживачем за умови наявності обліку перетікання та генерації 

реактивної електричної енергії на межі розділу електричних мереж Споживача і 

Постачальника електричної енергії з повідомленням про це Постачальника 

електричної енергії . 

11. У випадку, якщо на об’єкті відсутній облік споживання та генерації 

реактивної електричної енергії, приєднання та/або від’єднання 

компенсувальних установок здійснюється Споживачем з дозволу 

Постачальника електричної енергії. 

12. У випадку, якщо на об’єкті, де відсутній облік споживання та 

генерації реактивної електричної енергії, виявлені компенсувальні установки, 

приєднані без дозволу Постачальника електричної енергії, сумарна 

розрахункова генерація реактивної електричної енергії визначається з 

урахуванням додатково приєднаної потужності компенсувальних установок за 

період від дати останнього технічного огляду об’єкта. Нарахування 

проводиться на підставі даних двостороннього акта, яким фіксується факт 

установлення додаткової потужності компенсувальних установок. 

Завдання до теми 

Промислове підприємство має облік тільки активної ЕЕ, встановлений на 

межі розподілу балансової незалежності електромереж. Облік реактивної ЕЕ 

відсутній. Споживання активної ЕЕ за місяць, за показаннями лічильника, 

складає 100000 кВт∙год; середньостатистичне значення ЕЕРП дорівнює 

0,03 кВт/кВАр; середній тариф 2,28 грн/кВт∙год. Граничний коефіцієнт 

потужності, що визначає зону нечутливості, дорівнює cos 0,8г   

( 0,75гtg  ). 

Розрахувати плату за споживану реактивну електроенергію за місяць. 
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Хід розв’язання 

 1. Визначається величина реактивної енергії, яку споживає підприємство. 

Оскільки облік економії реактивної потужності на підприємстві відсутній, то 

нормативне значення коефіцієнта потужності дорівнює 0,6. Отже 

100000 0,6 60000сп нWQ WP tg      кВАр∙год. 

 2. Розраховується основна плата за реактивну електроенергію: 

1 W 60000 0,03 2,28 4104спП Q Т D       грн. 

Оскільки розрахункове значення 0,6tg , що є меншим за граничне 

0,75гtg  , то підприємство працює в межах нечутливості, отже надбавка за 

недостатнє оснащення його електромережі засобами КРП не нараховується. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Для промислового підприємства, на якому відсутні прилади обліку 

реактивної потужності, розрахувати плату за реактивну ЕЕ, якщо споживання 

активної енергії за місяць за показаннями лічильника складає 100000 кВт∙год; 

середньостатистичне значення ЕЕРП дорівнює 0,03 кВт/кВАр; середній тариф 

2,28 грн/кВт∙год; базовий коефіцієнт стимулювання капіталовкладень у засоби 

КРП дорівнює 1,3; нормативний коефіцієнт потужності 0,8нtg  ; граничний 

коефіцієнт потужності, що визначає зону нечутливості, cos 0,97г   

( 0,25гtg  ). 

2. Для промислового підприємства розрахувати плату за споживання та 

генерацію реактивної потужності. 

Облiк споживання активної та реактивної ЕЕ встановлений на сторонi 

вищої напруги трансформатора Т2, що належить споживачу. Облiку генерацiї 

реактивної ЕЕ немає. В електромережi 0,4 кВ установлена батарея статичних 

конденсаторiв (БСК) потужнiстю Qку=1100 кВАр. Режим роботи пiдприємства – 

однозмiнний. 

Споживання активної та реактивної ЕЕ за мiсяць, в якому 31 календарний 

та 21 робочий днi, за показаннями лічильників: 230000WP  кВт∙год, 

50000спWQ  кВАр∙год; значення ЕЕРП дорівнює 0,058 кВт/кВАр; 



 

 28 

середньовідпускний тариф 2,28 грн/кВт∙год. Оскільки підприємство належить 

до промислових споживачів, то граничний коефіцієнт потужності, що визначає 

зону нечутливості, cos 0,97г   ( 0,25гtg  ). 

3. На промисловому підприємстві облік споживання активної та 

реактивної ЕЕ здiйснюється на сторонi вищої напруги трансформатора Т2. У 

мережi підприємства встановлені БСК сумарною потужнiстю Qку=10136 кВАр. 

Режим роботи пiдприємства – тризмінний з двома вихідними днями на 

тиждень. Споживання активної та реактивної ЕЕ за мiсяць, в якому 

31 календарний та 21 робочий днi, за показаннями лічильників: 

1454378WP  кВт∙год, 307023спWQ  кВАр∙год; значення ЕЕРП для 

підприємства D=0,0129 кВт/кВАр; T=2,28 грн/кВт∙год. Граничний коефіцієнт 

потужності, що визначає зону нечутливості, cos 0,97г   ( 0,25гtg  ). Для 

цього підприємства розрахувати плату за реактивну енергію. 

4. На сторонi ВН трансформатора Т2 установлено облік споживання 

активної та реактивної електроенергії. Облік генерацiї реактивної ЕЕ вiдсутнiй. 

У мережi пiдприємства встановленi БСК сумарною потужністю 

Qку=10136 кВАр. 

Потужнiсть синхронних двигунiв напругою 0,4 кВ – Рсд=1200 кВт. Режим 

роботи пiдприємства – безперервний, без вихiдних днiв. Споживання активної 

та реактивної ЕЕ за мiсяць, у якому 31 календарний день, за показаннями 

лічильників становить 1454378 кВт∙год та 307023 кВАр∙год; значення ЕЕРП 

0,0129 кВт/кВАр; тариф на енергію становить 2,28 грн/кВт∙год. 

Контрольні питання 

1. Розкрити зміст поняття реактивної потужності. 

2. Якими способами можна зменшити споживання реактивної енергії 

споживачами? 

3. За яким рівнянням розраховується плата за реактивну ЕЕ? 

4. Чи залежить плата за реактивну енергію від виду споживача й 

наявності приладів обліку енергії та як? 

Література: [6, с. 30–31; 7, с. 174–193; 8, с. 41–44]. 
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Практичне заняття № 4 

Тема. Розрахунок енергоємності виготовлення продукції 

промислових підприємств 

Мета: вивчення методики розрахунку і набуття практичних навичок 

щодо визначення енергоємності продукції промислових підприємств. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Енергоємність продукції – показник, що характеризує витрати енергії на 

одиницю продукції. У цілому по народному господарству розраховується як 

відношення витрат (звичайно за рік) первинних паливно-енергетичних ресурсів 

до обсягу виробленого валового суспільного продукту, а по підприємствам – 

стосовно обсягу товарної продукції. У розрахунок включаються всі види палива 

та енергії, спожиті на виробничо-експлуатаційні потреби, – електричної, 

теплової енергії, витраченої на технологічні потреби, перерахованої в тонни 

умовного палива (або гігаджоуль). Під час визначення енергоємності 

враховується споживання всіх видів палива та енергії в усіх напрямках: 

витрати, включаючи опалення, вентиляцію, водопостачання, втрати в мережах, 

незалежно від джерел енергопостачання.  

Зниження енергоємності продукції – важливий напрямок інтенсифікації 

виробництва, ресурсозбереження; досягається здійсненням системи технічних, 

технологічних, організаційних, економічних і виховних заходів, спрямованих 

на всебічне вдосконалення процесів виробництва та споживання енергії.  

Як правило, споживання енергоносіїв на підприємствах ділять на витрати 

за основним технологічним процесом та витрати на власні господарські 

потреби (опалення, освітлення та ін.). 

Нормування витрат паливноенергетичних ресурсів (ПЕР) – це 

встановлення планової, об’єктивно необхідної величини їх споживання на 

одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг 

установленої якості. 
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Основним завданням нормування є встановлення об’єктивих планових 

показників енергоємності продукції, посилення збалансованості та 

достовірності прогнозів, а також виявлення резервів та стимулювання 

ефективного використання енергоресурсів у виробництві. 

До похідних енергоносіїв належать такі енергоносії (пара, гаряча вода, 

стиснене повітря, технічна оборотна вода, кисень, електроенергія та ін.), на 

вироблення, транспортування й очищення яких витрачаються ПЕР 

підприємства. 

Енергоємність j-го похідного енергоносія визначається як сума питомих 

витрат електроенергії й умовного палива, що витрачені прямо або побічно (у 

вигляді інших енергоносіїв) на вироблення, транспортування та очищення j-го 

похідного енергоносія: 

Еj = еj + tj,      (4.1) 

де Е
j 

– енергоємність j-го похідного енергоносія; е
j 

– питомі витрати 

електричної енергії, кВт⋅год/н. о. (н. о. – натуральна одиниця виміру), на 

вироблення, транспортування й очищення j-го похідного енергоносія; t
j 

– 

питомі витрати умовного палива, кг у. п./н. о., на вироблення, транспортування 

або очищення j-го енергоносія. 

Якщо на підприємстві використовують куповані похідні енергоносії, то їх 

енергоємність має бути виражена через питомі витрати електроенергії та 

умовного палива підприємства-постачальника. 

Методика розрахунку енергоємності похідних енергоносіїв полягає в 

такому. Складають систему рівнянь, кожне з яких являє собою суму витрат усіх 

енергоносіїв на вироблення j-го похідного енергоносія. Витрати енергоносіїв 

при цьому беруть з їх балансу. Далі розв’язують систему рівнянь відносно 

електроенергії та умовного палива й отримують витрати ПЕР на вироблення 

кожного, окремо взятого похідного енергоносія. 

Цехова енергоємність і-ї продукції визначається як сума цехових питомих 

витрат електроенергії eie та умовного палива eit : 

ei ei eiE e t  .      (4.2) 
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Таке визначення енергоємності (через електроенергію й умовне паливо) 

порівняно з визначенням енергоємності тільки через умовне паливо доцільне з 

двох причин. По-перше, коефіцієнт перерахунку електроенергії в умовне 

паливо є величина непостійна і багатьом підприємствам невідома. По-друге, 

забезпечення електроенергією та паливом часто реалізується по-різному і від 

різних постачальників. У зв’язку з цим запропонована методика передбачає 

окремий розрахунок електроенергії та умовного палива. 

Цехові питомі витрати електроенергії eie , кВт⋅год/н.о. та умовного палива 

eit , кгу.п/н.о., що визначені за балансом енергоносіїв, розраховуються за 

рівняннями 

 ei i ji j ij
e E Q e Q   ;                           (4.3) 

 ei i ji j ij
t T Q t Q   ,                      (4.4) 

де Е
і
, Т

і 
– відповідно прямі витрати електроенергії (кВт⋅год) та умовного палива 

(кг у.п.) на виробництво і-ї продукції; Q
ji 

– витрати j-го похідного енергоносія 

на виробництво і-ї продукції, н.о.; Q
і 
– кількість виробленої і-ї продукції, н. о.; 

e
j
, t

j 
– відповідно питомі витрати електричної енергії (кВт⋅год/н.о.) та умовного 

палива (кг у.п/н.о.) на вироблення, транспортування й очищення j-го похідного 

енергоносія. 

Повну цехову енергоємність і-ї продукції визначають за виразом  

Е
wi

=e
wi

+t
wi.      (4.5) 

Питомі витрати електроенергії е
wi

, кВт⋅год/н. о., та умовного палива t
wi 

 

(кг у.п/н.о.) розраховують за рівняннями 

 wi ei p r h ie e E E E Q    ;    (4.6) 

 wi ei p r h it t T T T Q    ,          (4.7) 

де Е
р
, Е

r
, E

h 
– прямі та побічні витрати електроенергії відповідно ремонтних, 

транспортних та інших цехів; Т
р
, Т

r
, T

h 
– прямі та побічні витрати енергоносіїв 
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відповідно ремонтних, транспортних та інших цехів, перераховані на витрати 

умовного палива. 

Енергоємність продукції основних цехів розраховують у збільшеній 

номенклатурі, прийнятій на підприємстві. 

Для побічних і заготівельних цехів допускається розраховувати 

усереднену енергоємність продукції, якщо для цього є розрахункові 

коефіцієнти, що дозволяють обчислювати продукцію як умовну. 

Для енергетичних цехів енергоємність продукції розраховують окремо з 

кожного її виду. Допускається розраховувати усереднену енергоємність для 

однотипної продукції, що виробляється різними способами або в різних 

установках (наприклад, пара теплоелектроцентралі, пара котлів-утилізаторів, 

пара системи випарного охолодження та ін). 

Заводську енергоємність продукції визначають як суму заводських 

питомих витрат електроенергії е
vi 

та умовного палива t
vi
: 

Е
vi
=e

vi
+t

vi
       (4.8) 

У свою чергу, е
vi  

і t
vi 

розраховують за виразами 

vi wi v ie e e q 
   ;    (4.9) 

vi wi v it t t q 
   ,     (4.10) 

де ,vi vie t  – заводські питомі витрати щодо електроенергії в кВт⋅год/н.о. та 

умовного палива, кг у.п./н.о., на виробництво φ-го напівфабрикату (заготовки 

та ін.); iq   – питома витрата φ-го напівфабрикату, н.о./н.о., на виробництво і-ї 

продукції (витратний коефіцієнт). 

Під час розрахунку заводської енергоємності продукції потрібно брати 

фактичні значення 0

iq
 за звітний період, для розрахунку базової заводської 

енергоємності – значення б

iq
 у базовому періоді. 

Питомі витрати напівфабрикатів розраховують відповідно до балансу 

продукції підприємства. Баланс продукції підприємства передбачає рівність 

виробленої й витраченої продукції: 
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i Ti Hi iQ Q Q Q   ,    (4.11) 

де iQ  – кількість виробленої і-ї продукції;  TiQ  – кількість товарної і-ї продукції;  

HiQ  – кількість і-ї продукції, витраченої на потреби підприємства (ураховують 

до загальнозаводських витрат); 
iQ
 – кількість і-ї продукції, витраченої як 

напівфабрикати на вироблення іншої продукції, що входить до балансу 

продукції підприємства. 

До балансу необхідно заносити всю продукцію основних цехів, 

продукцію побічних цехів (якщо для її виготовлення була використана 

продукція основних цехів), а також продукцію заготівельних цехів (якщо їх 

продукція повністю або частково була використана для виробництва продукції 

основних цехів або товарної продукції інших цехів). Не заносять до балансу 

побічну продукцію основних цехів, якщо вона не була використана хоча б 

частково для вироблення продукції основних, побічних, заготівельних і 

енергетичних цехів. До балансу продукції не треба вносити також куповані 

напівфабрикати, комплектуючі вироби, змінне обладнання, заготовки. 

Відповідно до балансу продукції здійснюють розрахунок витрат ПЕР на 

попередніх стадіях технологічного процесу під час виготовлення і-ї продукції. 

ПЕР, що витрачені на виробництво і-ї продукції, потрібно під час розрахунку 

заводської енергоємності розподіляти пропорційно витратній (правій) частині 

виразу (4.4). 

Завдання до теми 

Приклад 1 

Розрахувати енергоємність похідних енергоносіїв металургійного 

підприємства, використовуючи дані табл. 4.1 та 4.2. 

Як можна бачити, для вироблення 170000 м3стисненого повітря (табл. 4.2) 

витрачено енергоносіїв (табл. 4.1): пари – 37902 Гкал, електроенергії – 

1480000 кВт⋅год, умовного палива – 57000 кг у. п. 
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Таблиця 4.1 – Витрати енергоносіїв на виробництво продукції у звітному періоді 

Енергоносій 

 

 

Одиниця 

виміру 

Назва продукції 

Чавун 

переробний 

Зливки 

сталі 

Лист Пара Стиснене 

повітря 

Кисень Оборотна 

технічна вода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тверде паливо в шихту т. у. п.        

Газоподібне паливо т. у. п. 44370 9400 8250 10630    

Паливо, що витрачене в 

ремонтних цехах 
т. у. п. 228 380 418 76 57 76 95 

Всього палива т. у. п. 113898 9780 8668 10706 57 76 95 

Електроенергія зі сторони тис. кВт⋅год 1436 3774 4246  1403 19281 5292 

Електроенергія, що 

витрачена в ремонтних цехах 
тис. кВт⋅год 307 512 563 102 77 102 128 

Усього електроенергії тис. кВт⋅год 1743 4286 4809 102 1480 19383 5420 

Оборотна технічна вода тис.м3 4000 1700 2070 28  10  

Кисень тис.м3 15519 7648      

Стиснене повітря тис.м3 160533 9467      

Пара Гкал 10315 3583 7689 65 37902 976 182 
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Таблиця 4.2 – Баланс енергоносіїв підприємства за звітний період 

Енергоносій 

 

 

Одиниця 

виміру 

Назва продукції 

Лист 
Чавун 

переробний 

Зливки 

сталі 
Пара 

Стиснене 

повітря 

Кисень Оборотна  

технічна вода 

Втрати Отримано 

(вироблено) 

Коксовий газ тис.м3 9632 23666  8678      

Природний газ тис.м3 2423 27186 8282 5000    
  

Усього умовного 

палива 
тис.м3 8250 113670 9400 10630    

  

Електроенергія зі 

сторони 

тис. 

кВт⋅год 
4140 1400 3680  1368 18800 5160 

  

Оборотна технічна вода тис.м3 2070 4732 1700 28  10   8550 

Кисень тис.м3  14000 6900     2600 23500 

Стиснене повітря тис.м3  156000 9200     4800 170000 

Пара Гкал 7245 10000 3220  37400 900 100 12135 80000 
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Хід розв’язання 

Позначивши: пара – П, електроенергія – Е, стиснене повітря – Д, умовне 

паливо – Т, оборотна технічна вода – В, кисень – К, складемо рівняння для 

стисненого повітря: 

170000Д=1480000Е + 57000Т + 37902П.   (4.12) 

Аналогічно складаємо рівняння для пари, оборотної води і кисню: 

8000П= 102000Е + 10706000Т + 28В + 65П;  (4.13) 

8550В=5420000Е + 95000Т + 182П;   (4.14) 

23500К=19383000Е + 76000Т + 10В + 976П.   (4.15) 

Розв’язуючи систему рівнянь (4.8)–(4.11) відносно електроенергії та 

умовного палива, одержимо вирази:  

П= 1,4981Е + 133,9390Т;    (4.16) 

Д= 9,0399Е + 30,1974Т;    (4.17) 

В=0,6339Е+ 0,0140Т;    (4.18) 

К=825,1405Е + 8,8027Т.    (4.19) 

Кожен з виразів (4.16)–(4.19) являє собою питомі витрати ПЕР на 

вироблення натуральної одиниці відповідно до пари, стисненого повітря, 

оборотної технічної води і кисню. 

Округлені величини енергоємності пари, стисненого повітря, оборотної 

технічної води та кисню у звітному періоді наведені в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 – Енергоємність похідних енергоносіїв у звітному періоді 

Похідні 

енергоносії 

Одиниця 

виміру 

Питомі витрати на вироблення 

енергоносіїв 

електроенергії 
0

je ,  

кВт⋅год/ н. о. 

умовного палива 

tj, 

кгу. п/ н. о. 

Пара Гкал 1,50 133,94 

Стиснене повітря тис. м3 9,04 30,20 

Кисень тис. м3 825,14 8,80 

Оборотна технічна тис. м3 633,90 14,00 
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Приклад 2 

Розрахувати цехову енергоємність продукції металургійного 

підприємства, використовуючи дані табл. 4.3 та 4.1. 

Для розрахунків використовуються рівняння (4.3)–(4.4): 

1743 10315 1,5 160533 9,04 15519 825,14 4000 633,9
168093,81

100

чавун

eie
       

  ; 

113898 10315 133,94 160533 30,2 15519 8,8 4000 14
65361,5

100
eit

       
  . 

 

Таблиця 4.4 – Звітна цехова енергоємність продукції 

  Питомі витрати ПЕР 

Назва продукції 

електроенергії, 

тис. кВт∙год, 

0

eie , кВт∙год/т 

 

умовного палива, 

т у. п., 

0

eit , кг у. п. /т 

     

Чавун переробний  168093,81  65361,5 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розрахувати енергоємність виробництва кисню на металургійному 

підприємстві, використовуючи дані табл. 4.1 та 4.2. 

2. Розрахувати енергоємність виробництва пари та оборотної технічної 

води на металургійному підприємстві, використовуючи дані табл. 4.1 та 4.2. 

3. Розрахувати повну цехову енергоємність сталі та листа, визначивши 

витрати ПЕР ремонтних цехів. У разі перерахунку пару в умовне паливо 

врахувати: 0T
 

= 194⋅0,1339= 25,98 т у. п. 

4. Розрахувати заводську енергоємність для зливків сталі, листів. 

Контрольні питання 

1. Що слід розуміти під енергоємністю похідних енергоносіїв, цеховою 

та наскрізною енергоємністю продукції? 
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2. Чим відрізняється цехова енергоємність від повної цехової 

енергоємності продукції? 

3. Зміст методики розрахунку енергоємності похідних енергоносіїв. 

4. Основні положення методики розрахунку повної цехової та наскрізної 

енергоємності продукції машинобудівного підприємства. 

5. Назвіть складові балансу енергоносіїв підприємства. Навіщо його 

складають? 

6. Сфера використання показника «заводська наскрізна енергоємність» 

для оцінювання рівня енергоспоживання підприємства різних форм власності. 

7. Як впливає баланс виробленої продукції на розподіл витрат ПЕР між 

окремими підрозділами підприємства? 

Література: [11, с. 180–199]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Розрахунок економії паливно-енергетичних ресурсів цеху та 

підприємства в цілому 

Мета: набуття практичних навичок щодо розрахунку економії паливно-

енергетичних ресурсів підприємства машинобудівного, металургійного, 

хімічного, нафтохімічного профілів. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Економія (перевитрати) ПЕР цеху конкретного підприємства 

розраховується за рівннями 

   
0 0 0 0 0

w wi wi ji ji j i ii jwi
E Q e e q q e q q e   

  
         
    ;  (5.1) 

   
0 0 0 0

w wi wi ji ji j i ii jwi
T Q t t q q t q q t    

  
        
    ,   (5.2) 

де ΔΕ
w
, ΔΤ

w  
– економія (або перевитрати) відповідно електроенергії, кВт⋅год, і 

умовного палива, кг у. п., цеху; 0

wiQ  – кількість виробленої цехом продукції у 

звітному періоді, н. о.; ,wi wie t   – базові цехові питомі витрати щодо 
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електроенергії, кВт⋅год/н. о., та умовного палива, кг у. п. /н. о., на виготовлення 

і-ї продукції; 0 0,wi wie t  − звітні цехові питомі витрати відповідно електроенергії, 

кВт⋅год/н.о., та умовного палива, кг у. п. /н. о., на виготовленя і-ї продукції; 

0,ji jiq q  – цехові питомі витрати j-го похідного енергоносія на виробництво і-ї 

продукції (витратні коефіцієнти) відповідно в базовому та звітному періодах, 

н. о. /н. о.; ,j je t   – цехові питомі витрати електроенергії, кВт⋅год/н. о., та 

умовного палива, кг у.п./н.о.; 0,i iq q

 
 − цехові питомі витрати φ-го 

напівфабрикату на виробництво і-ї продукції (витратні коефіцієнти) в базовому 

і звітному періодах, н.о./н. о.; ,e t 

 
 − цехові питомі витрати щодо 

електроенергії, кВт⋅год/н.о., та умовного палива, кг у.п./н.о., на виготовлення 

φ-го напівфабрикату в базовому періоді. 

Під кількістю виробленої цехом продукції потрібно розуміти кількість 

продукції товарної й переданої для використання іншим цехам. Кількість 

продукції, що використана як напівфабрикат самим цехом, не враховується. 

Питомі витрати енергоносіїв, залежно від наявності нормативів на УПС, 

беруться за повними витратами (без виділення УПС) або змінною складовою 

(ЗС).  

У разі, коли економію (перевитрати) палива визначають у вартісному 

вигляді, то розрахунок економії ПЕР цеху необхідно здійснювати окремо для 

кожного виду використаного палива. Окремий розрахунок раціонально 

здійснювати і тоді, коли ціни на різні види палива в перерахунку на умовне 

паливо суттєво відрізняються. У цьому випадку необхідно визначити і питомі 

витрати кожного виду палива на вироблення похідних енергоносіїв та 

напівфабрикатів. 

Вартість зекономлених цехом ПЕР розраховують як алгебраїчну суму 

вартості зекономленої електроенергії й умовного палива: 

w w e w tS E Z T Z     ,      (5.3) 
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де wS
 
– вартість зекономлених цехом ПЕР, у грн; Z

e
, Z

t 
– ціни відповідно 

електроенергії та умовного палива (грн/кВт⋅год, грн/кг у. п.). 

Ціна умовного палива для кожного цеху визначається як середньозважена 

ціна усіх β видів палива, що витрачені цехом за звітний період: 

 
tZ T Z T K          , (5.4) 

де T
 – кількість витраченого β-го палива, н. о.; Z

 – ціна β-го палива, грн/н. о.; 

K
 – коефіцієнт перерахунку β-го палива на умовне, кг у. п./н. о. 

Економія (перевитрати) ПЕР підприємства визначається як сума добутків 

кількості виготовленої товарної продукції і-го виду на різницю між її базовою і 

звітною енергоємностями. При цьому окремо розраховують економію щодо 

електроенергії і палива. 

Якщо заводська енергоємність продукції визначалася за повними 

витратами енергоносіїв (без виділення УПС), то розрахунок економії або 

перевитрат електроенергії та палива необхідно здійснювати за виразами 

   
0 0

i i i Ti j
E e e Q

      ;     (5.5) 

   
0 0

i i i Ti j
T t t Q

      ,     (5.6) 

де E , T
 

– економія щодо електроенергії та умовного палива на 

підприємстві, кВт⋅год, кг у. п.; ,i ie t 

   – заводські питомі витрати щодо 

електроенергії й умовного палива на виготовлення і-ї продукції в базовому 

періоді, кВт⋅год/н.о.; 0 0,i ie t   – заводські питомі витрати електроенергії та 

умовного палива на виготовлення і-ї продукції у звітному періоді, кВт⋅год/н. о., 

кг у.п./н.о.;  
0

Ti j
Q  – кількість виготовленої підприємством і-ї або j-ї товарної 

продукції у звітному періоді. 

Якщо заводська енергоємність продукції визначалася за змінною 

складовою енергоносіїв, то розрахунок економії або перевитрат ПЕР необхідно 

здійснювати виразами 

     0 0 0 0Y

i i i i j j jTi j
E e e Q e e Q  

          ;    (5.7) 
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     0 0 0 0Y

i i i i j j jTi j
T t t Q t t Q  

          ,    (5.8) 

де ,i ie t 

   – заводські питомі витрати щодо електроенергії та умовного палива 

на виготовлення і-ї продукції в базовому періоді (що розраховані за змінною 

складовою витрат енергоносія), кВт⋅год/н. о., кг у.п./н.о.; 0 0,i ie t 

   – заводські 

питомі витрати електроенергії та умовного палива на виготовлення і-ї продукції 

у звітному періоді (що розраховані за змінною складовою витрат енергоносія), 

кВт⋅год/н. о., кг у. п./н. о.; 0,j je t

 
– заводські питомі витрати щодо електроенергії 

на виробництво j-го похідного енергоносія в базовому і звітному періодах, 

кВт⋅год/н. о.; 0Y

jQ  – умовно-постійна складова витрати j-го похідного 

енергоносія у звітному періоді, н. о. 

Вартість зекономлених підприємством ПЕР розраховують як алгебраїчну 

суму вартості зекономленої електроенергії та умовного палива: 

e tS Z E Z T         ,     (5.9) 

де S , Z
t 

– ціна відповідно електроенергії та умовного палива, грн/кВт⋅год, 

грн/кг у. п. 

Ціна умовного палива для кожного підприємства визначається як 

середньозважена ціна усіх β видів палива, що витрачені підприємством за 

звітний період, визначається за виразом (5.4). 

Завдання до теми 

Розрахувати економію ПЕР металургійного підприємства. 

Дані щодо кількості виробленої підприємством і-ї товарної продукції 

( 0

TiQ ): для чавуну переробного TiQ =3100 т, для листа TiQ =67850 т. Кількість 

виробленої j-ї товарної продукції – похідних енергоносіїв ( 0

TiQ ) – беремо з  

табл. 5.2. Чисельні значення ie  
 та it   беремо з табл. 5.1; значення 0

ie , 0

it  – з 

табл. 5.2.  
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Таблиця 5.1 – Показники базової заводської енергоємності продукції 

Назва продукції Питомі витрати ПЕР 

електроенергії, 

кВт∙год/н. о., ie  

умовного палива, 

кг у. п./н. о., 
it   

Агломерат 39,90 53,15 

Переробний чавун 244,12 1308,04 

Зливки сталі 312,39 1095,63 

Сляби 384,72 1326,72 

Лист 545,52 1720,54 

Пара 1,45 135,84 

Оборотна технічна вода 635,00 14,10 

Кисень 835,24 8,70 

Стиснене повітря 9,08 30,30 

 

Таблиця 5.2 – Звітна заводська наскрізна енергоємність продукції 

 

Назва продукції 

Питомі витрати ПЕР 

електроенергії 0

ie , 

кВт∙год/т 

умовного палива 

0

it , кг у. п/т 

Агломерат 38,84 52,61 

Переробний чавун 247,57 1287,38 

Зливки сталі 313,56 1081,16 

Сляби 386,76 1311,34 

Лист 546,37 1689,42 

 

Хід розв’язання 

Під час виробництва товарного чавуну економія (перевитрати) 

електроенергії та умовного палива така: 

∆Εv= 31000⋅(244,12 – 248,20) = – 126,5 тис. кВт⋅год; 

∆Τv= 31000⋅(1308,04 – 1287,38) = 640,5 т у. п. 

Економія ПЕР у виробництві товарної пари 

∆Ε=16858⋅(1,45 – 1,50) = – 0,8 тис. кВт⋅год; 
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∆Τ=16858⋅(135,84 – 133,94) = 32,0 т у. п. 

Аналогічно розраховуємо економію ПЕР товарного листа, товарних 

оборотної технічної води та кисню. Результати розрахунків наведено в 

табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 – Економія (перевитрати) ПЕР підприємства у виробництві 

окремих видів товарної продукції 

 

Назва продукції 

Економія ПЕР підприємства 

електроенергії, 

тис. кВт∙год 

умовного палива, 

т у. п. 

Переробний чавун –126,5 640,5 

Лист –57,7 2111,5 

Пара – 0,8 32,0 

Оборотна технічна вода 0,6 0,1 

Кисень 3,4 – 

Усього – 181,0 2784,1 

 

Отже, за звітний період відбулася перевитрата (позначка «–») 

електроенергії та економія умовного палива. 

Далі визначаємо ціну умовного палива за рівняннм (5.4). За звітний 

період витрати палива для підприємства становили: коксу сухого – 

7000,0 т у. п., твердого палива – 8678,0 т. у. п., коксового газу – 52592,0 тис. м3, 

природного газу – 45660,0 тис. м3. Для підрахунку ціни умовного палива 

необхідно з наведених витрат палива за окремими його видами вилучити ту їх 

частину, яка є товарною продукцією: для коксу сухого і твердого палива – 

0,01 т  у. п., для коксового газу – 2686,0 тис. м3, для природного газу 

– 432,0 тис. м3. 

За ціною коксу сухого 460,0 грн/т, твердого палива в шихту агломерату – 

330,0 грн/т, коксового газу – 36,0 грн/тис. м3 і природного газу – 

1240,0 грн/ тис. м3 ціна умовного палива становитиме 
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7000 460 8678 330 52592 2686 36 45660 432 1240

7000 0,99 8678 0,885 52592 2686 0,571 45660 432 1,135

676,03 грн/т у.п.

tZ
        

 
        



 

При визначенні Zt значення коефіцієнтів Кβ для перерахунку палива в 

умовне були взяті такі: коксу сухого – 0,99 т у. п./т, твердого палива в шихту 

агломерату – 0,885 т у. п./т, коксового газу – 0,571 т у.п./ тис.м3 і природного 

газу – 1,135 т у. п./ тис. м3. 

За ціною електроенергії 2282 грн/тис кВт⋅год загальна вартість 

зекономлених ПЕР відповідно (5.9) становитиме: 

∆S=2282⋅(–181)+ 676,03⋅2784,1= 1469,09 тис. грн. 

Завдання для самостійної роботи 

Розрахувати економію ПЕР заготівельного цеху машинобудівного 

підприємства. 

Ковальський цех машинобудівного заводу за звітний період виробив 

4000 т стальних поковок із 5400 т зливків, виготовлених у сталеливарному цеху 

заводу. Питомі витрати енергоносіїв становили: електроенергії – 27 кВт⋅год/т, 

стисненого повітря – 150 м3/т, природного газу – 32 м3/т, пари – 0,05 Гкал/т, 

стальних зливків – 1,35 т/т. 

За той самий період в базовому році витратний коефіцієнт металу на 

тонну поковок становив 1,36 т/т, питома витрата електроенергії – 26 кВт⋅год/т, 

стисненого повітря –140 м3/т, природного газу – 31,5 м3/т, пари – 0,052 Гкал/т.  

Крім того, в базовому періоді на вироблення 1 Гкал пари витрачалося 

80 м3природного газу, 20 кг мазуту і 30 кВт⋅год електроенергії; на вироблення 

1 тис.м3стисненого повітря – 95 кВт⋅год електроенергії, на відливання 1 тонни 

зливків – 1200 кВт⋅год електроенергії і 1300 м3 природного газу. 

Контрольні запитання 

1. Що розуміють під питомими наскрізними витратами ПЕР цеху 

конкретного заводу? 

2. За якими виразами розраховують економію ПЕР цеху? 
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3. Яка продукція враховується дляи визначення кількості виробленої 

цехом продукції? 

4. Коли розрахунок економії ПЕР цеху необхідно здійснювати окремо для 

кожного виду палива? 

5. Як підраховують середньозважену величину умовного палива? 

6. Що слід розуміти під виробленою цехом продукцією? 

7. За якими рівняннями розраховують вартість зекономлених ПЕР цехом 

у разі незначної різниці між цінами на різні види палива? 

8. Як беруться питомі витрати енергоносіїв для розрахунку економії ПЕР 

цеху залежно від нормативів на УПС?  

9. Наведіть приклади витратних коефіцієнтів у переробленні одного виду 

продукції в інший. 

Література: [12, с. 80–88; 13 с. 3–20]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Шляхи економії електроенергії в насосних установках 

Мета: формування знань та вмінь, необхідних для визначення 

ефективності роботи насосних комплексів. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Під час роботи насосних установок, як у роботі інших механізмів, 

неминуче виникають втрати енергії. Величина, яка показує частину сумарної 

енергії, що корисно витрачається в насосному агрегаті (тобто енергетичну 

ефективність роботи пристрою), називається ККД і визначається за виразом: 

корP

Р

 ,   (6.1) 

де Pкор – потужність, витрачена для виконання корисної роботи; P – сумарна 

спожита потужність. 

У середньому питома витрата електроенергії в комунальних 

водопроводах (без урахування станцій підкачування в будинках) складає 
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0,65кВт·год на 1 м3 поданої води, причому приблизно 80 % електроенергії 

витрачається насосними станціями. 

З підвищенням поверховості будинків, віддаленням джерел 

водопостачання  від житлових масивів питома витрата електроенергії 

збільшується. 

Виявлення і використання ресурсів зниження максимальної потужності 

та загальної витрати електроенергії набувають усе більшого значення ще й 

тому, що системи комунального водопостачання розвиваються високими 

темпами (щорічний приріст продуктивності складає 4–5 %).  

Найбільшого ефекту можна досягти за рахунок скорочення витрат 

електроенергії, споживаної приводом насосних агрегатів. Основне завдання 

полягає не лише в підвищенні їх ККД, але й у скороченні всіх видів втрат і 

нераціональних витрат води, вирівнюванні режимів її подачі, зниженні 

необхідних напорів на виході з насосних станцій і зменшенні надлишкових 

напорів. 

Традиційні способи реґулювання подачі насосних установок полягають у 

дроселюванні напірних ліній насосів і зміні узагальненої кількісті агрегатів, що 

працюють, по одному з технологічних параметрів – тиску на колекторі в точці 

мережі, рівню в приймальному чи регулювальному резервуарі та ін. Ці способи 

реґулювання спрямовані на розв’язання технологічних завдань і практично не 

враховують енергетичних аспектів транспорту води. У такому реґулюванні від 

5 до 15 %, а в окремих випадках до 25–30 % споживаної електроенергії 

витрачається нераціонально через: 

– втрати енергії в дроселювальному органі; 

– створення надлишкових напорів у трубопровідній мережі; 

– витоків і непродуктивних витрат води в мережі й у споживача; 

– збільшення геометричного підйому під час відкачки води з резервуарів 

каналізаційних насосних станцій та ін. 

Тому з появою надійного реґульованого електропривода створилися 

передумови для розробки принципово нової технології транспорту води з 
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плавним регулюванням робочих параметрів насосної установки без 

непродуктивних витрат електроенергії із широкими можливостями підвищення 

точності й ефективності технологічних критеріїв роботи систем водоподачі.  

Однак оснащення насосної установки реґульованим електроприводом не 

гарантує економії електроенергії. Щоб одержати економію електроенергії, 

необхідно, по-перше, переконатися в потенційній можливості її економії на 

об’єкті з урахуванням його технологічних, гідравлічних і режимних 

характеристик, а по-друге – розробити раціональні технічні рішення з 

урахуванням додаткових капітальних витрат на їх упровадження і здійснити 

такий алгоритм керування насосною установкою, за яким практично 

реалізується потенційна можливість економії електроенергії. 

Для розв’язання обох завдань обов’язковий системний підхід, коли 

насосна установка як об’єкт аналізу і керування розглядається з погляду 

кількісної визначеності всіх параметрів стану взаємопов’язаних характеристик 

реґульованих і нереґульованих насосів, що працюють, характеристики 

трубопровідної мережі, режим енергоспоживання насосної установки, частоти 

обертання електроприводів, діапазону і характеру розподілу подач насосної 

установки та ін. 

На рис. 6.1 показано можливості зниження потужності, споживаної 

двигуном насоса, у реґулюванні швидкості електропривода порівняно з 

реґулюванням дросельною заслінкою.  

У разі номінальних витраті та напорі насос працює в точці А, що 

відповідає характеристиці магістралі 3 і характеристиці Q-H насоса (крива 1) за 

номінальною швидкістю двигуна. Зі зменшенням витрати у нереґульованому 

електроприводі за рахунок дросельного реґулювання відбувається зміна опору 

магістралі (крива 4). Робоча точка насоса переміщується в т. В, це призводить 

до зростання тиску, який стає більшим від номінального. Потужність, 

споживана насосом, пропорційна площі прямокутника ODBL. 
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Рисунок 6.1 – Характеристики нососу під час реґулювання швидкості 

електропривода та за допомогою заслінки 

 

Під час використання регульованого електропривода за рахунок 

зниження швидкості насос працює зі зниженням витрати в точці С, що 

відповідає характеристиці Q-H – крива 2 – за незмінної характеристики 

магістралі (крива 3). Потужність, споживана електроприводом у цьому випадку, 

пропорційна OKCL. Отже, можна зробити висновок, що впровадження 

реґульованих електроприводів насосів істотно впливає на енергоспоживання 

насосним агрегатом. 

Під час дроселювання затвором, заслонкою чи іншим пристроєм 

створюється надлишковий тиск на напірній лінії насоса. На створення цього 

тиску додатково витрачається енергія. Реґулювання кутової швидкості насоса, 

замість дроселювання, відбувається без додаткової витрати енергії на створення 

надлишкового тиску. 

Завдяки зняттю надлишкового тиску потужність (квт), споживана 

насосом, зменшується на величину: 

310
Q H

N


 


,     (6.2) 

де Q – продуктивність, м3/с; H  – надлишковий тиск, МПа;  – ККД насоса. 

Економія ЕЕ за рахунок зняття надлишкового тиску обчислюється за  

рівнянням 
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,  (6.3) 

де NБ=10-3 QБ HБ/ – найбільша споживана насосом потужність, кВт; 

  – глибина реґулювання  (відношення мінімальної продуктивності QM до 

максимальної QБ установки); *

ПН  – відносний протитиск – відношення тиску, 

що відповідає максимальній продуктивності НБ до протитиску НП . 

Позначивши вираз у фігурній дужці через *w , (6.3) можна записати так 

*

EK БW N Тw ,     (6.4) 

де *w  – питомі втрати електроенергії, що викликані перевищенням напору. 

Значення *w   можна знайти за допомогою графіка, зображеного на 

рис. 6 .2. 
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Рисунок 6.2 – Питомі втрати електроенергії, що викликані перевищенням 

напору залежно від глибини реґулювання та відносного протитиску 

 

Режим роботи групи насосів відрізняється від режиму роботи одного 

насоса. Зазвичай у насосних установках працює паралельно кілька агрегатів. 

Тому в рівняння, що визначають результувальну економію енергії в насосних 

установках, уводиться коригувальний коефіцієнт. 
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Знижувальний коефіцієнт   ураховує, що надлишковий тиск, 

створюваний групою насосів, менше, ніж тиск, створюваний одним насосом з 

еквівалентною подачею, і внаслідок цього економія енергії в насосній установці 

менша, ніж підрахована за виразами 

*

EK БW N Тw .      (6.5) 

Значення коефіцієнта   залежить від кількості робочих агрегатів 

(табл.6 .1). 

Таблиця 6.1 – Значення коефіцієнта   залежно від кількості агрегатів 

Число робочих агрегатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1,0 0,75 0,66 0,56 0,5 0,47 0,44 0,42 0,4 0,38 

 

 

Економія 

 P, % 

 Q, % 

2 

 

 

Рисунок 6.3 – Витрати ЕЕ залежно від виду реґулювання 

 

На рис. 6.3 наведено криві, що характеризують витрати енергії НУ за 

різними видами реґгулювання продуктивності. Як видно з рисунка, у разі 

подачі в обсязі 50 % розрахункового максимуму необхідна потужність під час 

дроселювання (крива 1) складає 73 %, регулювання частоти обертання 

електродвигуна (крива 2) – усього 14 %  від номінальної потужності. 

Для кількісного оцінювання економії електроенергії та води під час 

упровадження реґульованого електропривода на одній з підкачувальних 

насосних станцій холодного водопостачання житлових будинків був 
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установлений частотно-реґульований електропривод, що забезпечує сталість 

напору на виході насоса незалежно від витрати, і виконані запис тиску на вході 

й виході насосної станції й виміри витрати електроенергії й води під час роботи 

в нереґульованому і реґульованому режимах. Насос з номінальною подачею 

100  м 3/год і напором 32 м приводився в обертання асинхронним двигуном 

потужністю 15 кВт. 

Проведені вимірювання показали, що за рік економія електроенергії 

склала близько 45500 кВт∙год (40,5 %), а економія води – 114135 м3 (25 %). У 

разі економічного ефекту тільки за рахунок економії електроенергії вартість 

електричного устаткування для реґулювання частоти обертання електродвигуна 

окупиться за рік експлуатації. 

Наведений приклад переконливо підтверджує можливості істотного 

зниження енергоспоживання під час використання систем реґульованих 

асинхронних електроприводів (особливо ПЧ-АД). Попередні розрахунки 

показують, що у разі широкого впровадження частотно-реґульованих приводів 

можна заощадити 7–10 % виробленої ЕЕ. 

Важливим параметром насоса є його ККД. Зміну ККД залежно від 

частоти обертання насоса знаходять за допомогою виразу 

*

1
1 ном

n

 
   ,   (6.6) 

де ηном  – значення ККД у разі номінальної частоти обертання насоса; *

ном

n
n

n
  

– відносна частота обертання насоса. 

Залежність значення ККД від значень подачі за сталою номінальною 

частотою обертання для найбільш поширених насосів середньої та великої 

потужності сформульована емпірично 

 
2,3

* *1 1
ном

Q


    


.  (6.7) 

Перевищення напору є однією з причин виникнення втрат електроенергії 

в насосних установках. Відповідно, слід утримувати таку частоту обертання 
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насосу, за якою у координатах Q–H геометричне місце робочих точок 

знаходилось би на робочій характеристиці трубопроводу. Спільним рішенням 

рівняння напірної характеристики насоса та трубопроводу відносно частоти 

обертання отримали вираз: 

2

1п п
ном

ф ф б

Н Н Q
n n

Н Н Q

  
     

  

,   (6.8) 

де пН  – статичний напір; 
фН  – фіктивний напір (фіктивна висота підйому 

рідини з нульовою подачею); Qб – найбільша подача для цієї системи. 

Робота насоса з частотою обертання, що відповідає рівнянню, забезпечує 

підтримку мінімальних значень напору на виході насосної установки на всьому 

діапазоні зміни подачі. Завдяки ліквідації перевищення напору 

енергоспоживання насоса зменшується до необхідного мінімуму. 

Під час реґулювання частоти обертання відповідно із зниженням 

енергоспоживання за абсолютним значенням дорівнює втратам, що мають 

місце у разі перевищення напору під час роботи насосів зі сталою частотою 

обертання. 

Завдання до теми 

 Насос приводиться до руху електродвигуном потужністю 90 кВт 

(характеристики енергоспоживання наведені на діаграмі, рис. 6.4), працює  

24 години на добу 350 діб за рік з витратою, яка дорівнює 60 % від номінальної.  
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Рисунок 6.4 – Залежність споживання потужності приводом насоса за різними 

методами реґулювання продуктивності: 1 – засувкою; 2 – швидкістю обертів 
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Продуктивність насоса реґулюється за допомогою затвора. З метою 

економії енергії планується встановити привод з регульованою швидкістю, 

який автоматично реагує на зростання або спад тиску в системі. 

Визначити величину річної економії енергії під час встановлення 

реґульованого привода насоса. 

Хід розв’язання 

1. Потужність, споживана насосом під час реґулювання засувкою: 

0,8 0,8 90 72з нР Р      кВт. 

2. Потужність, споживана насосом під час реґулювання частоти обертів: 

0,8 0,4 90 36з нР Р      кВт. 

3. Енергія, споживана насосною установкою, за рік під час реґулювання 

заслонкою: 

72 24 350 604800з нW Р T       кВт∙год. 

4. Споживана за рік енергія під час реґулювання швидкості обертів: 

36 24 350 302400д дW Р Т       кВт∙год. 

5. Економія енергії складає: 

604800 302400 302400з дW W W      кВт∙год. 

 Отже, завдяки встановленню привода з реґульованою швидкістю 

обертання заощадження складуть 302400 кВт∙год за рік. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Насосний агрегат у робочому режимі має такі параметри: тиск 14,5 м , 

витрата 1,8 м3/с, ККД 90 %. Під час реґулювання кількості перекачуваної 

рідини за допомогою засувки до величини 0,85 м3/с тиск збільшується до 

18,5 м, а ККД знижується до 63 %. У разі зміни продуктивності установки за 

допомогою зміни частоти обертів приводного двигуна, що можна здійснити 

перетворювачем частоти, тиск зменшується і становить 10 м, а ККД 

залишається незмінним. Оцінити ефективність способу реґулювання 

продуктивності методом частотного керування. 

2. Визначити енергію, яку споживає насосний агрегат під час 

реґулювання продуктивності за допомогою засувки й частоти обертів та 
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розрахувати величину економії енергії найефективнішим способом. Дані для 

розрахунків узяти з рис. 6.5. 
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Рисунок 6.5 – Напірно-витратні характеристики насосного агрегата  

за різних способів реґулювання продуктивності 

 

 3. Потужність електропривода насоса дорівнює 120 кВт (характеристики 

енергоспоживання наведені на рис. 6.4). У різний час доби насос подає різну 

кількість води: 

 10 год/добу – 100 % максимальної витрати; 

 6 год/добу – 70 % максимальної витрати; 

6 год/добу –50 % максимальної витрати; 

2 год/добу – 30 % максимальної витрати. 

Реґулювання продуктивності насоса здійснюється за допомогою засувки. 

Розрахувати величину економії споживаної енергії під час реґулювання витрати 

за допомогою зміни частоти обертів привода насоса, якщо установка працює 

365 діб на рік. 

Контрольні питання 

1. Назвати основні способи реґулювання насосних установок. Які з них є 

найбільш енергоефективними? 
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2. Навести основні заходи підвищення ефективності використання 

електроенергії в насосних установках. 

3. Завдяки чому можна досягти зменшення втрат електроенергії в 

насосних установках? 

4. Які чинники впливають на ефективність упровадження 

енергозберігаючих заходів? 

5. Чи завжди методи реґулювання продуктивності зміною частоти 

обертів є економічно та енергетично доцільними? 

Література: [10, с. 102–112]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Визначення втрат тиску в системі повітропроводу 

Мета: набуття навичок розрахунку втрат тиску в трубопроводі. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Під час транспортування речовини по трубопровідній системі в ній 

відбуваються втрати тиску, зумовлені зміною напрямку руху потоку, зміною 

діаметра трубопроводу, конфігурацією повітропроводу, тобто місцевими 

опорами. Зазначені втрати тиску називають місцевими. Існують втрати на 

тертя, що виникають по всій довжині повітропроводу й за геометричними 

розмірами і витратами залежать від режиму течії й стану поверхні тертя. 

Втрата тиску по довжині для круглого поперечного перерізу 

повітропроводу визначають за виразом 

2

2
тр

l
p v

d


   ,     (7.1) 

де l  – довжина ділянки, м; d – діаметр труби, м; λ – коефіцієнт тертя; 2

2
v


 – 

динамічний тиск потоку повітря; ρ – густина повітря, заи нормальних умов 

ρ=1,2 кг/м3; v  – середня швидкість потоку, м/с. 
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У вентиляторних, а особливо у вентиляційних установках втрати тиску в 

місцевих опорах перевершують втрати тиску на тертя. 

Повітропровід складається з ділянок, тобто елементів, які 

характеризуються сталістю витрати й поперечного перерізу, а отже, і 

швидкості. 

 До ділянок ставляться фасонні частини, що примикають до них (місцеві 

опори), які, однак, можуть не мати зазначених відмінностей (наприклад, у 

трійниках змінюється витрата, а в дифузорах – швидкість). 

 Місцевими опорами є калорифери, фільтри й інші приєднані до 

повітропроводу пристрої. Їх визначають за виразом 

 2

2
трp v


  , (7.2) 

де   – сума коефіцієнтів місцевих опорів. 

 Залежно від з’єднання між собою ділянок утворяться прості або 

розгалужені повітропроводи. 

 Загальна втрата тиску в простому повітропроводі визначається завдяки 

підсумовуванню втрат тиску на місцевих опорах і втрат по довжині: 

 2

1

1
2

x

тр мp p p v
d

  
     

 
  , (7.3) 

де х – кількість ділянок повітропроводу. 

У складному повітропроводі загальна втрата тиску визначається 

підсумовуванням втрат тиску тільки в ділянках якої-небудь магістралі (без 

відгалужень), що утворить всю траекторію руху повітря від довільно вибраних 

місць усмоктування й нагнітання: 

 2

1

1
2

y

p v
d

  
   

 
  , (7.4) 

де y – кількість ділянок магістралі.  

 За розрахункову беруть  найбільш протяжну магістраль.  

Коефіцієнт тертя λ розраховується за виразами залежно від режиму течії 

рідини. 
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Режим течії потоку повітря може бути ламінарним або турбулентним. Під 

час ламінарної течії потоки рухаються рівнобіжно, обтікаючи виступи 

шорсткості плавно, без зривів. Через це втрати тиску на тертя не залежать від 

шорсткості. 

Турбулентна течія характеризується інтенсивним переміщенням потоку. 

Турбулентна течія характеризується перевагою сил інерції, унаслідок чого 

потоки зриваються з виступів шорсткості, з’являються поперечні складові 

швидкості й відбувається інтенсивне перемішування потоку. Під час 

турбулентного режиму течії втрати тиску на тертя в основному зумовлюються 

обміном кількості мас, що рухаються, повітря й різко зростають порівняно з 

ламінарним режимом течії. За певних умов вони також залежать і від 

шорсткості. Під час турбулентного руху, однак, біля самих стінок зберігається 

найтонший ламінарний примежовий шар.  

Режим течії потоку, відповідно до законів подібності, визначається 

критерієм Рейнольдса: 

 Re
v d




, (7.5) 

де v – швидкість течії потоку, м/с; d – діаметр труби, м;   – коефіцієнт 

кінематичної в’язкості, м2/с. 

Установлено, що якщо 2300Re , режим течії потоку ламінарний, а за 

більших значень у зв’язку з накопиченням інерції сил відбувається 

стрибкоподібний перехід до турбулентного режиму течії. 

Під час ламінарного руху коефіцієнт шорсткості може бути розрахований 

за формулою: 

 
Re

64
 . (7.5.1) 

При турбулентному русі значення коефіцієнта тертя, крім Re , може 

залежати й від шорсткості стінок. 

Для розрахунку гідравлічно гладких повітропроводів можна використати 

формулу Блазіуса: 
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 25.0Re3164,0  ; (7.5.2) 

Нікурадзе: 

 237.0Re221,00032,0  ; (7.5.3) 

Шевельова: 

 225.0Re25,0  . (7.5.4) 

Гідравлічно шорсткуваті повітропроводи можна розраховувати за 

формулою Нікурадзе: 

 
2)

1
lg274,1(

1




 ; (7.5.5) 

Шевельова: 

 
3

0,021

d
  . (7.5.6) 

Найбільш проста й зручна для наближеного розрахунку гідравлічно 

шорсткуватих труб формула Шифринсона: 

 25.01,0  . (7.5.7) 

Для розрахунку як гідравлічно гладких, так і шорсткуватих труб придатна 

формула А. Д. Альтшуля: 

 25,0)
Re

100
(1,0  . (7.5.8) 

У природі не існує труб з абсолютно гладкими поверхнями, всі вони в тій 

або іншій   мірі шорсткуваті. 

Середня висота виступів визначає висоту абсолютної шорсткості, а 

відношення середньої висоти виступів до діаметра труби d – величину 

відносної шорсткості, тобто 

 
K

d
  . (7.6) 

Значення еквівалентних абсолютних шорсткостей К для матеріалів, 

використовуваних у виготовленні повітропроводів, наведені в табл. 7.1. 
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Таблиця 7.1 – Еквівалентні абсолютні шорсткості К  

Характер поверхні труби К, мм 

Суцільнотягнені труби з міді, латуні, скла 

              - // -                     стальні нові 

              -//-                       стальні, що були в експлуатації 

0,0015–0,01 

0,02–0,1 

0,12–0,2 

Суцільнозварні сталеві труби нові 

               -//-                                    що були в експлуатації 

0,04–0,1 

0,15 

Чавунні труби нові 

              -//-            що були в експлуатації 

0,25–1,0 

1,0–1,5 

Залізобетонні труби 2,5 

Труби з покрівельної сталі непрооліфлені 

                -//-                           прооліфлені 

                -//-                           оцинковані 

0,02–0,04 

0,1–0,15 

0,15 

 

Коефіцієнти місцевого опору ξ визначаються з відповідних таблиць. 

 1. Коефіцієнт місцевого опору на вхід у пряму трубу (рис. 7.1) залежить 

від відносної товщини вхідної крайки 
0d


 йівідносної відстані обрізу труби від 

стінки, у яку вона забита 
0d

b
. Значення коефіцієнта наведені в табл. 7.2. 

 

d
0

b



 

Рисунок 7.1 – Вхід потоку в пряму трубу 
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Таблиця 7.2 – Значення коефіцієнта місцевого опору залежно від параметрів 

труби 

                  
0d

b   

0 

 

0,01 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,5 

0d

  

0 0,5 0,68 0,8 0,86 0,92 1 

0,01 0,5 0,57 0,66 0,72 0,78 0,85 

0,02 0,5 0,52 0,55 0,6 0,66 0,72 

0,03 0,5 0,51 0,52 0,54 0,57 0,61 

0,04 0,5 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 

0,05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 2. Втрата тиску на входження різко зменшується в результаті наявності 

колектора, тобто у разі забезпечення плавного входу. Вплив колектора 

обумовлюється його формою, якістю виконання й наявністю закладення в 

стінку. Для колектора, профільованого по дузі кола (рис. 7.2), значення можна 

взяти залежно від обточування й відносного радіуса дуги 0d/r  за табл. 7.3. 

Таблиця 7.3 – Значенння коефіцієнта місцевого опору для колектора 

0d/r  0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,16 0,2 

  0,74 0,51 0,32 0,2 0,1 0,06 0,03 

d
0

r

 

Рисунок 7.2  –  Колектор, профільований по дузі кола 

 

 3. Для стандартних нерухомих жалюзійних решіток зі скошеними 

каналами й вертикально зрізаними крайками (рис. 7.3) коефіцієнт місцевого 

опору, віднесений до динамічного тиску в трубі, беруть з табл. 7.4. 
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v
0 v

f F

 

Рисунок 7.3 – Нерухома жалюзійна решітка зі скошеними каналами 

 

Таблиця 7.4 – Значення коефіцієнта місцевого опору для жалюзійної решітки 

       
F

f
 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

  235 52,5 20,5 10,5 6 3,6 2,4 1,6 1,2 

 4. Коефіцієнти місцевого опору засувки (рис. 7.4), віднесені до 

динамічного тиску в трубах, залежно від форми й відносної висоти проходу 

0d

h
, беруть з табл. 7.5. 

Таблиця 7.5 – Значення коефіцієнта місцевого опору для засувки 

    
0d

h
 

0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

   35 10 4,6 2,1 1,0 0,95 0,15 0,05 0 

 

d
0

h

 

Рисунок 7.4 – Засувка 
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 5. Вигнуті елементи повітропроводів (рис. 7.5), у яких змінюється 

напрямок руху потоку, називаються колінами, відводами, обходами та ін. 

Втрати тиску в таких вигнутих елементах виникають в основному через 

інтенсивне вихреутворення в результаті відриву потоку від стінок. 

     

                 а)                   б)                                          в) 

Рисунок 7.5 – Вигнуті елементи повітропроводів: а) коліно; б) відвод; в) обхід 

 

Відрив потоку відбувається біля внутрішньої стінки за поворотом і біля 

зовнішньої  стінки на повороті. Іншою причиною втрат тиску є поперечні парні 

вихри, що виникають під впливом відцентрових сил. 

З перелічених форм повітропроводу основним є коліно, тому що відвід 

являє собою те саме коліно з округленими крайками, а обхід або який-небудь 

інший вигнутий елемент утвориться з декількох з’єднаних відводів. 

 Втрата тиску в коліні залежить, насамперед, від кута повороту, форми 

поперечного перерізу, відношення площ перерізу до й після повороту, 

взаємного впливу встановлених колін і стану (шорсткості) стінок. 

  Для найпростішого коліна з гострими крайками й квадратним або 

круглим перерізом (рис. 7.6) коефіцієнт місцевого опору, залежно від кута 

повороту α і стану внутрішньої поверхні, беруть з табл. 7.6. З таблиці видно, що 

в міру збільшення кута повороту ККД зростає, причому більшою мірою для 

шорсткуватих стінок, чим для гладких. 


d

0

 

Рисунок 7.6 – Коліно 
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Таблиця 7.6 – Значення коефіцієнта місцевого опору для коліна 

    αо 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

  0 0,04 0,1 0,2 0,33 0,5 0,66 0,85 1,06 1,3 

 

 Коефіцієнти місцевого опору відводу (рис.7.7) можна визначити за 

виразом 

 0,73aбв  , (7.7) 

де коефіцієнт а , залежно від кута повороту α, беруть з табл. 7.7; коефіцієнт б, 

залежно від відносного радіуса закруглення r/b, беруть з табл. 7.8; коефіцієнт в 

для круглого відводу дорівнює 1. 


b

r

 

Рисунок 7.7 – Коліно з округленими крайками 

 

Таблиця 7.7 – Значення коефіцієнта а для коліна із закругленими  крайками 

    αо 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

а 0 0,3 0,56 0,77 0,94 0,96 1,16 0,24 1,32 1,4 

 

Таблиця 7.8 – Значення коефіцієнта б для коліна із закругленими крайками  

r/b 1 2 4 6 8 10 

б 0,3 0,2 0,14 0,11 0,1 0,09 

 

Завдання до теми 

Для схеми, наведеної на рис. 7.8, розрахувати втрати тиску в 

повітропроводі (трубопровід виконаний з міді). Підібрати для розрахованого 

повітропроводу вентилятор і приводний двигун. 

Вихідні дані: 



 

 64 

діаметр труби d=500 мм; 

довжини ділянок: l1=10 м; l2=5 м; l3=6 м; l4=8 м; l5=12 м; l6=11 м; 

швидкість потоку повітря v=16 м/с; 

продуктивність Q=11300 м3/ч; 

h/d=0,8; 

f/F=0,6; 

r/b=8; 

α1=400; α2=1000. 

1 2

3

4


1

v
1

5

6


2

 

Рисунок 7.8 – Схема повітропроводу 

 

Хід розв’язання 

1. Визначаємо режим течії потоку повітря. Для цього розраховуємо число 

Рейнольдса: 

Re
v d




, 

де   – коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря, =0,0000016 м2/с. 

5000000
0000016,0

5,016
Re 


 . 

Оскільки 2300Re  , режим течії потоку турбулентний. 

2. Знаходимо коефіцієнт тертя. Оскільки під час турбулентного руху 

значення коефіцієнта тертя залежить не тільки від числа Re , але й від 

шорсткості стінок, то для розрахунку застосовуємо формулу Шифринсона: 

25.01,0  . 

 Шорсткість стінок труби:  

K

d
  , 
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оскільки труби виконані з міді, то значення коефіцієнта К лежить у межах від 

0,0015 до 0,01 (таблиця 7.1), тому беремо К=0,002, тоді 

0040
50

0020
,

,

,
 . 

 Отже,  

0250004010 250 ,,, .  . 

3. Визначаємо коефіцієнти місцевого опору для елементів 

повітропроводу: 

1) оскільки ступінь відкриття засувки дорівнює 0,8, то з табл. 7.5 

знаходимо коефіцієнт місцевого опору, який дорівнює  ξз=0,15; 

2) для коліна з табл. 7.6 знаходимо ξдо1=0,33; 

3) для коліна із заокругленими крайками: 

абв73,02к  , 

а=0,96; б=0,1; в=1. 

07,011,096,073,02к  . 

4) для нерухомої жалюзійної решітки якщо f/F=0,6, з табл. 7.4 знаходимо 

коефіцієнт ξр=3,6; 

5) для коліна з кутом 90 0 ξдо3=1,3. 

4. Для розрахунку втрат тиску у всіх ділянках використаємо рівняння 

(7.2):  

2

1

1
2

x

p v
d

  
   

 
  , 

2222

222

м/Н48,123616
2

2,1
0

5,0

025,0
1116

2

2,1
3,1

5,0

025,0
1216

2

2,1
6,3

5,0

025,0
8

16
2

2,1
07,0

5,0

025,0
616

2

2,1
33,0

5,0

025,0
516

2

2,1
15,0

5,0

025,0
10p

























































         5. Потужність насоса визначаємо за виразом 

3600 1000
в

в

p Q
N




  
. 
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Знаючи витрату повітря й втрати тиску в повітропроводі, за каталогом 

вибираємо насосний агрегат для частоти обертання 1с80   та ККД 

585,0 . Тоді 

1236,48 11300
6,6

3600 1000 0,585
вN


 

 
 кВт. 

За розрахованою потужністю вентилятора вибираємо приводний двигун, 

потужність якого більша за потужність насоса. Тип двигуна 4А112М2В3, 

потужність 7,5 кВт.  

Завдання для самостійної роботи 

 1. Для схеми повітропроводу, наведеної на рис. 7.9–7.10, відповідно до 

варіанта провести розрахунок втрат тиску на всіх ділянках. Вибрати вентилятор 

і приводний двигун для розрахованого повітропроводу. Вихідні дані для 

розрахунку брати з табл. 7.9. 

 Примітка. У схемі, показаній на рис. 7.9, труби сталеві суцільнотягнені 

нові; у схемі на рис. 7.10 – чавунні, що були в експлуатації. 

а

b

c d

e

f g


1


2

v
1

v
2

 
 

Рисунок 7.9 – Схема напірного повітропроводу (варіанти 1–5) 

 

а b

c

d

e

f

g


1

v
1




 
Рисунок 7.10 – Схема напірного повітропроводу (варіанти 6–10) 
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Таблиця 7.9 – Вихідні дані для самостійної роботи

 

№ 

вар. 

Параметр  

№ 

схеми 

Довжина ділянки, м Діаметр 

труби, мм 

r, 

мм 

Швидкість 

потоку, м/с 

Кут повороту, град.  

Q, 

м3/год 

h/d0 r/b f/F 

la lb lc ld le lf lg da,b,c=

=dd,e,f 

dg v1 v2 α1 α2 α3 

1 7 5 6 8 10 4 3 440 320 13 9,5 18 60 50 – 5200 – – 0,3  

 

Рис.7.9 

2 12 17 14 1 5 10 6 495 440 35 7,5 9,5 20 80 – 5200 – – 0,7 

3 15 20 26 11 13 22 12 320 285 5,7 18 22,5 50 20 – 5200 – – 0,5 

4 10 8 4 8 12 10 16 660 595 71 4,5 5,5 30 40 – 5500 – – 0,8 

5 17 10 21 21 11 16 8 660 495 30 4,5 8 70 10 – 5550 – – 0,2 

6 15 20 11 10 18 7 9 215 215 – 8 – 50 20 – 1050 0,6 4 0,7  

 

  Рис.7.10 

7 21 25 29 20 30 23 12 150 150 – 19 – 60 100 – 1200 0,4 2 0,6 

8 10 12 8 14 7 11 6 235 235 – 25 – 30 140 – 3900 0,8 8 0,3 

9 20 18 15 12 14 15 10 440 440 – 1,5 – 20 80 – 820 0,3 1 0,8 

10 16 12 13 10 8 15 11 320 320 – 9 – 70 40 – 2600 0,5 10 0,2 
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Контрольні питання 

1. Назвати причини виникнення втрат у трубопровідних мережах. 

2. Які існують види втрат тиску в повітропроводі? 

3. Як можна знайти втрати потужності в повітропроводі? 

4. Як знаходять значення коефіцієнта місцевого опору? Від чого він 

залежить? 

5. Як впливає конфігурація трубопровідної мережі на втрати тиску? 

Література: [10, с. 13–15; 23–37; 11, с. 12–13]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

 

Під час оцінювання знань студента враховується його робота протягом 

семестру над практичними заняттями. Максимальну кількість балів (20 балів) 

студент може отримати за виконання таких видів робіт: 

 своєчасне виконання та захист практичних занять – 2 бали (максимум 

14 балів); 

 відвідування консультаційних занять викладача протягом семестру –  

3 бали; 

 якість оформлення конспекту – 3 бали. 

Позитивна оцінка за результатами роботи протягом семестру може бути 

отримана лише за умови, що за всі перелічені вище пункти студент отримав 

максимальні оцінки. 

Оцінка за практичні заняття є базовою для формування загальної оцінки з 

дисципліни. 
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